
EE 832 - Laboratório de Eletrônica Industrial  
Exercício preparatório para a 2a Experiência 

 
 Considere o circuito de um retificador semi-controlado, monofásico, alimentando uma 
carga do tipo RLE. Esta carga representa, simplificadamente, um motor de corrente contínua. 
 Utilizando o PSpice, (versão Evaluation ou Profissional) (análise Transient), simule o 
circuito durante 2 ciclos da rede para um ângulo de disparo dos tiristores de 30o,  nas seguintes 
situações: 
a) tensão 0 na fonte cc (chamada de V2, no esquema) � motor parado 
b) tensão de 20 V na fonte cc � motor rodando 
c) tensão de 30V nesta mesma fonte � motor rodando com alta velocidade 
 Utilize uma tensão de entrada senoidal, com valor de pico de 50V, 60Hz. O pulso de 
disparo (aplicado entre gate e catodo do tiristor)  deve ter duração de 50us. Ajuste o parâmetro “step 
ceiling” (menu Analysis � Setup � Transient) para 100us (isto limita o passo de cálculo e melhora 
a visualização da forma de onda). 
 Comente e explique, em todas as 3 situações, as seguintes formas de onda: 
� Tensão sobre a carga (saída do retificador); 
� Tensão sobre os tiristores; 
� Corrente pela  carga; 
� Corrente pelos diodos; 
  Indique quais componentes estão em condução em cada intervalo e justifique o 
comportamento das formas de onda em cada sub-intervalo que identificar. 
 Responda, explicitamente, às seguintes questões: 
1) Por que não há corrente pela carga na situação c)? 
2) Por que se observa uma oscilação na tensão sobre a carga quando a corrente se anula? 
3) Por que há uma redução na corrente média da carga quando a tensão da fonte CC se eleva? 
 Apresente, no início da próxima aula, as formas de onda e os comentários pertinentes. 
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