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EE 833 - Eletrônica de Potência  

Exercício preparatório para a 3
º
 Módulo 

 
 Verifique o princípio de funcionamento de um Triac consultando, por exemplo, a bibliografia 

citada. 

 

O circuito mostrado abaixo permite que se verifique o funcionamento de um Triac para duas 

situações comumente encontradas na prática. 

 

  

Utilizando o PSpice, (versão Evaluation ou Profissional) (análise Transient), simule o circuito 

durante 2 ciclos da rede  nas seguintes situações: 

 

1) Angulo de disparo igual a 45 graus (TD de Vgate = 2.0833ms) 

a) Sem o amaciador  (R1C1). Obs: mantenha o curto em o ponto B e o Terra 

b) Com o circuito amaciador, composto por R1 e C1. Obs: retire o curto em o ponto B e o Terra e 

ligue o ponto A ao ponto B. 

2) Disparo nos cruzamentos do zero (TD de Vgate = 0ms). Obs: com o amaciador. 

a) Sem o indutor L = 0 ou desprezível  (faça L= 30 uH) 

b) Com o indutor L=30 mH 

 

 Utilize uma tensão de entrada senoidal, (Vac, com valor rms de 127 V, 60 Hz. O pulso de 

disparo, (Vgate, aplicado entre gate e o terminal M2)  deve ter duração de 300us. Ajuste o parâmetro 

“step ceiling” (menu Analysis  Setup  Transient) para 100 us (isto limita o passo de integração e 

melhora a visualização da forma de onda). 

 

 Comente e justifique o comportamento, em todas as situações, das seguintes formas de onda: 

 Tensão sobre o Triac; 

 Corrente pela carga RL; 

   

 Apresente, no início da próxima aula, as formas de onda e os comentários pertinentes. Analise 

em detalhe os momentos de desligamento do Triac, associando o comportamento da tensão com o da 

corrente.  
 

Bibliografia: M. H. Rashid: Power Electronics, Circuits, Devices and Applications. 2nd. 

Edition, Prentice-Hall, 1993 

 Mohan, Undeland and Robbins: Power Electronics: Converters, Applications 

and Design. 2nd. Edition, John Wiley, 1994. 
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