
SEL0316 - Laboratório de Circuitos Eletrônicos 1

O curso de dispositivos eletrônicos tem como objetivo explorar o que são os componentes
eletrônicos.  De forma a prosseguir  com o estudo,  os  cursos  de  circuitos  eletrônicos  têm como
objetivo explorar o que pode ser feito com esses componentes.

A filosofia utilizada neste laboratório é semelhante à usada na segunda parte das práticas de
dispositivos: a análise de uma montagem prática utilizando os vários dispositivos semicondutores
apresentados. Os circuitos destas práticas serão em sua maior parte blocos de bom desempenho que
cumprem alguma tarefa específica em eletrônica analógica ou de potência. As aulas têm como papel
ilustrar  os vários objetivos da eletrônica além de já capacitar  o profissional a entender  e poder
projetar sistemas semelhantes.

O curso focará novamente em experiências práticas, simulações e discussões teóricas com o
mínimo de cálculos matemáticos manuais. O curso será realizado em doze práticas e um projeto
final. Serão apresentadas duas propostas de projetos finais, onde o aluno poderá escolher o de sua
preferência ou se estiver motivado o suficiente, realizar os dois. A seguir estão as doze práticas e as
duas opções de projeto final:

Prática 1 – Retificadores de Potência
Prática 2 – Limitadores e Grampeadores
Prática 3 – Multiplicador de Tensão
Prática 4 – Circuitos de Chaveamento com BJT
Prática 5 – Fontes de Corrente com BJT
Prática 6 – Estabilizador de Tensão
Prática 7 – Amplificadores Simples com BJT
Prática 8 – Amplificadores com cargas ativas
Prática 9 – Amplificador diferencial com BJT
Prática 10 – Amplificadores Push-Pull com BJT
Prática 11 – Amplificadores CFP com BJT
Prática 12 – Circuitos com Amplificadores Operacionais
Projeto Final 1 – Amplificador Cascode
Projeto Final 2 – Estabilizador de Tensão de Precisão 

O curso irá começar com as aplicações mais simples dos diodos retificadores, estudados
logo no começo  do curso do  anterior.  Montar-se-á  retificadores  de  onda completa,  capazes  de
converter uma alimentação alternada em uma alimentação DC. Circuitos como estes são a base para
a  maior  parte  do  que  pode  ser  feito  com  eletrônica,  que  na  maioria  das  vezes  depende  de
alimentação DC.

A segunda prática será um pouco mais teórica,  tendo em vista assentar alguns conceitos
usados à seguir. Será montado o circuito limitador passivo com diodos Zener, capaz de garantir que
um sinal em sua saída não será maior que a tensão de condução reversa dos diodos. Esse fenômeno
será  explorado  com  grande  utilidade  na  prática  6,  de  estabilizadores  de  tensão.  No  segundo
laboratório será explorado o limitador ativo, que apresenta muito mais precisão para processamento
de sinais. Ainda nesta prática será estudado o circuito grampeador, capaz de deslocar o nível médio
de um sinal alternado. 

A terceira prática,  o multiplicador de tensão, é uma aplicação direta dos retificadores de
onda completa e do circuito grampeador. Com este circuito é possível se obter um nível DC muito
maior que os picos de sinal AC da entrada, servindo para inúmeras aplicações onde se necessita de
um de alto pico de potência em um curto espaço de tempo.



A quarta prática irá iniciar o estudo dos transistores bipolares. Serão estudados aqui em suas
regiões de corte e saturação, operando como chaves analógicas e digitais. Serão montados alguns
circuitos simples que usam o fenômeno do chaveamento controlado por tensão, como uma porta
lógica  inversora,  o acionamento  de um LED e uma chave capaz  de conduzir  um sinal  quando
fechada e de não conduzir quando aberta.

A quinta prática trata do transístor como fonte de corrente controlada por tensão em sua
região ativa.  Circuito  com a polarização fixa,  determinada por componentes  não lineares  como
diodos ou mesmo outros transistores, se comportam como fontes de correntes de pequenos sinais
com uma infinidade de aplicações. 

Na sexta  prática  será estudado o  estabilizador  de  tensão discreto,  um circuito  capaz  de
manter a tensão em sua saída independente da tensão na entrada, contanto que ela seja acima de
certo valor mínimo. Trata-se de uma aplicação do circuito limitador da prática 2 referenciado por
uma fonte de corrente para maximizar a precisão. Nesta prática também os alunos terão contato pela
primeira vez com o bipolar sendo utilizado como amplificador, no caso, a topologia coletor comum,
que funciona como um buffer de tensão unitário  e possui baixa impedância de saída,  capaz de
fornecer corrente a uma carga.

A  sétima  prática  irá  introduzir  o  conceito  de  amplificadores  analógicos  que  será
desenvolvida até o final do curso de laboratório de eletrônicos 2. As três topologias mais simples de
amplificadores com BJT serão apresentadas, o coletor comum, base comum e emissor comum. Suas
propriedades básicas serão estudadas e vantagens umas com relação às outras além de se incitar o
início da discussão sobre aplicação de amplificadores.

A oitava prática irá aperfeiçoar  os circuitos  da prática anterior com o uso das fontes de
corrente.  Será estudado o amplificador  emissor comum com carga ativa,  capaz de fornecer  um
ganho  enorme  de  tensão  e  grande  excursão  de  sinal.  Sua  polarização  será  feita  pela  saída,  já
prevendo o uso de realimentação em amplificadores que será estuda em detalhes no segundo curso.
Será montado também um amplificador  coletor  comum referenciado pela  carga ativa,  e  poderá
constatar-se como seu desempenho de seguidor de tensão será melhorado significativamente. 

A nona prática  irá  apresentar  uma associação  das  três  configurações  básicas,  conhecida
como amplificador diferencial, capaz de amplificar a diferença de dois sinais em suas entradas. Tais
amplificadores serão a base futuramente para o estudo de amplificadores operacionais. O conceito
de espelho de corrente também será apresentado, onde aliado ao amplificador diferencial, pode-se
obter um amplificador com acoplamento DC de excelente desempenho.

A décima primeira prática irá estudar a topologia push pull, a associação de um npn com um
pnp capaz de garantir baixíssima impedância de saída a um circuito e fornecer grandes quantidades
de corrente. As técnicas de polarização de tais circuitos é um tópico bastante amplo e aqui será
explorada apenas um método simples com o uso de diodos. No próximo laboratório, a polarização
com  o  circuito  multiplicador  de  Vbe,  a  melhor  solução,  irá  maximizar  a  performance  destes
amplificadores. 

A décima primeira prática irá expandir o estudo e a confecção de circuitos seguidores de
tensão  com  BJT  com  o  uso  da  topologia  Szylak,  conhecida  como  “falso  darlington”  ou
“complementary feedback pair”. Trata-se da associação de um npn com um pnp em uma malha de
realimentação  local  capaz  de  montar  com simplicidade  um amplificador  de ganho unitário  (ou
maior com algumas mudanças) de alta linearidade. O par CFP aliado a uma fonte de corrente como
carga  ativa  irá  garantir  ainda  melhores  resultados.  Também será visto  o “Push Pull  CFP”,  um
estágio de potência melhorado.



A última prática irá introduzir ao aluno o uso de amplificadores operacionais integrados que
nada mais são que associações das várias topologias estudadas individualmente até aqui. Circuitos
amplificadores  básicos,  somadores  e  diferenciadores  simples  serão apresentados.  A continuação
deste estudo ocorrerá nas duas primeiras práticas do próximo curso.

