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Trabalho Prático no 2 Circuitos RC passa-baixo e passa-alto. 

1. Objectivos 

Introduzir o simulador analógico EWB. Incentivar o sentido crítico relativamente ao resultado de 
uma simulação comparando-o com o resultado experimental. 

1.1. Material necessário 

Simulador analógico EWB. 

NOTA IMPORTANTE: Sempre que fizer medidas com o EWB deve confrontar o resultado 
com aquele que obteve no caso real do trabalho TP1, fazendo todos os comentários que achar 
pertinentes, tirando daqui conclusões. 

2. Experiências 

2.1. Circuito passa-baixo 
C1=10nF

C2=10nF

R1=10kΩ

R2=1kΩ

Vi(t) Vo(t)

 
Fig. 1- Circuito de teste. 

2.1.1. 
Com o rato, actue em cada um dos botões de componentes e instrumentos do EWB. Dentro de 
cada, deslize o cursor sobre as diferentes opções e detenha-se um momento em cada opção para 
que a label associada surja, dando indicação sobre o icon em questão. 

2.1.2. 
Desenhe no EWB o circuito da fig. 1. Experimente diferentes possibilidades de manipulação do 
esquemático, tais como: 

i. Rodar o objecto. 
ii. Arrastar fios. 
iii. Colocar e apagar junções. 
iv. Mudar a cor dos fios (importante para o traçado de sinais, a cor dos traços nos 

instrumentos corresponde à cor do fio ao qual se encontra conectado). 
v. Dê nomes aos componentes. 
vi. Ajuste os seus valores para os valores pretendidos. 
vii. Faça o save do seu ficheiro. 
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2.1.3. 
Coloque como entrada vi(t) uma fonte de tensão AC referida à massa (GND) com 1V de 
amplitude e frequência 10 kHz (NOTA: O valor que se insere na janela de propriedades da fonte 
é eficaz e não de pico. Para o gerador de funções já é o valor de pico). 

2.1.4. 
Altere a propriedade do condensador C1 e resistência R2, na opção Fault, por forma a 
transformar o circuito num filtro passa-baixo de primeira ordem. 

2.1.5. 
Meça o valor de tensão na saída com um voltímetro em AC. 

2.1.6. 
Para visualização dos sinais use o osciloscópio. A entrada deve ser ligada ao canal A e a saída ao 
canal B. Manipule a escala temporal e o ganho vertical por forma a visualizar pelo menos 3 
ciclos completos da sinusóide e cada arcada ocupar o máximo de divisões na vertical. Se preferir 
faça parar o varrimento do osciloscópio para cada écran preenchido na Analysis Options. 

2.1.7. 
Meça a diferença de fase entre os sinais e as amplitudes relativas. 

2.1.8. 
Adicione o instrumento Bode plotter. Após ajustar convenientemente as escalas, meça valores de 
modulo e fase para as mesmas frequências que utilizou no trabalho TP1. 

2.1.9. 
Adicione um gerador de funções à entrada interpondo um interruptor entre esta fonte, a fonte AC 
e a entrada. Abra o comutator associado à fonte AC para eliminar o seu efeito mantendo-se 
apenas o gerador de sinal ligado à entrada. 

2.1.10. 
Meça o tempo de subida. Para o efeito, seleccione, na entrada, uma onda quadrada com 
frequência adequada à medida desta grandeza.  

2.2. Circuito passa- alto 

Nota: Para qualquer alteração estrutural que necessite de fazer ao circuito resultante no fim da 
execução do ponto 2.1.9, deve sempre utilizar ou a técnica descrita em 2.1.4, ou usando 
interruptores como indicado em 2.1.9. 

2.2.1. 
Meça os valores de amplitude e fase que utilizou no trabalho TP1 para o diagrama de Bode. 

2.2.2. 
Meça o valor da flecha com o sinal adequado. 
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