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Agora que já conhecemos a fórmula que nos permite saber o valor de Rx para determinada tensão de disparo, 
façamos alguns exercícios. Considere, para efeitos de cálculo, que estamos usando o tiristor BT151. 

1 - Analisando o circuito ao lado, calcule o valor de Rx para que o SCR dispare 
somente quando a tensão atingir os seguintes valores: 

a) 12V;  b) 30V;  c) 50V;   

 

 

d) 75V;  e) 90V;  f) 120V;   

 

 

g) 155V; h) 170V; i) 90º da senóide 

 

 

Calculo do ângulo de disparo 

Para calcularmos o ângulo de disparo, basta analisar a tabela dos senos (por exemplo, quero que o SCR dispare em 
30º. Pegarei o seno de 30º) e multiplicar o valor correspondente pela tensão de pico do sinal. Você se lembra como 
se calcula a tensão de pico de um sinal a partir do seu valor eficaz? - Isso é matéria de primeiro módulo. Vejamos: 

2.VefVp =  Lembrou? 

Portanto, o valor de pico é de 179,6V no caso do valor eficaz - como no circuito acima - ser de 127V. Agora que 
sabemos o valor de pico, basta multiplicá-lo pelo seno do ângulo de disparo, no caso acima, 30º: 

Sen 30º = 0,500; Portanto, em 30º a tensão na senóide será de: 

Vdisparo = Vp . Sen 30º -> Vdisparo = 179,6 . 0,500 -> Vdisparo = 89,8 V 

Agora que já sabemos a tensão exata da senóide em 30º, basta jogar na fórmula para calcular Rx: 
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Portanto, para que o SCR dispare em 30º, o resistor Rx deverá ser de aproximadamente 34300 Ohms. 

 

2 - Calcule o valor de Rx para os valores abaixo de ângulo de disparo, considerando o circuito a seguir: 

 

a) 2º;  b) 15º;  c) 30º ;  d) 45º; 

 

 

 

d) 60º;  e) 75º;   f) 90º;  g) 100º; 

 

 



3 - Preciso de um circuito que mande à carga um sinal retificado de meia onda com disparo em 25º. Projete o circuito 
com o desenho esquemático e os cálculos. Usar o tiristor BT151. Coloque os valores dos componentes no desenho. 

 

 

 

 

 

4 - No exercício anterior, se quisermos unir ao circuito um potenciômetro que controle o ângulo de disparo entre 25º e 
65º, como deverá ficar o circuito? Coloque os valores dos componentes no desenho. 

 

 

 

 

 

5 - Qual é a utilidade em se ter um circuito onde podemos alterar o ângulo de disparo do SCR? Pra que isso serve? 

 

 

 

Tensão Eficaz na Carga 

Vimos até agora como a tensão e o ângulo de disparo do SCR. Resta saber: como saber, para um determinado 
ângulo ou tensão de disparo, quanto de tensão eficaz fica sobre a carga? Para isso, basta aplicarmos a fórmula 
abaixo: 
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Para descobrir quanto é um determinado ãngulo em Radianos, basta fazer regra de 3: 

1rad = 180º 
Xrad = ângulo 

 

6 - Calcule a tensão eficaz na carga no caso do exercício 1, 2 e 3. 



EXPERIÊNCIA PRÁTICA - Tecnologia Eletrônica III - P otência 

 

Nomes: ____________________________________________ ____________________Data: ____/____/_______ 

 

Nós já conhecemos e até fizemos alguns exercícios utilizando a fórmula do Rx, calculando o valor do resistor a partir 
do ângulo ou da tensão de disparo desejada.  

Você deve ter reparado que utilizamos na fórmula o valor de Igk, isto é, o valor mínimo da corrente do gate para que o 
SCR dispare - qualquer corrente de gate abaixo desse valor não disparará o SCR. O problema é que, conforme 
podemos conferir no datasheet do componente, esse valor pode variar de componente para componente, assim 
como o Beta de um transistor também variava de transistor para transistor, mesmo entre aqueles de mesmo modelo. 
Isso significa que um BT151, cujo Igk típico  é de 2mA, na prática pode ter um Igk Real  de 2,5mA ou 4mA ou ainda 
mesmo 10mA, segundo o Dastasheet do referido componente.  

Por causa disso, a fórmula do Rx jamais nos dará o valor preciso de Rx se não tivermos o valor preciso e exato do Igk 
do SCR que estamos usando. Portanto, se quisermos conferir os resultados práticos daquela fórmula, precisamos, 
antes, descobrir qual o Igk Real  do SCR que você tem em mãos, e usar esse valor na fórmula no lugar do Igk típico . 
Portanto, a primeira experiência de hoje consiste em medir o Igk Real  do SCR que vocês pegaram. Como fazer isso? 
Existem várias maneiras, e vocês já têm plena capacidade de faze-las.  

 

1 - Anote abaixo o Igk Real  do tiristor, aproveitando o espaço para desenhar  o circuito e explicar como fez para 
medir esse valor. 

 

 

 

 

 

2 - Munido do valor de Igk real do seu tiristor, projete um circuito cuja carga a ser alimentada é de 470 Ohm, Rgk é de 
1K Ohm, usando o Bt151 como tiristor SCR, de modo que o ângulo de disparo seja de 30º. Após projetar, desenhe o 
circuito no espaço abaixo e mostre ao professor. 

 

 

 

 

 

3 - Com o aval do professor, monte o circuito do exercício anterior (você pode usar potenciômetros para chegar o 
mais perto possível do valor das resistências) e confira no osciloscópio se o disparo foi em 30º mesmo. Como saber 
se o disparo foi mesmo em 30º, já que o osciloscópio mede apenas a tensão e não ângulos? Simples: basta ver qual 
é a tensão equivalente a 30º, coisa que vimos na aula passada. Então, chame o professor para ver a forma de onda e 
dar o visto abaixo. 

 

 

4 - Utilize um multímetro para medir a tensão eficaz na carga do exercício anterior e escreva: quanto de tensão eficaz 
sobra para a carga quando seu disparo é em 30º? 

 

 

5 - Usando a fórmula da tensão eficaz na carga, confira o resultado medido no exercício anterior com o resultado do 
cálculo e veja se eles se aproximam. Anote o valor calculado. 