A  primeira  opção  de  projeto  final  irá  consistir  em  uma  montagem  mais  elaborada  do
estabilizador de tensão estudado na prática 6. Utilizando-se o conceito de realimentação, que será
estudado somente no laboratório posterior, pode-se obter um nível de tensão na saída muito mais
bem regulado e de amplitude maior que diodo Zener utilizado para referência. Utilizando um Zener
de no máximo 6,2V, será pedido ao aluno que obtenha um estabilizador de 15V. Isso exigirá ajustes
finos com trimmer e um cálculo adequado da fonte de corrente e do estágio de potência.

A segunda opção de projeto final  será uma associação direta  das  três  topologias  para a
confecção de um amplificador Cascode (definido como a associação de um amplificador emissor
comum com um base comum) além do uso de um buffer de tensão para isolar a saída da malha de
ganho  de  tensão.  O  amplificador  Cascode  montado  dessa  forma  é  capaz  de  possuir  todas  as
vantagens individuais das três topologias com poucas desvantagens.

A  execução  de  um  dos  projetos  irá  explorar  boa  parte  dos  conceitos  estudados  neste
laboratório além de já prever várias das coisas que serão estudadas no curso posterior. Caso haja
tempo e vontade,  é incentivada a execução de ambos os projetos, o que tornará a formação do
engenheiro ainda mais completa. 
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Prática 1 – Retificadores de Potência

Em nossas  casas,  recebemos  a  tensão  elétrica  na  forma  senoidal,  tensão  alternada  com
centenas de volts RMS. Porém, todos os circuitos eletrônicos ativos, de processamento de sinais,
amplificação e lógica digital, o que inclui os microcomputadores necessita de uma alimentação em
tensão contínua com baixo valor. 

Nesta  prática  estudaremos  algumas topologias  básicas  de  fontes  de  potência  capazes  de
retificar uma tensão alternada e transformá-la em uma tensão contínua. Topologias mais avançadas
serão  estudadas  futuramente  em eletrônica  de  potência,  como retificadores  com SCR.  As  duas
topologias estudadas aqui possuem uma certa incerteza do valor exato de sua saída,  o que será
corrigido futuramente com o uso de estabilizadores de tensão após a fonte. 

Implementação

1.0-T) Porque a tensão elétrica é fornecida em nossas residências como corrente alternada?
Qual a principal vantagem disso?

1.1-L)  Porque  a  maioria  dos  sistemas  eletrônicos  necessita  de  uma  alimentação
contínua?

2.0-L) Monte o circuito da figura 1 em bancada, utilizando as duas fases do transformador
da bancada e um par de diodos 1N4007.

Figura 1 Retificador Bifásico de Onda Completa

2.1-L) Utilizando primeiramente um resistor de carga de 1kΩ, verifique as tensões nas duas
fases do transformador e a tensão sobre a carga. Copie as telas dos osciloscópios e com a
medida de “média” do osciloscópio, meça o nível DC sobre a carga.

2.2-L) Em paralelo com a carga de 1k coloque um capacitor de 10uF, copie a nova
onda de tensão sobre a carga e meça o nível DC. Faça o mesmo procedimento com
capacitores de 47uF e 100uF.

2.3-L) Para o capacitor de 10uF, substitua a carga por um resistor de 10k, copie a



forma de onda e meça o nível DC. Porque neste caso a forma de onda se aproxima
mais de um nível DC?

3.0-S) Monte o circuito da figura 1 no LTSpice. Para o resistor de 1kΩ faça a análise .TRAN
plotando a tensão nas fases do transformador e a tensão sobre a carga. Meça o nível DC
sobre a carga.

3.0-S) Adicione o capacitor em paralelo à carga e realize a simulação .TRAN com o
comando .step param list para 10uF, 47uF e 100uF, plotando a tensão sobre a carga e
medindo o nível DC sobre a carga.

4.0-T) Qual a função dos diodos neste tipo de circuito? Qual a frequência da onda de tensão
visualizada na carga?

4.1-T) Discorra sobre a função do capacitor no circuito,  sua influência na tensão
sobre a carga, 

4.2-T) Descreva a definição de “ripple” em um retificador e a sua dependência da
carga e do capacitor de filtro.

5.0-L) Monte o circuito da figura 2 utilizando apenas uma fase do transformador da bancada
e 4 diodos 1N4007 formando uma ponte.

5.1-L) Verifique a forma de onda em cada terminal do trafo com relação à referência
proposta e a forma de onda de tensão sobre a carga, além do nível DC sobre a carga.

5.2-L) Adicione  um  capacitor  de  10uF  em  paralelo  com  a  carga  e  repita  o
procedimento 5.1. Faça o mesmo para 100uF

6.0-S) Monte o circuito da figura 2 no LTSpice e em análise .TRAN plote a tensão nos
terminais do transformador com relação à referência proposta e também a tensão sobre a

Figura 2 Retificador Monofásico em Ponte



carga. Meça também o nível DC sobre a carga.

6.1-S) Adicione o capacitor de 10uF e novamente plote a tensão sobre a carga e o
nível DC sobre a carga. Repita para o capacitor de 100uF

6.2-S)  Plote  o  espectro  de  frequências  da  tensão  sobre  a  carga  para  o  caso  do
capacitor de 10uF através do algoritmo FFT.

7.0-T) Comparando a tensão sobre a carga desta topologia com a anterior sem o capacitor,
quais as semelhanças e quais as diferenças? Qual a vantagem deste tipo de retificador com
relação ao número de fases de um transformador (tamanho do transformador) necessário
com relação à anterior? Qual a desvantagem?

7.1-T)  A forma da tensão na saída é dependente tanto da carga que o retificador
enxerga  quanto  do  valor  dos  capacitores.  Ocorre  o  surgimento  de  um  “ripple”.
Discorra  como  essa  incerteza  no  valor  de  saída  pode  ser  prejudicial  para,  por
exemplo, alimentar um circuito de medidas e instrumentação? Proponha uma solução
a este problema com o uso de outro circuito na saída deste.
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Prática 2 – Limitadores e Grampeadores

Os diodos com a sua característica não linear de corrente por tensão, principalmente a não
simetria de sua condução são bastante úteis para várias aplicações de potência e processamento de
sinal, nesta prática estudaremos duas delas.

O primeiro circuito,  o limitador passivo,  será uma aplicação básica dos diodos Zener já
estudados  no  curso  anterior  onde  é  possível  limitar  a  tensão  máxima  e  mínima  de  um  sinal
alternado, garantindo por exemplo a proteção de um estágio posterior, criação de um limite para
uma conversão AD ou até mesmo um circuito não linear para distorção de instrumentos musicais.

O segundo circuito, o grampeador, é capaz de somar um nível DC proporcional ao pico de
um sinal  simétrico,  desta  forma fazendo com que a  tensão nunca  seja  negativa  ou  nunca  seja
positiva com relação ao nó de referência. Uma aplicação desse circuito será estudada na próxima
prática, a realização de um circuito multiplicador de tensão.

Implementação

1.0-T)  Explique  qual  a  diferença  de  um diodo  Zener  ou  de  avalanche  para  um diodo
convencional.

1.1-T) Qual a diferença em fabricação que permite a obtenção de diversas tensões de
ruptura reversa nos diodos Zener?

2.0-L) Implemente em bancada o circuito da figura 1 com um par de diodos Zener 1N5231
(5.1 V) ou de algum outro valor de sua preferência ou disponibilidade.

Figura 3 Limitador Passivo

2.1-L) Na bancada aplique uma tensão contínua no circuito entre -10V e 10V e meça
a  tensão  sobre  os  diodos  em  função  da  tensão  de  entrada.  Gere  um  gráfico
representando essa curva em um software adequado.

2.2-L) Aplique  um sinal  alternado  de  10V de  amplitude  e  frequência  adequada
(utilize o gerador de sinais externo ao osciloscópio). Capture a forma de onda de
tensão sobre os diodos individualmente, a tensão sobre o resistor e a tensão sobre o
par de diodos.



