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Trabalho Prático no 5 Análise e Simulação de Circuitos DRLC e TRLC  
  

Objectivos:  
Pretende-se com este trabalho: 

i) A introdução à utilização do simulador PSIM como ferramenta de ajuda ao projecto de 
circuitos da electrónica de potência. 

ii) A análise de circuito elementares com díodos e tirístores. 

 

1. Considere o circuito da figura onde se representa uma carga resistiva e indutiva em série com um 
díodo, sendo este conjunto alimentado por uma fonte de tensão alternada sinusoidal. 
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Admita os seguintes parâmetros no funcionamento do circuito: 

V 2230=mV , f=50 Hz, R=10 Ω L=100 mH 

 

1.1. Desprezando a queda de tensão no díodo, determine a expressão de io(t) admitindo que L=0. 

1.2. Esboce as formas de onda de io(t) e de vo(t). 

1.3. Esboce a forma de onda da tensão aos terminais do díodo. 

1.4. Determine os valores médios da tensão e da corrente na carga. 

1.5. Determine os valores eficazes da tensão e da corrente na carga. 

1.6. Determine a potência activa fornecida à carga. 

1.7. Repita as alíneas anteriores para uma carga R, L, E, com R=10 Ω L=100 mH e E=80V. 

1.8. Admita que em vez de um díodo tem um tirístor. Repita as alíneas anteriores para ângulos de 
disparo de 30º e 90º. 
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2.  Considere o circuito eléctrico da figura constituído por uma 
resistência R, uma indutância L, um condensador C, e um interruptor 
inserido entre os pontos A e B assinalados. Admita ainda que o 
condensador está carregado com uma tensão Vco=50 V. 
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2.1.  Determine as expressões de vc(t) e de i(t) sabendo que o 
interruptor é fechado no instante t=0 s. 

2.2. Esboce vc(t) e i(t). 

2.3. Simule o circuito e confronte os resultados da simulação com 
os resultados obtidos teoricamente. 

2.4. Substitua o interruptor por um tirístor e repita as alíneas 2.1 e 
2.2. 

2.5. Altere o circuito de 2.3 de modo a contemplar a alteração 
introduzida na alínea 2.4. Simule o novo circuito e confronte os 
resultados obtidos com os obtidos por análise teórica. 
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