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Trabalho Prático no 1 Rectificação, filtragem e regulação 

 
1. Objectivos 
 
Estudo dum circuito rectificador com regulação simples. 
 
2. Material necessário 
 
Gerador de sinal, osciloscópio, multímetro digital, fios condutores, resistências, condensadores, 
um díodo de sinal 1N4148, um díodo de Zener 5V1, placa de montagem. 

Note bem: O trabalho deve ser preparado antes do início da aula. Deve obviamente incluir 
todos os cálculos analíticos necessários. 
 
3. Esquema do circuito 
 
Considere o seguinte circuito rectificador com regulação. 
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4. Trabalho preparatório 
4.1. 
Pretende-se com o circuito da figura 1 regular uma tensão sinusoidal. Sem atender a R2 e R3, 
determine R1 para que a tensão de ripple não seja superior a 1V. Qual é o valor de corrente 
médio e de pico (aproximados) que o díodo tem de fornecer durante a condução? 
 
4.2. 
Determine qual o valor mínimo da resistência R3 que virá a colocar em paralelo com o zener, 
por forma que este ainda esteja em condições de regular a tensão. 
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5. Trabalho a executar no laboratório 
5.1. 
Comprove experimentalmente o ponto 4.1. Para a medição da corrente, coloque uma resistência 
de 10 Ω entre o condensador e a massa e visualize a tensão aos terminais dessa resistência com 
o osciloscópio (amplifique o sinal se necessário). Interprete o que observa. 
 
5.2. 
Coloque resistências (R2) em paralelo com a resistência R1 de forma que o valor do conjunto 
seja progressivamente menor. Faça a medição do sinal nos pontos A e B. Justifique as formas 
de onda com os cálculos adequados. 
 
5.3. 
Repita a operação anterior, mas proceda agora à medição do sinal nos pontos B e C. Justifique 
de novo com cálculos, as formas de onda obtidas. 
 
5.4. 
Faça variar a amplitude do sinal de entrada. Registe as formas de onda nos pontos B e C. 
Justifique o resultado. 
 
5.5. 
Retire a resistência R2 e adicione resistências no nó C (R3). Faça as medições de sinal nos 
pontos B e C. Interprete o comportamento do circuito face aos resultados obtidos. Varie R3 até 
ao limite inferior de funcionamento do zener. Compare este valor com o calculado em 4.2.. 
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