3.0-S) Monte o circuito da figura 1 no simulador e faça a análise .DC da fonte V1 de -10 a
10V plotando os gráficos de tensão sobre os Zeners e corrente na malha em função da tensão
de V1. 

3.1-S)  No simulador aplique a tensão senoidal de 10V de amplitude na entrada do
circuito  e  capture as formas de onda de tensão sobre o resistor,  sobre os diodos
individualmente e em par e a corrente na malha.

4.0-T)  O que pode-se concluir  sobre a não linearidade da curva de saída em função da
entrada?

4.1-T) Porque a corrente na malha cresce apenas quando a tensão se estabiliza?

4.2-T) Como funciona a condução de cada diodo nos semiciclos da tensão alternada?

4.3-T) Discorra sobre o funcionamento do circuito de acordo com a tensão de ruptura
reversa dos diodos.

4.3-T) Cite um tipo de aplicação onde é necessário se saber o máximo (em módulo)
nível de tensão analógica que irá entrar em um determinado circuito.

5.0-P) Na simulação, aplique como entrada do circuito o som de um violão com tensão de
pico  5/4  da tensão máxima na  saída  do  circuito  utilizando uma fonte  de  tensão com o
parâmetro “wavefile”. Exporte o arquivo de áudio com o comando “.wave” e descreva o que
ocorre com o som. Repita para amplitudes máximas 4/3, 3/2 maior que a tensão máxima e
um valor de sua escolha.

6.0-L) Monte em bancada o circuito da figura 2 utilizando um diodo comum 1N4148. Esteja
atento para a polaridade do capacitor.

Figura 4 Circuito Grampeador

6.1-L) Aplique um sinal senoidal de amplitude 2.5V e frequência adequada no circuito e
verifique a forma de onda sobre o diodo. Se possível capture o transiente no momento em
que o circuito é ligado. 

6.2-L) Meça o valor de pico máximo, o valor de pico mínimo sobre o diodo e o nível
médio de tensão sobre o diodo



6.3-L)  Inverta a polaridade do capacitor e também o sentido do diodo e repita os
procedimentos 6.0 e 6.1. O que mudou?

7.0-S) Monte o circuito da figura 2 no LTSpice e capture a forma de onda de tensão sobre o
diodo, sobre o capacitor e a corrente no capacitor. Meça a amplitude de pico a pico da onda e
o nível médio.

7.1-S) Inverta a polaridade do capacitor e  também o sentido do diodo e repita  o
procedimento 7.0 destacando as mudanças.

7.2-S) Substitua o 1N4148 por  um diodo ideal  e  depois  por  um diodo Schottky,
capture as formas de onda de tensão e corrente e meça os máximos e mínimos.

7.3-S) Para o circuito original da figura 2, adicione em série com o diodo uma fonte
de tensão de 2V e refaça o procedimento 7.0. O que foi alterado com relação ao nível
médio da tensão na saída?

8.0-T) Explique  o  que  ocorre  com a  onda  de  tensão  que  aparece  sobre  o  diodo  neste
circuito?  Com  base  nos  gráficos  de  tensão  e  corrente,  explique  o  funcionamento  do
grampeador.

8.1-T) Como a tensão de condução do diodo influencia na qualidade do grampeador?
Supondo que seja mandatório o uso de um diodo convencional, que tipo de técnica
da instrumentação eletrônica poderia ser usada para corrigir esse problema?

8.2-T) Discorra sobre uma aplicação para este tipo de circuito, se possível relacione à
uma aplicação do limitador.
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Prática 3 – Multiplicador de Tensão

Para alguns tipos de aplicação na eletrônica é muitas vezes necessário se obter uma tensão
altíssima por alguns instantes e descarregá-la de uma vez em algum tipo de carga. Tal técnica se faz
necessária para dispositivos biomédicos, como desfibriladores, estimuladores elétricos entre várias
outras que incluem a construção de tasers, muito empregados para defesa pessoal e contenção de
tumultos.

O circuito utilizado para tal fim é o multiplicador de tensão, que se trata basicamente de
vários retificadores de potência cascateados, onde um estágio carrega o próximo e a tensão total é a
carga acumulada nos vários estágios. Com o auxílio de transformadores de elevação de tensão, é
possível obter milhares de volts com poucos componentes e capacitores pequenos.

A topologia empregada nesta prática será a cascata de Villard com dois estágios. Trata-se de
um circuito de retificação de onda completa em ponte de diodos com altíssima eficiência energética.

Implementação

1.0-L) Implemente em bancada o circuito da figura 1. Use diodos 1N4007 exclusivamente, o
diodo 1N4148 pode entrar em ruptura reversa e queimar com as tensões que serão obtidas
por este circuito. Use um capacitor de sua escolha e disponibilidade maior que 10uF e que
suporte  no mínimo 50V de tensão reversa,  a  polaridade  de capacitores  eletrolíticos  está
destacada no diagrama e deve ser respeitada. Use o transformador da bancada para obter a
alimentação simétrica e a referência do circuito. 

1.1-T) Identifique os dois estágios do circuito, suas entradas e saídas.

2.0-S)  Implemente  em  simulação  o  circuito  da  figura  1,  utilizando  o  modelo
“trafo15V+15V”  de  transformador  e  o  comando  .param  para  o  capacitor,  utilizando  o
parâmetro {c} como valor do componente utilizado em bancada, use o valor comercial do
capacitor na simulação.

Figura 5 Multiplicador de Tensão

3.0-L) Ligue o transformador, aguarde alguns segundos e meça com um voltímetro a tensão
média no nó “output” e a tensão na saída do primeiro estágio.



3.1-T)  Discuta a ordem de magnitude das tensões DC obtidas nas saídas dos dois
estágios com relação as tensões nas saídas do transformador.

3.2-T) Aproxime para valores  inteiros  o fator  que a  tensão de pico na entrada é
multiplicada na saída do primeiro e no segundo estágio.

4.0 -S) Faça a análise .Tran do circuito em um tempo adequado de simulação, meça a tensão
média em regime estacionário na saída de ambos os estágios. Plote as formas de onda no
tempo das saídas, das tensões entre os capacitores C1 e C7 e entre os capacitores C2 e C3. 

4.1–S) Meça o tempo de subida e o tempo de acomodação do circuito para o valor de
capacitância  escolhido  na  saída  de  cada  estágio.  Substitua  na  simulação  essa
capacitância  por  outros  dois  valores,  um maior  e  um menor  e  faça  as  mesmas
análises.

4.2-T) Discuta a influência do valor da capacitância no tempo de carga do circuito.
Qual a grandeza física que irá aumentar no circuito proporcionalmente ao tamanho
dos capacitores para o circuito em regime estacionário?

4.3-T)  A forma de onda obtida entre os capacitores no item 4.0-S se assemelha à
forma de onda obtida com um circuito anteriormente estudado nesta disciplina, qual
seria o circuito e como ele é obtido aqui?

5.0-L) Insira uma carga de 33k na saída do circuito e meça novamente a tensão média na
saída. Visualize a forma de onda de tensão na saída e capture-a pelo osciloscópio. 

5.1-T) Porque ocorre uma diminuição no valor da tensão média e o surgimento de
um ripple de tensão sobre a  carga?  O que ocorre se  aumentando-se o valor  dos
capacitores com relação a isso? Porque na prática não é válido aumentar muito o
valor dos capacitores para um circuito como este?

6.0-S) Utilize o componente “chave”, que simula uma chave ideal, como ilustra a figura 2 e
uma carga de 10 ohm. Use uma fonte de pulso que após 1 segundo de carga irá ativar a
chave por 0.1s. Meça a potência máxima instantânea sobre a carga.

