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Circuitos de Primeira Ordem
Neste capítulo, examinaremos dois tipos de circuitos simples: os
circuitos contendo resistor e capacitor (circuitos RC) e os circuitos
contendo resistor e indutor (circuitos RL), que apesar da
simplicidade possui inúmeras aplicações.
As leis de Kirchhoff quando aplicadas a circuitos puramente
resistivos resultam em equações algébricas, enquanto a aplicação
dessas leis a circuitos RC e RL resultam em equações diferenciais de
primeira ordem.
Há duas maneiras de excitar os
circuitos: os circuitos sem fontes
(energia no elemento indutivo e
capacitivo) e os circuitos com fontes
independentes (fontes CC).
Um circuito de primeira ordem é caracterizado por uma equação
diferencial de primeira ordem.

Circuitos RC sem fonte
Um circuito RC sem fonte ocorre quando sua fonte CC é
desconectada abruptamente. A energia no capacitor é então liberada
para os resistores.
Considerando o circuito ao lado, o
objetivo então é determinar a resposta
do circuito (tensão ou corrente). Uma
vez que o capacitor está carregado
inicialmente, então para t = 0

Aplicando a LKC ao nó superior do circuito, temos

Este resultado demonstra que a resposta em tensão do circuito RC é
uma queda exponencial da tensão inicial. Uma vez que a resposta se
deve à energia inicial armazenada e às características físicas do
circuito e não à fontes externas, essa resposta é chamada de resposta
natural do circuito.
O gráfico ao lado ilustra
essa resposta. Observe
que em t = 0 temos v(0)
= V0. A rapidez com que
v decresce é expressa em
constantes de tempo τ
A constante de tempo de um circuito é o tempo necessário para a
resposta de decaimento a um fator igual a 1/e ou a 36,8% de seu valor
inicial.

Circuitos RL sem fonte
Considerando a conexão em série de um resistor e um indutor,
conforme mostrado na Figura abaixo. O objetivo aqui é determinar a
resposta do circuito.
Por razões práticas, podemos utilizar a
corrente i(t) que passa pelo indutor como
resposta. Em t = 0, podemos supor que o
indutor tenha uma corrente inicial I0,

Aplicando a LKT no laço do circuito, temos

Este resultado demonstra que a resposta natural de um circuito RL é
uma queda exponencial da corrente inicial.
O gráfico ao lado ilustra essa
resposta. Observe que em t = 0
temos i(0) = I0. A constante de
tempo para o circuito RL é

Logo

Funções de singularidade
As funções de singularidade são muito úteis na análise de circuitos.
Funções de singularidade são funções que são descontínuas ou então que
apresentam derivadas descontínuas.

As três funções de singularidade mais usadas em análise de circuitos
são: degrau unitário, impulso unitário e rampa unitária.
A Função degrau unitário u(t) é 0 para valores negativos de t e 1 para
valores positivos de t.

A Função impulso unitário δ(t) é zero em qualquer ponto, exceto em t = 0,
onde ela é indefinida.

Essa é uma propriedade bastante útil da função impulso conhecida
como propriedade de amostragem ou peneiramento.

Integrando a função degrau unitário u(t), obtemos a função rampa
unitária r(t), dada por

A Função rampa unitária r(t) é zero para valores negativos de t e
apresenta uma inclinação unitária (função identidade) para valores
positivos de t.

Resposta a um degrau de um circuito RC
Quando a fonte CC de um circuito RC for aplicada repentinamente, a
fonte de tensão ou corrente pode ser modelada como uma função
degrau, e a resposta é conhecida como resposta a um degrau.
A resposta a um degrau de um circuito é seu comportamento quando a
excitação for a função degrau, que pode ser uma fonte de tensão ou de
corrente.

Aplicando a LKC com v(0) = V0, obtemos

Cuja solução para t > 0 é

Portanto, se o capacitor tiver uma tensão inicial v(0) = V0, obtemos a
resposta completa (ou resposta total) de um circuito Rcà aplaicação
súbita de uma fonte de tensão CC.

Resposta com capacitor
inicialmente carregado

Resposta com capacitor
inicialmente descarregado

Resposta em corrente.

Para determinar a resposta completa, podemos decompor a resposta
de duas maneiras. A primeira delas é dividir em “resposta natural e
resposta forçada”.
Resposta completa = resposta natural + resposta forçada
energia armazenada

fonte independente

Onde
A outra maneira é dividir em “resposta transiente e resposta em
regime estacionário”.
Resposta completa = resposta transiente + resposta em regime estacionário
parte temporária

Onde

parte permanente

Resposta transiente é a resposta temporária do circuito que se extinguirá
com o tempo (fora do equilíbrio).
Resposta em regime estacionário é o comportamento do circuito um
longo tempo após a excitação externa ter sido aplicada.

Aplicando o mesmo raciocínio para os circuitos RL, com a única
ressalva que utilizamos a corrente como resposta nesse tipo de
circuito, é possível obter

