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1. OBJETIVO 

O objetivo desta aula é estudar o comportamento de indutores associados a resistores 
em circuitos alimentados com onda quadrada. 

 
2. MATERIAL UTILIZADO 

• Osciloscópio; 
• �gerador de sinais; 
• �resistor: R = 1kΩ; 
• �bobina: L. 
 

3. INTRODUÇÃO 
3.1 - Indutores 
Um indutor é um solenóide construído por várias voltas (ou espiras) de fio de metal 

condutor enrolado em uma forma que permite a geração de campos magnéticos axiais. O uso 
do indutor em circuitos elétricos está baseado na lei de Faraday-Lenz que diz que quando 
ocorre uma variação do fluxo magnético, Φ, através das espiras do solenóide, aparece uma 
voltagem induzida nos seus terminais de modo a se opor a essa variação de fluxo. Isto é 
expresso pela equação característica do indutor: 

   (1) 
Nessa equação, VL é a voltagem induzida pela taxa de variação do fluxo Φ�= L i(t) no 

interior do solenóide. Observe que, neste caso, a taxa de variação do fluxo está associada à 
taxa de variação da corrente que passa pelo indutor. A constante de proporcionalidade entre 
Φ(t) e i(t) é chamada de auto-indutância – ou simplesmente indutância – do indutor. O sinal 
“menos” representa o fato que a voltagem induzida gera um fluxo magnético de forma a se opor 
à variação do fluxo original. A unidade de indutância no sistema internacional é o henry (H) que, 
assim como no caso de capacitores, é uma unidade muito grande. Por isso, em geral os 
indutores que aparecem nos equipamentos do nosso dia-a-dia são representados por 
submúltiplos: milihenry (mH) e microhenry (µH). 

Como pode ser verificado da equação característica do indutor, a voltagem induzida ou 
força eletromotriz, Equação 1 , somente estará presente no circuito enquanto a corrente elétrica 
estiver variando. No caso de correntes alternadas, como veremos mais adiante, o indutor está 
sempre atuando como tal. Já no caso de correntes contínuas, como é o que ocorre quando 
ligamos uma bateria ao indutor, a lei de Faraday se fará presente apenas durante o transiente 
correspondente ao tempo que o sistema gasta para entrar em equilíbrio na nova voltagem 
aplicada. Como os indutores são fabricados com fios condutores, após esse transiente o efeito 
da indutância desaparece e ele se comporta apenas como um condutor ôhmico, em geral com 
resistência bastante baixa, correspondendo à resistência do fio condutor com o qual ele é 
fabricado. 

Um indutor é representado pelo símbolo 



 

 
3.2 - Indutores e circuitos RL 
No caso real, o fato do indutor possuir uma resistência ôhmica, faz com que um indutor 

possa ser pensado, sempre, como um indutor ideal (resistência nula) em série com um resistor. 
Generalizando, podemos associar qualquer outro resistor em série com a resistência do indutor, 
e teremos uma situação real representada pelo circuito na Figura 1 abaixo, onde R poderá ter 
qualquer valor a partir do valor da resistência interna do indutor. 

 
Figura 1: Diagrama de um circuito RL. 

 
No caso representado na Figura 1 , quando comutamos a chave da posição “b” para “a”, 

a lei das malhas nos diz que: 

   (2) 
Como: 

   (3) 
e 

   (4) 
Resulta a seguinte equação diferencial para o circuito da Figura 1 durante o regime 

transiente: 

   (5) 
A solução dessa equação é dada por: 

 (6) 
onde i0 = V0/R, o que nos mostra que a evolução da corrente no circuito, i(t), depende do 

valor de R/L. Como o argumento da exponencial deve ser adimensional, definimos um tempo 
característico τ, da mesma forma como o fizemos no caso de um capacitor. Para o caso do 
indutor teremos: 

   (7) 



 

τ �é a constante de tempo do circuito e a Equação 6 pode ser escrita como: 

   (8) 
Essa equação é análoga ao caso do capacitor e, portanto, todos os resultados obtidos 

para os capacitores se aplicam também aos indutores. Também neste caso, τ �é o tempo 
necessário para o argumento de a exponencial chegar a -1. Nesse intervalo de tempo, a 
corrente atinge 63% do seu valor máximo quando a chave da Figura 1 é comutada para a 
posição “a” e a voltagem da fonte passa de zero volt a V0. Em função desses resultados, 
podemos obter pela lei das malhas para o caso: 

  (9) 
e 

   (10) 
que nos mostram que para um infinitésimo de tempo acima de zero, a voltagem no 

resistor é zero enquanto que no indutor ela tem o valor máximo V0. Depois de um tempo 
relativamente longo, VL cai a zero e VR se torna igual a V0. 

Como os processos no capacitor e no indutor são exponenciais e de mesma natureza, 
as equações que os governam são análogas como se pode ver comparando-se as Equações 9 
e 10 da aula de hoje com as Equações 6 e 8 da experiência anterior (capacitor-onda 
quadrada). 

A determinação dos tempos característicos de um circuito RL pode ser feita de maneira 
análoga à de um circuito RC. A voltagem no indutor descrita na Equação 10 tem a mesma 
expressão que a voltagem no capacitor quando o mesmo está descarregando (experiência 
anterior, Equação 9 ). Assim, podemos determinar τ�: 

a) Diretamente no gráfico, observando o intervalo de tempo que leva para a voltagem 
no resistor atingir 63% do valor máximo ou a voltagem no indutor cair a 37% de seu 
valor inicial; 

b) Usando a definição do tempo de meia-vida 

   (11) 
c) Utilizando medidas de VL em função de t, uma linearização e uma regressão linear. 
 