Figura 6 Circuito de chave e carga

6.1-S) Use um multiplicador de tensão de 4 estágios (adicione dois ao circuito da
figura anterior) construído com o capacitor escolhido e repita a análise do item 6.0.
Meça também a tensão máxima obtida na saída do circuito.



6.2-S)  Para o multiplicador de 4 estágios inverta o transformador, de modo que o
lado de baixa tensão passa a ser alimentado por duas fontes quadradas de 12V de
pico e 60hz com o nó “center tap” entre elas (que pode ser facilmente gerado por um
circuito inversor de tensão e uma bateria de 12V, o que será estudado no curso de
eletrônica  de  potência).  O  lado  de  alta  tensão  passa  a  alimentar  o  circuito
multiplicador de tensão. Faça a mesma análise do item 6.0 e meça a tensão máxima
na saída do multiplicador de tensão.
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Prática 4 – Chaves Analógicas e Digitais

A  partir  desta  prática  será  iniciado  o  estudo  de  transistores,  os  componentes  mais
importantes  e  que  definem  a  eletrônica.  Transistores  de  modo  geral  são  dispositivos  de  três
terminais, que quando operados na chamada região “Ativa” a tensão entre dois deles controla a
corrente que atravessa o terceiro, podendo ser construídos amplificadores, fontes de corrente e tudo
o que depende o processamento analógico de sinais. Quando operados na região de saturação ou
corte, eles se comportam como chaves fechadas ou abertas, podendo desta forma ser usados para
aplicações digitais ou multiplexação analógica.

Nesta  prática  serão  estudadas  algumas  aplicações  simples  do  transistor  bipolar  sendo
operado nas regiões de corte e saturação. A partir da prática seguinte o transistor bipolar começará a
ser estudado em sua região ativa como fonte de corrente controlada por tensão e em seguida serão
vistos os amplificadores. 

Implementação

1.0-S) Em análise .DC no LtSpice plote a família de curvas do BJT BC548B e identifique as
regiões  de  saturação,  corte  e  a  região  ativa.  Compare  o  transistor  a  um  componente
tradicional, de circuitos elétricos, em cada uma dessas regiões.

2.0-L) Implemente o circuito da figura 1 em bancada e varie a tensão no nó de entrada entre
0 e 5V e meça como se comporta a saída em função da tensão em intervalos de 1V.  O que
acontece com o nível de tensão na saída quando a tensão na entrada aumenta?

2.1-T) Supondo que apenas entradas de 0V e 5V são possíveis de serem aplicadas na
entrada do circuito, quais serão os níveis de tensão na saída? Supondo que 0V (ou
alguns milivolts) corresponda a um nível digital “0” e 5V corresponda a um nível
digital “1”, este circuito cumpre qual função lógica?

2.2-L)  Aplique uma onda quadrada de 0 a 5V na entrada do circuito e verifique a
saída no osciloscópio.

Figura 7 Circuito de chaveamento digital



3.0-S) Implemente o circuito da figura 1 no LTSpice e plote a tensão na saída em função da 
entrada em análise .D. Plote também o gráfico da tensão na base do transistor.

3.1-S) Aplique  a  mesma onda  quadrada  do  item 2.2-L e  verifique  o  funcionamento  do
circuito como porta lógica na simulação.

3.2-T) Porque há a necessidade do uso do resistor R2 em série com a base?

4.0-L) Implemente o circuito da figura 2 em bancada, uma versão parecida com o da figura 
1, com o resistor R1 reduzido e um LED vermelho em série.

4.1-L)  Aplicando-se uma tensão de 0V na entrada, o que acontece com o LED? E
uma tensão de 5V?

4.2-L)  Aplique a onda quadrada de 0 a 5V em uma frequência de 10hz e discuta
sobre o acendimento do LED.

4.3-T) De onde vem a corrente que alimenta o LED? Discuta a funcionalidade de um
circuito como este para controle de potência em uma carga (neste caso o LED) com
chaveamento digital isolando o sinal de controle do sinal de potência.

Figura 8 Circuito de chaveamento de potência

5.0-S) Implemente o circuito da figura 2 na simulação e plote a corrente no LED em função
da entrada em análise .DC. Plote também a corrente na base do transistor.

5.1-T) Comprove que para a chave fechada a corrente no LED é independente da
corrente na base, efetivamente isolando o sinal de controle do sinal de potência. Caso ache
conveniente, aumente o resistor em série com a base para facilitar a visualização.



Figura 9 Circuito de chaveamento analógico

6.0-L) Implemente o circuito da figura 3 em bancada. No nó “controle” aplique uma tensão
de 5V e varie a tensão na entrada entre 0 e 3V. Discuta o que acontece com a tensão na
saída.

6.1-L)  Repita  o procedimento do item 6.0-L com a tensão de controle  em 0V e
discuta o que ocorre.

6.2-L) Aplique um sinal de 1khz, 1V de pico a pico e 1V de nível médio e verifique a
saída do circuito tanto para o controle em 0 e o controle em 5V. Como o circuito se
comporta para o sinal analógico na entrada de acordo com o sinal de controle?

6.3-L) Realize o mesmo procedimento do item 6.2 agora com a onda sem nível
médio. Há alguma diferença? Aumente o nível da onda para 4V de pico a pico, o que
ocorre para o sinal de controle em 0V?

7.0-S)  Implemente o circuito da figura 3 no simulador e realize a análise .DC de -5 a 5V
tanto para o sinal de controle em 0 quanto para o sinal de controle em 5V. Discuta o que
ocorre com tensões negativas menores que aproximadamente -0.7V. Coloque mais um diodo
em série com D1 e verifique se ocorre alguma diferença.

7.1-S) Aplique os sinais sem e com nível médio e 1V de pico a pico e plote a saída
em análise .Tran. 

7.2-T) O que acontece com a saída para sinais acima de 4V na entrada? Como isso
pode ser consertado?

7.3-S)  O que pode-se concluir sobre o funcionamento deste circuito para sinais de
amplitude pequena, acima da referência ou um pouco abaixo em sua entrada?

8.0-P) Projete um seletor de 2 canais de áudio controlado por um único sinal de controle,
sendo que apenas  um dos canais  pode estar  ligado sobre uma carga de 1kΩ. Utilize os
circuitos estudados nesta prática.
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Prática 5 – Fontes de Corrente com BJT

Na prática anterior, foi feito o estudo do transistor bipolar nas regiões de saturação e corte,
basicamente  servindo  como  uma  chave  controlada  por  tensão.  O  componente  basicamente  se
comporta como um resistor, de alto ou baixo valor. Polarizado na região ativa, esse componente
apresenta comportamento muito mais interessante, ele se comporta como uma fonte de corrente
controlada por tensão.

Além  de  ser  possível  criar  estruturas  que  funcionam  como  fontes  de  corrente  muito
próximas do ideal para certas faixas de tensão (que mantenham o componente na região ativa), a
fonte de corrente controlada por tensão associada a  uma impedância irá se transformar em um
amplificador de sinais, capaz de ter em sua saída o sinal de entrada aumentado em tensão ou em
potência.

Nesta prática serão estudadas algumas topologias de fonte de corrente, incluindo uma de
altíssimo desempenho que pode ser utilizada na maioria das aplicações em eletrônica analógica. A
partir da próxima prática serão estudados algumas topologias simples de amplificadores analógicos.

Implementação

1.0-S)  Plote, em análise .DC, a curva de transcondutância do BJT BC558B que relaciona
corrente no coletor por tensão na base para alimentações de -5 a -15V em intervalos de 1V
com o comando .step param. 

1.1-S)  Para a tensão Vbe de aproximadamente -0,65 V, qual a variação de corrente
de coletor para a variação de -5 a -15V na tensão Vce?

1.2-T)  Discuta  porque o transistor  irá  se  comportar  como uma fonte de corrente
nessa região.

