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Métodos de análise
Tendo compreendido as leis fundamentais da teoria de circuitos (lei
de Ohm e lei Kirchhoff), estamos preparados para aplicar estas leis a
duas técnicas poderosas para análise de circuitos:
A análise nodal, que se baseia em uma aplicação sistemática da lei
de Kirchhoff para a corrente (LKC), ou simplesmente, lei dos nós.
A ánalise de malhas, que se baseia em uma aplicação sistemática
da lei de Kirchhoff para a tensão (LKT), ou simplesmente, lei das
malhas.
Com as duas técnicas a serem desenvolvidas, teremos condições de
analisar qualquer circuito linear pela obtenção de um conjunto de
equações simultâneas cuja solução leva aos valores de corrente e
tensão.

Análise Nodal
A análise nodal fornece um procedimento genérico para análise de
circuitos usando tensões nodais como variáveis de circuitos. Optar
por tensões nodais em vez de tensões de elementos como variáveis é
conveniente e reduz o número de equações que se deve resolver
simultaneamente.
Etapas para determinar as tensões nodais:
1. Selecione um nó como referência. Atribua tensões v1, v2, ..., vn-1 aos n1 nós restantes. As tensões são medidas em relação ao nó de
referência.
2. Aplique a LKC a cada um dos n-1 nós que não são de referência. Use a
lei de Ohm para expressar as correntes nos ramos em termos de
tensões nodais.
3. Resolva as equações simultâneas resultantes para obter as tensões
nodais desconhecidas.

Análise Nodal
O primeiro passo na análise nodal é selecionar um nó como nó de
referência ou nó-base. O nó de referência é comumente chamado de
terra (GND).

Figure 3.1

Esse nó possui potencial nulo e pode ser representado por qualquer
um dos símbolos da Figura 3.1. (a – terra, b – terra comum, c – terra
chassi). Quando o potencial da terra é usado como referência,
usamos o terra (solo) (Fig. 3.1 a ou b).

Aplicando a LKC a cada um dos nós exceto o nó de referência.
Para o nó 1, temos:
E para o nó 2, temos:
Em um resistor, a corrente flui de um potencial
mais elevado para um potencial mais baixo.

Logo:

Figure 3.2

Ou podemos escrever as mesmas equações em termos das condutividades:

Substituindo nas equações da análise nodal:

Ou em termos das condutividades:

De maneira alternativa, as equações:

Rearranjando as variáveis, temos:

O que permite escrevê-las na forma matricial

Análise nodal com fontes de tensão
Vamos considerar como as fontes de tensão afetam a análise nodal:
Considere os dois casos a seguir:
1. Se a fonte de tensão estiver
conectada entre o nó de referência e um de não referência, simplesmente configuramos a tensão no nó que não é de referência igual a tensão da fonte de
tensão.
2. Se
a
fonte
de
tensão
(dependente ou independente)
estiver conectada entre dois nós
que não são de referência, eles
formarão um nó genérico ou
supernó; aplicamos tanto a LKC
como a LKT para determinar as
tensões nodais.

Um supernó é formado envolvendose uma fonte de tensão (dependente
ou independente) conectada entre
dois nós que não são de referência e
quaisquer elementos conectados em
paralelo com ele.

Analisamos um circuito com supernós usando as mesmas três etapas
mencionadas anteriormente. Entretanto, supernós são tratados de
forma diferente, uma vez que não é possível saber de antemão a
corrente que passa por uma tensão nodal. Entretanto, a LKC tem de
ser realizada para um supernó como para qualquer outro nó. Assim,
Ou

Para aplicar a lei de Kirchhoff para a
tensão no supernó redesenhamos o
circuito conforme a figura ao lado.
Percorrendo o laço no sentido horário,
temos:

Observe as propriedades de um supernó:
1. A fonte de tensão dentro do supernó
fornece uma equação de restrição
necessária para encontrar as tensões
nodais.
2. Um supernó não tem nenhuma
tensão própria.
3. Um supernó requer a aplicação
tanto da LKC como da LKT.

Aplicando a LKC no circuito (a) do slide anterior, temos para o supernó,

ou
Aplicando a LKT no circuito (b) do slide anterior, percorrendo o laço

Combinando as duas equações anteriores, escrevemos

E para v2, temos
Note que o resistor de 10 Ω não faz qualquer diferença, pois está conectado
através do supernó.

Solução de circuitos através da matriz inversa.