4. PROCEDIMENTOS EXPERIMENTAIS 
Em geral, os indutores que dispomos no laboratório possuem indutância muito pequena, 

da ordem de alguns mH, de forma que as constantes de tempo associadas a esses circuitos 
são muito pequenas e devemos estudar a variação da voltagem induzida no indutor por meio de 
um osciloscópio e um gerador de ondas quadradas, da mesma forma que fizemos quando 
estudamos a carga e descarga rápidas de capacitores. 

 
4.1 - Procedimento I 
1) Monte o circuito da Figura 2 abaixo utilizando um resistor de 1kΩ �e uma das 

bobinas disponíveis no laboratório. 



 

 
Figura 2 – Diagrama do circuito a ser montado para medidas de VR em um circuito RL. 

� 
2) Utilizando o osciloscópio, ajuste a tensão de saída do gerador para uma onda 

quadrada de 5 VPP� (5 Volts pico a pico) e uma freqüência de 75 kHz. 
3) Ajuste a onda quadrada de forma que seu semi-ciclo positivo ocupe toda a tela do 

osciloscópio, colocando o patamar inferior da onda quadrada na linha inferior da tela e o 
patamar superior na linha superior da tela do osciloscópio. Retire o sinal de ambos os canais ou 
os coloque na posição de Terra (“ground” ou GND). Faça o canal 2 coincidir exatamente com o 
canal 1. Recoloque ambos os canais na posição DC. Ajuste a freqüência do gerador e a 
varredura do osciloscópio para obter uma figura semelhante à Figura 3 abaixo. 

 
Figura 3 : VR como função de t para um circuito RL. 

4) Utilizando o osciloscópio meça VR como função de t e preencha a Tabela 1 . 

 
Tabela 1 : VR como função de t. 



 

5) Determine diretamente da tela do osciloscópio, e a partir do gráfico de VR como 
função de t, os valores de τ �e t1/2 com suas respectivas incertezas. Coloque esses resultados 
na Tabela 2 . 

 
Tabela 2 : constantes do circuito obtidas a partir de VR. 

 
4.2 - Procedimento II 

 
1) Monte o circuito da Figura 4 , abaixo, com um sinal de entrada em forma de 

onda quadrada. 

 
Figura 4 : Diagrama do circuito a ser montado para medidas de VL em um circuito RL. 

 
 Faça como no Procedimento I e ajuste as escalas de tempo e voltagem do osciloscópio 
e os controles de amplitude do gerador de função de maneira a maximizar a imagem 
correspondente ao patamar inferior da onda quadrada. Na tela do osciloscópio deverá 
aparecer uma figura semelhante à Figura 5 abaixo. 

 
Figura 5 : VL como função de t para um circuito RL. 

 
2) Varie a resistência do circuito, trocando o resistor de 1kΩ �por outros resistores da 

bancada, e observe a variação do tempo de decaimento da tensão. 



 

3) Escolha o resistor mais conveniente e complete a Tabela 3 abaixo com valores de VL 
e t, medidos na tela do osciloscópio. 

 
Tabela 3 : VL como função de t 

 
4) Determine diretamente da tela do osciloscópio, e a partir do gráfico de VR como 

função de t, os valores de τ �e t1/2 com as respectivas incertezas. Coloque esses resultados na 
Tabela 4 . 

 
Tabela 4 : Constantes do circuito obtidas a partir de VL. 

 
5. QUESTIONÁRIO 
 
1) Apresente os resultados experimentais que você obteve na Tabela 1 e faça um gráfico de 

VR x t. Não se esqueça de representar no gráfico as incertezas medidas na variável 
dependente. 

2) Apresente os resultados experimentais que você obteve na Tabela 2 , envolvendo 
medidas dos tempos de relaxação e de meia-vida, com suas respectivas incertezas, 
obtidas diretamente da tela do osciloscópio e também a partir do gráfico de VR como 
função de t. 

3) Apresente os resultados experimentais que você obteve na Tabela 3 para os valores e VL 
como função de t e faça um gráfico de VL x t. Não se esqueça de representar no gráfico as 
incertezas medidas na variável dependente. 

4) Apresente os resultados experimentais que você obteve na Tabela 4 , envolvendo 
medidas dos tempos de relaxação e de meia-vida, com suas respectivas incertezas, 
medidas diretamente na tela do osciloscópio utilizando VL. 

5) Na Figura 4 , a função representada na tela do osciloscópio é aquela descrita pela 
Equação 10 . Essa função pode ser linearizada para obtermos: 

   (12) 
ou seja, uma reta com coeficiente angular negativo igual ao inverso da constante de 
tempo. A partir dos resultados da Tabela 3 , faça em papel milimetrado um gráfico de lnVL 
em função de t. Determine, usando o método dos mínimos quadrados, o valor do 
coeficiente angular dessa reta (e sua incerteza) e a partir daí determine o valor da 
constante de tempo τ, também com sua respectiva incerteza. 



 

6) Complete a Tabela 5 com os valores de τ �obtidos pelos métodos utilizados nas questões 
Q1, Q4 e Q5. Calcule o valor esperado de τ �nominal, levando em conta os valores 
nominais dos elementos utilizados e suas respectivas incertezas, e compare todos esses 
resultados. 

 
Tabela 5 : Valores medidos de τ �utilizando VR.e VL 

 