1.3-T) Qual o nome do efeito dado à variação da corrente causada por variação de
Vce?

2.0-L)  Implemente em bancada a  fonte de corrente da figura 1.  Trata-se de um método
simples onde a tensão de polarização na base é fixada com o uso do diodo emissor de luz.
Sendo  a  tensão  Vfw  deste  diodo  maior  que  a  tensão  Vbe  aproximada  do  transistor,  a
diferença entre Vfw do diodo e Vbe do transistor irá surgir no resistor Rajuste. Com a tensão
fixa  no  resistor,  o  circuito  funcionará  como  uma  fonte  de  corrente  para  Rload  sendo
controlada por Rajuste. Para as medidas de corrente, meça a tensão sobre o resistor de carga
e divida pelo seu valor nominal.

2.1-L) Com Rload em 100Ω, use para Rajuste 5 valores de resistor maiores que 220
Ω e meça a corrente sobre Rload.

2.2-L) Para Rajuste fixo em 220Ω, use para Rload valores entre 0 e 1kΩ e meça a
corrente em Rload.

2.3-T) Como varia a corrente à medida que se varia Rajuste? E para Rload?



2.4-L)  Reduza a tensão de alimentação do circuito  até que ele  não consiga mais
regular a corrente sobre a carga. Explique por que isso ocorre.

Figura 10 Fonte de corrente referenciada por LED

3.0-L)  Implemente o circuito da figura 2 em bancada. Trata-se de uma fonte de corrente
referenciada por diodo Zener na região de ruptura reversa com Vbrk de aproximadamente
9.1V. Repita os procedimentos 2.1 e 2.2 para este circuito.

3.1-T) Qual a principal vantagem de se utilizar uma referência por diodo Zener ao
invés de LED? E desvantagem?

Figura 11 Fonte de corrente referenciada por Zener



4.0-L) O circuito da figura 3 é a fonte de Wilson modificada. Este circuito possui uma malha
de realimentação negativa entre os dois transistores, que garante que a tensão de polarização
será  fixa  mesmo  com  variações  térmicas  e  grandes  variações  na  tensão  no  coletor  do
transistor que fornece corrente para a carga. Implemente esse circuito em bancada e repita os
procedimentos 2.1 e 2.2

Figura 12 Fonte de Corrente de Wilson Modificada

5.0-S) Implemente no LTSpice os três circuitos apresentados em simulações distintas.

5.1-S) Utilizando o comando .step param com a análise .OP, fixe Rload em 100Ω e
varie Rajuste entre 220Ω a 1kΩ, plotando o gráfico de corrente em função do ajuste.

5.2-S) Novamente com o comando .step param e a análise .OP, fixe Rajuste em 220Ω
e varie Rload de 0.1Ω a 1kΩ, plotando o gráfico de corrente em função da carga.

5.3-S) Em análise .DC, fixe Rajuste em 220Ω e Rload em 100Ω e varie a fonte de
alimentação de 0 a 15V, plotando o gráfico da corrente em função da tensão de
alimentação.

5.4-T) Qual a melhor fonte de corrente do ponto de vista de regulação com relação à
variação de carga e de alimentação? 

5.5-T)  Porque  a  fonte  referenciada  por  Zener  possui  desempenho  tão  ruim para
variação  na  tensão  de  alimentação?  Proponha  uma  mudança  na  topologia  com
objetivo de corrigir este problema.

5.6-S) O que acontece se Rload for muito grande? Para uma das fontes de corrente
aumente Rload até que ela deixe de regular a corrente. Explique porque isso ocorre e
em qual região o transistor irá operar.



6.0-S) Com os resistores Rajuste fixados  em 220Ω em todas as fontes, substitua o resistor
Rload por uma fonte de tensão AC 1 e em análise .AC na faixa de áudio e para cada caso,
meça a impedância de entrada da fonte de corrente enxergada pela fonte de varredura em
frequência.

6.1-T)  Porque esses valores de impedância enxergados são tão altos e o que eles
representam? Qual seria o valor ideal a ser alcançado? Porque essas fontes não são
ideais? Qual das três topologias apresenta melhor desempenho neste parâmetro?
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Prática 6 – Estabilizador de Tensão

Para a maioria das aplicações da eletrônica, seja ela analógica ou digital, é necessário antes
de qualquer coisa ter em mãos uma fonte de tensão confiável. Como fora estudado na prática 1, os
retificadores de potência de onda completa  são excelentes formas de se converter o sinal alternado
da  rede  para  um  sinal  com  nível  DC,  porém  esse  nível  DC  vem  acompanhado  de  vários
componentes de baixa frequência que se injetados em um circuito podem prejudicar severamente o
seu desempenho entre outros fatores por se combinar com o sinal sendo processado em forma de
ruído extrínseco.

Os  estabilizadores  de  tensão  são  uma aplicação  do circuito  limitador  com diodo  Zener
estudado na prática 2, onde um sinal garantidamente acima do limite superior do circuito é limitado
para a  tensão desejada.  Esse sinal  limitado é  então jogado a um estágio de potência,  capaz de
conduzir  corrente  diretamente  da  fonte  original  para  a  carga,  com a  tensão  referenciada  pelo
limitador.

Existem diversas topologias de estabilizadores de tensão, algumas mais sofisticadas utilizam
amplificadores de alto ganho em seu interior para além de poder aumentar a tensão referenciada
pelo Zener, garantir sua robustez. Estas topologias mais avançadas serão estudadas desenvolvidas
no projeto final desta disciplina. Também é bastante usual na prática utilizar um circuito pronto,
como o 7805 estudado no curso anterior. 

Implementação

1.0-S) No LTSpice trace a curva de condução da família de diodos Zener 1N52XX, de 3.3V,
4.7V, 5.1V, 6.2V, 7.5V e 9.1V.   

1.1-S) Plote  a derivada da curva de condução do diodo de 5.1V. A partir  da sua
ruptura reversa, qual a variação de corrente necessária para que a queda de tensão
sobre o diodo seja 1V além da tensão de ruptura? Para uma impedância suposta em
série com o diodo de 1kΩ, qual seria a tensão necessária a mais para propiciar esse
aumento de 1V sobre o diodo?

2.0-L) Muito melhor que o uso de um resistor para limitar a corrente sobre o diodo Zener é o
uso  de  uma  fonte  de  corrente  constante  implementada  com  transistores  bipolares.  Em
bancada, monte o circuito da figura 1.

2.1-T) Qual tipo de fonte de corrente referencia o diodo nesse circuito? Qual a ordem
de grandeza de sua impedância enxergada pelo diodo?

2.2-L)  Varie a tensão V1 entre 0 e 15V e meça a tensão sobre o diodo em função
dessa fonte. Trace o gráfico correspondente à essa variação.

2.3-L) Porque esse circuito pode ser considerado um limitador como o da prática 2?
Quais as vantagens desta versão para a limitada por resistor?

3.0-S) Implemente o circuito da figura no simulador. Em análise .DC de V1 entre 0.5 e 15V,
plote as curvas de tensão sobre o diodo em função de V1, derivada desta tensão e corrente
no diodo em função de V1.



Figura 13 Diodo Zener referenciado por fonte de corrente

4.0-T)  Qual a mínima tensão em V1 necessária para ser limitada (analise pelo gráfico da
derivada da tensão sobre o diodo)? Qual a queda de tensão sobre o diodo para V1 maior que
este valor?

4.1-S) Coloque um resistor de 1kΩ em paralelo com o diodo e trace novamente a curva de
tensão sobre o diodo pela tensão na entrada.

4.2-T) Porque ocorre uma perda imensa de performance no circuito com carga?