1. Construa a planilha como da Figura abaixo.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nomeie a faixa A2:C4 como M. (com ponto).
Nomeie a faixa E2:E4 como b. (com ponto).
Nomeie a faixa A7:C9 como M_inv. (com ponto).
Nomeie a faixa E7:E9 como x. (com ponto).
Selecione A7:C9 e clique em Fórmulas > Inserir função.
Na categoria matemática e trigonométrica, selecione
MATRIZ.INVERSO( ).
8. Clique em OK e preencha os campos solicitados.
9. NÃO CLIQUE OK, PRESSIONE CTRL+SHIFT+ENTER.

10.
11.
12.
13.

Selecione E7:E9 e clique em Fórmulas > Inserir função.
Na categoria matemática e trigonométrica, selecione MATRIZ.MULT(
Clique em OK e preencha os campos solicitados.
NÃO CLIQUE OK, PRESSIONE CTRL+SHIFT+ENTER.

).

Análise de malhas
A análise de malhas fornece outra maneira para resolver circuitos
usando as correntes de malha como variáveis de circuito. Usar essas
correntes em vez das correntes de elementos como variáveis reduz o
número de equações que devem ser resolvidas matematicamente.
A análise nodal aplica a LKC para encontrar as tensões em cada um
dos nós do circuito, enquanto a análise de malhas aplica a LKT para
determinar as correntes desconhecidas.
Esta análise não é tão genérica quanto a análise nodal porque é
aplicável apenas a um circuito planar, que pode se desenhado em
uma plano sem ramos cruzados entre si; caso contrário torna-se um
circuito não planar.
Um circuito pode ter ramos cruzados e ainda assim ser planar se
puder ser redesenhado no plano.

Circuito planar com cruzamento
de ramos.
Circuito não planar.

Uma Malha é um laço que não contém nenhum outro laço em seu interior.
Na Figura abaixo, os caminhos abefa e bcdeb são malhas, porém o trecho
abcdefa não é uma malha. A corrente através de uma malha é conhecida
como corrente de malha. Nessa análise o interesse é aplicar a LKT para
determinar as correntes de malha no circuito.

Etapas para determinar as correntes de malha:
1. Atribua as correntes de malhas i1, i2, ..., in a n malhas.
2. Aplique a LKT a cada uma das n malhas. Use a lei de Ohm para
expressar as tensões em termos de correntes de malha.
3. Resolva as n equações simultâneas resultantes para obter as correntes
de malha.

Análise de malhas com fontes de corrente
Aplicar a análise de malhas a circuitos contendo fontes de corrente pode, em
princípio, parecer complicado. Porém, sua aplicação na verdade é mais
simples, uma vez que fontes de corrente reduz a quantidade de equações.
Considere os dois casos a seguir:
1. Quando existe uma fonte de corrente apenas em uma malha: No
circuito da Figura 3.22. Fazendo i2 = - 5 A e escrevendo uma equação de
malha para a outra malha de maneira usual, isto é,
2. Quando a fonte de corrente existe entre duas malhas: No circuito da
Figura 3.23a, criamos uma supermalha, excluindo a fonte de corrente e
quaisquer elementos a ela associados em série (Figura 3.23b),

Figure 3.22

Uma supermalha é resultante quando duas malhas possuem uma fonte de
corrente (dependente ou independente) em comum.
Como mostrado na Figura 3.23b, uma supermalha é criada com a periferia de
duas malhas, se o circuito tiver duas ou mais supermalhas que se
interceptam, elas devem ser combinadas para formar uma supermalha maior.
A supermalha permite aplicar a LKT como qualquer outra malha mesmo não
conhecendo a tensão em uma fonte de corrente, logo

Figure 3.23

Aplicando a LKC a um dos nós do ramo compartilhado (nó 0), temos

Observe as propriedades de uma supermalha:
1. A fonte de corrente na supermalha fornece a equação de restrição
necessária para encontrar as correntes de malha.
2. Um supermalha não possui corrente própria.
3. Um supermalha requer a aplicação da LKT, bem como da LKC.
Aplicando a LKT na supermalha, temos

Aplicando a LKC ao nó P, temos

Aplicando a LKC ao nó Q, temos

Como I0= - i4, temos
Aplicando a LKT na malha 4,

Análise nodal e de malhas por inspeção
Nesta seção abordaremos um procedimento mais genérico para análise nodal
ou de malhas. Este método é mais curto e se baseia na inspeção do circuito.
Quando todas as fontes do circuito são fontes independentes, aplicamos a
LKC a cada nó para obter as equações nó-tensão. Entretanto, é possível obter
as equações por mera inspeção do circuito.
O circuito ao lado possui dois nós que não são de
referência. As equações obtidas para este circuito
por análise nodal foram,

Cada um dos termos da diagonal é a soma das
condutâncias conectadas diretamente ao nó 1 ou 2,
enquanto os termos fora da diagonal são os
negativos das condutâncias conectadas entre os nós
Enquanto cada termo do lado direito da equação é a soma algébrica das
correntes que entram pelo nó. Lembrando que este método é válido apenas
para circuitos com fontes de corrente independentes e resistores lineares.

