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Descrição 
 
Vamos estudar uma fonte de alimentação que pode ser usada, por exemplo, em 
laboratórios de ciências (electrotecnia, electrónica, física, química, biologia, etc.). 
 
Ela vai disponibilizar tensões alternadas fixas com os valores de 6V e 12V e tensões 
contínuas variáveis entre 0 e 12V, podendo fornecer correntes eléctricas de intensidade 
até 2 A. 
Além disso apresenta uma protecção contra curto-circuitos que podem ser provocados, 
por exemplo, quando manuseada por pessoas inexperientes na área ou simplesmente 
curiosas (explique como pode ser provocado um curto-circuito na fonte, o que acontece 
se esta tiver protecção e o que aconteceria se não tivesse). 
 
Circuito 
 
Apresenta-se na figura seguinte o diagrama de blocos da fonte 
 

 
 
(a) Transformador 
Neste bloco (ou etapa) da fonte temos o transformador. a sua função é reduzir a tensão 
da rede eléctrica, de 230V, para (6 + 6) VAC. 
O secundário deve permitir a circulação de corrente até 2 A, conforme a nossa 
especificação para a fonte. 
O transformador apresenta uma derivação central no secundário, podendo nós, assim, 
utilizar tensões de 6VAC (ligação entre o terminal 6 e o 0) ou 12VAC (ligação do 
circuito a alimentar entre os terminais 12 e 0). 
Estas tensões de 6 e 12 VAC podem ser usadas para alimentação de, por exemplo:  
Lâmpadas de colimadores de díodos laser, amperímetros térmicos, pequenos motores de 
indução. 
 
(b) Este segundo bloco efectua a rectificação da corrente, sendo, por isso, chamado de 
bloco de rectificação. 
No nosso caso usamos uma ponte rectificadora de 4 díodos de sílicio, como por 
exemplo os de referência 1N4004, 1N4007, BY127, etc. Podemos usar díodos discretos 
ou comprar a ponte já montada, com 4 terminais acessíevis para ligação. 
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(c) O bloco seguinte é o de filtragem, cuja função é tornar mínimas as flutuações da 
tensão contínua que já obtivemos à saída do bloco anterior, o rectificador. 
Para tal usa-se um condensador electrolítico de grande capacidade (no nosso caso 
usámos um de 2000 μF, com tensão nominal de 25V). 
 
(d) Este bloco seguinte tem como finalidade efectuar a regulação electrónica da tensão 
de saída, mantendo-a no nível desejado. 
É formado por um transístor de potência (2N3055), um díodo zener para referência de 
tensão (12V, 400mW) e um potemciómetro de carvão (1KΩ ou 2,2KΩ), através do qual 
podemos ajustar o valor da tensão de saída regulada. 
 
(e) Finalmente temos o bloco de protecção contra curto-circuitos, que utiliza um 
transístor PNP de uso geral (BC558) e dois díodos (BAX17 ou BAX18). Quando a 
diferença de potencial na saída cai até ao valor zero (devido a um curto-circuito 
indesejado), este bloco é activado reduzindo drasticamente o valor da corrente que 
circula através do transístor de potência, evitando assim danos na ponte rectificadora, no 
transformador e demais componentes. 
 
Esquema geral 
Na figura seguinte temos o esquema completo da fonte em questão. 
 

 
 
O funcionamento desta fonte / explicação do esquema será pormenorizado no decorrer 
das aulas. 
 
Lista de componentes 
CH - Interruptor acoplad ao potenciómetro; 
F - porta-fusível e fusível para 1A; 
T - transformador com primário para 230V; secundário para (6 + 6)V, 2A; 
D1, D2, D3, D4 - diodos de silício, 1N4007 ou equivalentes; 
LED - LED vermelho; 
R1 - resistência; 470 Ω x 1/8 W; 
R2 - resistência; 1200 Ω x 1/8 W; 
R3 - resistência; 1500 Ω x 1/8 W; 
R4, R5 - resistências; 100 Ω x 1/8 W; 
C1 - condensador electrolítico; 2000 μ F x 25 V; 
C2 - condensador electrolítico; 4,7 μ F x 16 V; 



Z - zener para 12 V x 400 mW; 
P - potenciómetro com interruptor; 1k ou 2k2; 
TR1 - transístor de potência; 2N3055, com dissipador; 
TR2 - transístor PNP; BC558 ou equivalente; 
D5, D6 - diodos; BAX17 ou BAX18; 
V - voltímetro para 12 ou 15 VCC; 
A - amperímetro para 2A; 
B1, B2 - bornes; vermelho (+) e preto (-); 
Diversos - cabo de alimentação, placa de alumínio para dissipador, conectores "Sindall", 
ponte de terminais, caixa para alojar a fonte, parafusos, solda etc. 
 
 

Montagem 
 

 
 
Indicações para a Montagem 
Na parte frontal da caixa utilizada para alojar a fonte (figura acima) instalam-se : o 
voltímetro, os bornes de saída (AC/DC), o potenciómetro (que incorpora o interruptor 
CH) e o LED indicador de "em funcionamento". 
A etapa reguladora contém o transistor de potência 2N3055 montado e aparafusado 
sobre uma placa de alumínio (figura abaixo) de (10 x 5) cm e espessura 1,5 ou 2mm. 
Cantoneiras de alumínio permitem fixar essa placa (que age como dissipador de calor) 
na caixa. Uma estratégica ponte de terminais com dois pontos isolados e um terra, 
fixada no mesmo parafuso que fixa o transístor na placa, permite colocar o transistor e 
os dois diodos da etapa de protecção de curto-circuitos. 



 
 
Transformador, díodos rectificadores, condensador eletrolítico etc., podem ser montados 
utilizando-se de conectores 'Sindall' ou ponte de terminais. 
 
Cuidados 
1) Observe bem a polaridade dos díodos de rectificação, dos díodos de proteçcão, do 
diodo zener e dos condensadores electrolíticos. 
2) Tome cuidado na ligação do potenciómetro; se houver inversão, a fonte fornecerá a 
tensão total logo que é ligada, o que não é correcto. Inverta os fios dos extremos. 
3) Use bornes de cores diferentes para a saída rectificada e controlada; vermelho (+) e 
preto (-) são as cores tradicionais. 
 
Nota final 
Se dispõe de um amperímetro de fim de escala 2A, instale-o também na parte frontal da 
caixa (painel). Assim terá total controle para ajustar tensões e correntes. A sua 
instalação eléctrica é fácil, basta intercalá-lo entre o colector do 2N3055 e o borne 
negativo de saída. 
Uma fonte de alimentação tem utilização numa série infindável de situações.  
 
Na Sala 15 - Eletrônica há várias outras sugestões para fontes de alimentação. 
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