5.0-L)  Monte o circuito  da figura 2.  Trata-se do estabilizador  de tensão completo,  com
buffer de saída dado pelo transístor Darlington U1. Os dois diodos D1 e D2 servem para
compensar a perda de polarização do transístor que devido à fonte de corrente, não irão
prejudicar muito o desempenho da referência. Os capacitores C1 e C2 servem para filtrar
sinais alternados.

5.1-L)   Varie  a  alimentação da  fonte  V1 entre  0  e  30V DC e  meça a  saída  do
estabilizador em função da tensão de alimentação. Trace o gráfico correspondente de
tensão de saída em função da tensão de alimentação.

6.0-S) Monte o circuito no simulador. Faça a análise .DC da fonte V1 variando entre 1 a 30V
com resolução adequada. Plote os gráficos de tensão na saída e tensão na base do transístor
em função de V1. 

6.1-T) Porque a tensão sobre a carga é um pouco menor que a tensão sobre os três
diodos?

6.2-T) Porque o transístor permite que a carga seja isolada do nó de referência, sobre
os diodos? Explique por lei das malhas. 



6.3-T) Qual a vantagens de se utilizar um transístor Darlington para esta aplicação?

Figura 14 Estabilizador de Tensão Discreto

7.0-S) Com o comando .step param em análise .OP, trace o gráfico que relaciona a tensão na
saída com o valor do resistor Rload. Trace também o gráfico da potência nesse resistor em
função de seu valor.

7.1-S) A partir do gráfico da potência sobre o resistor em função do resistor, estime a
impedância de saída do estabilizador de tensão. Se necessário trace um gráfico com
maior resolução para valores baixos de resistor da potência na carga em função da
carga.

8.0-L) Monte um retificador de meia onda utilizando um diodo 1N4007, um capacitor de
tamanho adequado e uma das fases do transformador da bancada. Substitua V1 pela saída
desse retificador. A carga deve ser fixa em 1kΩ.

8.1-L) Com o circuito operando meça a tensão média e a tensão RMS na saída sobre
a  carga.  Copie  as  telas  do  osciloscópio  na  entrada  do  estabilizador,  na  base  do
transístor Darlington e sobre a carga. 

9.0-S) Monte o retificador de meia onda com o diodo e o capacitor utilizados no laboratório
e um trafo de sua escolha, utilize sua saída como entrada do estabilizador de tensão. Em
análise .Tran. plote as formas de onda na entrada do estabilizador, na base do Darlington e
na carga, além de medir  a tensão média e RMS sobre a carga.

9.1-T) Conclua  sobre  a  utilidade  do  estabilizador  de  tensão  proposto  para  a
construção de fontes confiáveis para circuitos eletrônicos de baixa potência.
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Prática 7 – Amplificadores com BJT

 Os transistores foram estudados até o momento como chaves, fontes de corrente contínua e
buffers de corrente. Está prática iniciará o estudo de amplificadores de sinais, o que abrirá caminho
para todas as inúmeras aplicações em sinais analógicos, desde amplificadores de pequenos sinais
alternados até amplificadores de potência.

Transistores  bipolares  são  por  definição  fontes  de  corrente  controladas  por  tensão  não
lineares. Caso um transístor bipolar seja colocado em um ponto de polarização, conduzindo um
certo valor de corrente quiescente, um sinal que altere a tensão entre sua base e emissor irá fazer
com que a sua corrente de condução seja alterada de alguma forma proporcional ao sinal. Supondo
que o transístor esteja conduzindo corrente em uma malha resistiva, essas variações de corrente irão
produzir variações de tensão nos resistores que podem ser da mesma ordem do sinal de entrada ou
muito maiores. 

Estudaremos três topologias básicas que usam o princípio da condução inicial  (ponto de
polarização)  e  a  sua  alteração  através  de  um  sinal  que  modifique  Vbe  do  transístor.  Esses
amplificadores básicos, coletor comum, base comum e emissor comum possuem suas características
distintas, vantagens, desvantagens e aplicações distintas.

Implementação

1.0-T) Defina ponto quiescente e polarização de um transístor.

1.1-T) Porque pode-se aproximar pequenas variações de Vbe por um modelo linear?
Exemplifique e descreva um modelo linear de pequenos sinais utilizado para cálculo
simplificado de amplificadores.

2.0-L)  Monte  em bancada o circuito  da  figura  1.  Trata-se  de um amplificador  Coletor-
Comum. O divisor resistivo na base do transístor irá colocar seu emissor em uma tensão
quiescente próxima da metade da alimentação. O sinal no nó “input” irá se somar à tensão
quiescente na base do transístor alterando a sua condução sobre o resistor de emissor na
forma desse sinal. Após o capacitor C1, esse sinal terá seu nível DC retirado e surgirá sobre
o resistor de carga. O resistor de carga R1 pode representar entre outras coisas a impedância
de entrada de um próximo estágio.

2.1-T) Para  esta  configuração,  explique  como  um  sinal  aplicado  na  entrada  do
circuito pode provocar uma alteração da tensão sobre R4.

2.2-L) Sem sinal aplicado na entrada do circuito, meça a tensão na base do transístor,
a tensão no emissor do transístor e a corrente de emissor dada pela tensão de emissor
dividida pelo valor nominal de R4.

2.3-L) Aplique um sinal senoidal de 1V de amplitude e 1khz na entrada do circuito e
visualize  a  tensão  sobre  a  carga.  Sobreponha  os  dois  sinais  e  capture  a  tela  do
osciloscópio.

2.4-L) Varie a amplitude  e a frequência na entrada como preferir sempre cuidando
para que não ocorram distorções no sinal. Calcule o ganho do amplificador e a fase
do sinal de saída com relação à entrada para baixas frequências. 



2.5-L) Analise a resposta em frequência do amplificador identificando sua frequência
de corte nas baixas e frequência de corte nas altas. 

Figura 15 Amplificador Coletor Comum com BJT

3.0-L) Monte em bancada o circuito da figura 2. Trata-se de um amplificador base comum,
com a entrada de sinal no emissor do transístor.  Este amplificador possui o resistor R3,
diferentemente  do  anterior.  Pequenas  variações  em  Vbe  com  o  sinal  no  emissor  irão
provocar mudanças na corrente instantânea e uma queda de tensão em R3. Este tipo de
amplificador proporcionará uma queda de tensão bem maior em R3 do que o sinal em sua
entrada, sendo assim um amplificador de ganho elevado. 

Figura 16 Amplificador Base Comum com BJT

3.1-T) Para  esta  configuração,  explique  como  um  sinal  aplicado  na  entrada  do
circuito pode provocar uma alteração da tensão sobre R3. Determine uma equação
simplificada para o cálculo do ganho de tensão desta configuração. 



3.2-L) Sem sinal aplicado na entrada do circuito, meça a tensão na base do transístor,
a tensão no emissor do transístor,  tensão no coletor do transístor e a corrente de
coletor dada pela tensão sobre R3 dividida pelo seu valor nominal.

3.3-L)  Aplique  na  entrada  do  circuito  um  sinal  senoidal  de  1khz  e  amplitude
adequada para que na saída seja visualizado um sinal de 1V e visualize a tensão
sobre a carga. Sobreponha os dois sinais e capture a tela do osciloscópio.

3.4-L) Varie a amplitude  e a frequência na entrada como preferir sempre cuidando
para  que  não  ocorram  distorções  significativas  na  saída.  Calcule  o  ganho  do
amplificador e a fase do sinal de saída com relação à entrada para baixas frequências
e pequenos sinais.

3.5-T)  Porque  à  medida  que  a  amplitude  na  saída  aumenta  ocorrem  distorções
significativas no sinal?

3.6-L) Analise a resposta em frequência do amplificador identificando sua frequência
de corte nas baixas e frequência de corte nas altas. 