Análise nodal e de malhas por inspeção
Se um circuito com fontes de corrente independentes tiver N nós que não são
de referência, as equações nó-tensão podem ser escritas em termos das
condutâncias, através da matriz de condutâncias, como sendo

ou simplesmente
Onde
Gkk = Soma das condutâncias conectadas ao nó k.
Gkj = Gjk = Negativo da soma das condutâncias diretamente conectadas aos
nós k e j, k ≠ j.
vk = Tensão (desconhecida) no nó k.
ik = Soma de todas as fontes de corrente independentes diretamente
conectadas ao nó k, com correntes que entram no nó sendo tratadas como
positivas.

Análise nodal e de malhas por inspeção
Da mesma forma, podemos obter
as equações malha corrente
quando um circuito resistivo tiver
apenas
fontes
de
tensão
independentes. O circuito ao lado
possui dois nós que não são de
referência, como sendo

Podemos observar que cada um dos termos na diagonal é a soma das
resistências na respectiva malha, enquanto cada um dos termos fora da
diagonal é o negativo da resistência comum às malhas 1 e 2. Cada termo no
lado direito da equação é a soma algébrica obtida no sentido horário de
todas as fontes de tensão independentes na respectiva malha.

Em geral, se o circuito tiver N malhas, as equações malha-corrente poderão
ser expressas em termos das resistências, através da matriz de resistências,
como sendo

ou simplesmente
Onde
Rkk = Soma das resistências na malha k.
Rkj = Rjk = Negativo da soma das resistências em comum entre as malhas k e
j, k ≠ j.
ik = Corrente de malha (desconhecida) para a malha k no sentido horário.
vk = Soma de todas as fontes de tensão independentes na malha k, com a
elevação de tensão sendo tratada como positiva.

Análise nodal versus análise de malhas
Tanto a análise nodal como a análise de malhas fornecem uma maneira
sistemática para analisar uma rede complexa. A escolha do melhor método é
ditada por dois fatores.
O primeiro fator é a natureza da rede. As redes que contêm muitos elementos
conectados em série, fontes de tensão ou supermalhas são mais adequadas
para análise de malhas, enquanto as redes com elementos em paralelo,
fontes de corrente ou supernós são mais adequadas para a análise nodal.
Sendo assim, um circuito com mais malhas que nós é melhor abordado
com a análise de malhas.
O segundo fator são as informações desejadas. Se as tensões nodais forem
imprescíndíveis, pode ser conveniente aplicar a análise nodal. Se as
correntes de malha ou de ramo forem necessárias, é melhor empregar a
análise de malhas.
Conhecer ambos os métodos é importante, visto que isso ajuda a: verificar os
resultados de um método utilizando o outro; contornar as limitações de um
método utilizando o outro.

Aplicações: circuitos CC transistorizados
O dispositivo ativo de três terminais, conhecido como transistor, é um
componente básico para os circuitos integrados.

William Shockley; John
Bardeen; Walter Brattain.
Inventores do transistor.

Vários tipos de transistores.

Na figura anterior foram ilustrados vários
tipos de transistores disponíveis no
mercado. Há dois tipos básicos:
transistores de junção bipolar (BJTs) e
transistores de efeito de campo (FETs).
Aqui abordaremos apenas os BJTs.
Há dois tipos de BJTs: npn e pnp, (cujos
símbolos são representados na Figura ao
lado). Cada tipo tem três terminais
chamados de emissor (E), base (B) e
coletor (C).

Dois tipos de BJTs e seus símbolos: (a)
npn e (b) pnp.

Aplicando a LKC ao transistor npn, temos
Onde IE, IC e IB são respectivamente as correntes
do emissor, do coletor e da base.
Aplicando a LKT, temos

Onde VCE, VEB e VBC são respectivamente as
tensões do coletor-emissor, emissor-base e basecoletor.
O BJT pode operar em um de três modos: ativo,
corte e saturação. Quando os transistores operam
em modo ativo, normalmente VBE ≈ 0,7 V,
onde α é o chamado ganho de corrente em base
comum. α representa a fração de elétrons injetada
pelo emissor que é coletada pelo coletor.

Da mesma maneira,

onde β é o chamado ganho de corrente em
emissor comum. α e β são propriedades
características de um determinado transistor.
Normalmente α assume valores entre 0,98 e
0,999, enquanto β assume valores na faixa de 50
a 1000. Aplicando esta relação em

temos

e