Figura 17 Amplificador Emissor Comum com BJT

4.0-L)  O  circuito  da  figura  3  corresponde  à  configuração  emissor  comum.  Faça  as
adaptações  no  circuito  da  figura  2  e  obtenha  em  bancada  essa  configuração.  Nesta
configuração o sinal é aplicado na base do transístor, se somando ao nível dc quiescente
presente nesse nó. Essa variação do sinal irá proporcionar uma variação em Vbe, alterando a
corrente conduzida pelo transístor. Mais uma vez essa variação na corrente conduzida irá
proporcionar uma queda de tensão em R3, amplificando o sinal da entrada. 

4.1-T) Para  esta  configuração,  explique  como  um  sinal  aplicado  na  entrada  do
circuito pode provocar uma alteração da tensão sobre R3. Determine uma equação
simplificada para o cálculo do ganho de tensão desta configuração e a compare com
a equação obtida para o amplificador base comum.



4.2-L) Sem sinal aplicado na entrada do circuito, meça a tensão na base do transístor,
a tensão no emissor do transístor,  tensão no coletor do transístor e a corrente de
coletor dada pela tensão sobre R3 dividida pelo seu valor nominal.

4.3-L)  Aplique  na  entrada  do  circuito  um  sinal  senoidal  de  1khz  e  amplitude
adequada para que na saída seja visualizado um sinal de 1V e visualize a tensão
sobre a carga. Sobreponha os dois sinais e capture a tela do osciloscópio.

4.4-L) Varie a amplitude  e a frequência na entrada como preferir sempre cuidando
para  que  não  ocorram  distorções  significativas  na  saída.  Calcule  o  ganho  do
amplificador e a fase do sinal de saída com relação à entrada para baixas frequências
e pequenos sinais. Porque a fase do sinal de saída desta configuração é diferente das
demais?

4.5-L) Analise a resposta em frequência do amplificador identificando sua frequência
de corte nas baixas e frequência de corte nas altas. 

5.0-S)  Implemente  as  três  topologias  estudadas  aqui  no  LTSpice  utilizando  o  transístor
BC548  e  o  componente  “polcap”  para  simulação  dos  capacitores  eletrolíticos  com
polarização. Os itens 5.1 a 5.4 corresponderão aos três circuitos.

5.1-S) Em análise .OP, sem sinal aplicado na entrada, determine o ponto quiescente
de cada circuito e compare com os obtidos na prática.

5.2-S)  Trace  a  resposta  em frequência  de  cada  circuito  de  ganho  e  fase.  Trace
também a impedância de entrada vista pelo fonte de sinal e a impedância de saída
dos circuitos simulando a tensão em vazio pela corrente de curto. 

5.3-S) Usando os cursores ou o comando .MEAS, meça as frequências de corte nas
baixas e frequência de corte nas altas dos circuitos.

5.4-S)  Plote  algumas  saídas  no  tempo  para  cada  circuito,  variando  frequência,
amplitude e forma de onda na entrada. 

6.0-T)  A resposta  em  frequência  dos  circuitos,  visualizada  na  prática  e  na  simulação
corresponde  a  que  tipo  de  filtro?  De  que  forma  os  capacitores  de  47uF  determinam a
frequência de corte nas baixas? O que determina as frequências de corte nas altas?

6.1-T)  Classifique os três circuitos de acordo com a magnitude do seu ganho de
tensão e a fase na saída.

6.2-T)  Classifique os três circuitos de acordo com impedância de entrada. Qual a
vantagem de um amplificador possuir alta impedância de entrada? Porque uma das
topologias possui impedância de entrada bem mais baixa que as outras?

6.3-T)  Classifique  os  três  circuitos  de  acordo  com  impedância  de  saída.Qual  a
vantagem de um amplificador possuir baixa impedância de saída? Porque uma das
topologias possui impedância de saída bem mais baixa que as outras?

6.4-T)  Porque  as  topologias  emissor  comum  e  base  comum  distorcem
significativamente o sinal à medida que se aumenta a amplitude em sua saída e o



amplificador emissor comum distorce menos?

6.5-T)  O ganho  de  tensão  dos  amplificadores  emissor  comum e  base  comum é
determinado pela magnitude da impedância R3 entre alguns outros fatores. Que tipo
de circuito pode maximizar a impedância visualizada pelo coletor sem fazer com que
a corrente de coletor seja de magnitudes menor que as utilizadas aqui?
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Prática 8 – Amplificadores com cargas ativas

Transistores por si só são amplificadores de transcondutância, para uma tensão na entrada,
eles irão conduzir uma determinada corrente na relação não linear já conhecida. Como estudado na
prática passada, resistores podem converter essa variação em condução de corrente em variação de
tensão e amplificadores simples podem ser montados. 

Uma maneira mais sofisticada de construção de amplificadores surge com o uso de fontes de
corrente como cargas. Tais fontes de corrente, implementadas com transistores bipolares, irão servir
como polarização do transístor em DC. Em AC, elas irão se comportar como resistores de altíssimo
valor. Nesta prática serão implementados dois amplificadores semelhantes aos da prática 7, porém
com fontes de corrente como carga.

O amplificador coletor comum com uma carga ativa se comportará como um isolador de
ganho unitário, com altíssima linearidade e excelente excursão de sinal. O amplificador emissor
comum possuirá ganho gigantesco e melhor linearidade que a versão com resistores. A montagem
do  amplificador  emissor  comum  com  carga  ativa  também  irá  introduzir  uma  nova  forma  de
polarização, polarização por realimentação da saída que funciona muito bem para circuitos com
grande ganho de tensão.

Implementação

1.0-T) Como uma fonte de corrente se comporta sendo enxergada de sua entrada?

1.1-T) Como  essas  características  podem  ser  exploradas  para  confecção  de
amplificadores?

2.0-L)  Monte  o  circuito  da  figura  1  em bancada.  Trata-se  de  um amplificador  coletor
comum,  semelhante  ao  montado  na  prática  anterior,  porém  com  o  resistor  de  emissor
substituído por uma fonte de corrente de Wilson modificada. Este circuito não terá carga em
sua saída, para visualizar a forma sem nível médio, use o acoplamento AC do osciloscópio.
Os  resistores  R2 e  R4 polarizam o  amplificador  com um método semelhante  ao  usado
anteriormente. 

2.1-T)  Porque uma alta impedância vista pelo emissor irá melhorar o desempenho
deste  circuito?  Use  a  equação  de  ganho  da  topologia  coletor  comum  em  seu
raciocínio.

2.2-L) Para o circuito sem sinal na entrada, meça a tensão na base de Q1, no emissor
de Q1 e a corrente de emissor gerada pela fonte de Q2 e Q3. 

2.3-L) Aplique um sinal de 1khz e 1V de amplitude e visualize a saída utilizando o
acoplamento AC do osciloscópio. Sobreponha a entrada com a saída e capture a tela. 

2.4-L)  Varie a frequência, a amplitude e forma de onda na entrada como desejar e
verifique  o  funcionamento  do  circuito  para  várias  entradas  diferentes.  Calcule  o
ganho e o defasamento entre entrada e saída. 

2.5-L)  Aumente  o  sinal  e  verifique  a  amplitude  necessária  para  o  início  do
ceifamento. Compare esse valor com a tensão de alimentação.



2.6-L) Encontre as frequências de corte nas altas e de corte nas baixas deste circuito.

Figura 18 Amplificador Coletor Comum com carga ativa

3.0-S)  Monte  o  circuito  da  figura  1  no  LTSpice.  Em  análise  .OP determine  o  ponto
quiescente do circuito, tensão no emissor do transístor Q1, tensão na base do transístor Q1 e
corrente gerada pela fonte formada por Q2 e Q3.

3.1-S)  Em análise .AC trace a resposta em frequência do circuito para um sinal na
entrada. Compare a proximidade do ganho de tensão à unidade deste circuito com o
obtido  para  o  amplificador  coletor  comum  com  resistor  no  emissor  na  prática
passada.

3.2-S) Trace a impedância de saída do circuito em função da frequência e novamente
compare com o obtido na prática para o circuito com carga passiva. 

3.3-S) Trace sinais na saída no tempo de amplitudes e frequências variadas ilustrando
como a saída se comporta dependendo da amplitude do sinal.



4.0-L)  Monte  em bancada  o  circuito  da  figura  2.  Trata-se  de  um amplificador  emissor
comum com fonte  de  corrente  como  carga.  Devido  ao  altíssimo  ganho  desse  circuito,
polarizá-lo com um divisor resistivo na base seria fútil, pequenas variações nos valores dos
resistores  dentro  da  tolerância  levariam o  circuito  à  saturação  ou  ao  corte.   A técnica
utilizada é chamada de “realimentação DC”, onde o circuito é polarizado através de sua
saída. Desta forma, o sistema é colocado automaticamente no ponto ideal, determinado pela
fonte de corrente. Essa técnica só é aplicável em circuitos com alto ganho de tensão e será
amplamente  utilizada  para  amplificadores  mais  complexos,  como  o  amplificador
operacional discreto que será construído no final do laboratório 2. 

Figura 19 Amplificador emissor comum com carga ativa

4.1-T) A partir da equação que determina o ganho deste tipo de amplificador, porque
a fonte de corrente irá maximizar esse ganho?

4.2-L) Sem sinal na entrada, meça a tensão quiescente no coletor de Q1, a tensão na
base de Q1 e a corrente gerada pela fonte à partir da tensão sobre R4 ou R1. 

4.3-L)  Aplique um sinal de amplitude extremamente reduzida, menor que 10mV e
1khz na entrada do circuito. Tente obter um sinal não ceifado na saída. Estime o
ganho deste circuito.

4.4-L) Varie as entradas e verifique o que ocorre com a saída para outras frequências
e outras formas de onda assim como maiores amplitudes. 

4.5-L) Encontre as frequências de corte nas baixas e nas altas.

4.6-L)  Substitua o resistor R3 de 100Ω por um resistor de 560k e descreva o que
ocorre  com  o  ganho  do  circuito.  Este  fenômeno  será  estudado  em  detalhes  no
laboratório de circuitos eletrônicos 2. 



5.0-S)  Monte  o  circuito  da  figura  2  no  simulador.  Em análise  .OP determine  o  ponto
quiescente do circuito: tensão no coletor de Q1, tensão na base de Q1 e corrente de coletor
em Q1.

5.1-S) Trace a curva de resposta em frequência do amplificador em análise .AC.
Identifique o máximo ganho e compare com o obtido para o amplificador com carga
passiva da prática anterior. Determine também a fase da saída com relação à entrada.

5.2-S) Trace as curvas de impedância de entrada e saída em função da frequência
deste amplificador.

5.3-S) Trace sinais na saída no tempo de amplitudes e frequências variadas ilustrando
como a saída se comporta dependendo da amplitude do sinal. Verifique qual a faixa
de variação possível da saída. 

5.4-S) Substitua o resistor R3 por um resistor de 560kΩ e trace novamente a resposta
em frequência do amplificador, indicando o que acontece com o ganho e banda do
amplificador.

6.0-T) Qual a vantagem de se ter um circuito com ganho de tensão enorme?

6.1-T) Explique como funciona a polarização por realimentação DC e como ela pode
ser  muito  mais  estável  que  a  polarização  automática  para  circuitos  com  ganho
elevado.

6.2-T) Como a fonte de corrente influi na excursão de sinal possível de ser realizada
na saída?

7.0-T) O fenômeno observado pela substituição do resistor de 100Ω pelo de 560kΩ é a
realimentação AC, onde o sinal da saída é comparado com o de entrada e a diferença entre
os dois entra no amplificador. De seus conhecimentos da teoria de controle, explique como
um sistema com alto ganho impreciso pode ser transformado em um sistema com ganho
menor porém muito mais robusto e preciso através da realimentação AC? 

7.1-T) Que tipo de circuito integrado muito utilizado na prática é um amplificador
com altíssimo ganho de tensão e usa realimentação AC e DC ao mesmo tempo para
garantir seu alto desempenho?
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Prática 9 – Amplificadores Diferenciais com BJT

Os amplificadores simples com BJT podem ser bastante úteis quando bem aplicados e bem
projetados, porém cada uma das topologias já apresentadas apresenta vários defeitos por si só. Nesta
prática estudaremos uma associação das três topologias com o objetivo de se obter um circuito com
desempenho  superior.  Tal  método  de  associação  de  amplificadores  será  explorado  também no
projeto final, com o amplificador Cascode e no laboratório 2.

O amplificador diferencial, também conhecido como “par de cauda longa”, é formado por
dois transistores, com duas entradas e dependendo, uma ou duas saídas além de um circuito de
polarização de lastro, nos emissores dos transistores. Esse amplificador possui a extremamente útil
característica de se obter em sua saída (ou saídas), a diferença entre os sinais em suas entradas. Isso
irá  possibilitar  mais  adiante  a  montagem de  amplificadores  operacionais,  tendo  o  amplificador
diferencial como estágio de entrada. 

Além do estudo do amplificador diferencial está prática irá abordar o conceito de espelho de
corrente, uma fonte de corrente controlada por corrente, capaz de garantir que a corrente em um
ramo  de  espelhamento  seja  igual  à  corrente  do  ramo  de  referência,  ou  maior  em  uma  certa
proporção. O espelho de corrente será utilizado como carga ativa para o amplificador diferencial de
forma a maximizar a sua performance. 

Implementação

1.0-T) O amplificador desta prática usará uma fonte de alimentação simétrica para o circuito
para permitir que as entradas sejam polarizadas diretamente com o nó de referência sem o
uso de capacitores. Discuta quais as vantagens do uso de uma alimentação simétrica e a
possibilidade de amplificação de sinais DC com a polarização pelo nó de referência.  

2.0-L) Monte o circuito da figura 1 em bancada. Trata-se do amplificador diferencial com as
cargas passivas R2 e R3 de 2.7kΩ. Para um amplificador perfeitamente simétrico, o ponto
quiescente  que  surge  nas  saídas  deve  ser  o  mesmo,  porém isso  não  ocorre  devido  ao
espalhamento de fabricação dos componentes. O resistor R1 irá determinar a corrente de
polarização dos dois ramos, ambos polarizados pelo nó de referência através de R4 e R5.
Repare que não há capacitores nas entradas de sinal. Sempre que não utilizar uma entrada
use o nó de referência diretamente na entrada não utilizada, incluindo na simulação.

2.1-T)  Analisando o caminho que o sinal irá percorrer das entradas até as saídas,
identifique quais  as  topologias  básicas  de amplificadores são enxergadas  de cada
entrada para cada saída. Prove que cada saída irá possui a diferença amplificada entre
as duas entradas somada ao ponto quiescente dessas saídas. 

2.2-T) O que se obterá em cada saída caso os sinais em suas entradas sejam iguais? E
se forem iguais, mas em fase oposta?

2.3-T) Supondo que o amplificador seja simétrico, o que pode-se obter ao se medir a
tensão entre as duas saídas?

3.0-L) Meça as tensões quiescentes nos coletores dos transistores e a tensão nos emissores
além da corrente do resistor lastro, R1.



Figura 20 Amplificador Diferencial com cargas passivas

3.1-L) Aplique um sinal de 1khz e amplitude adequada na primeira entrada de modo
que as saídas não distorçam ou ceifem. Visualize a resposta do amplificador nas duas
saídas  e  capture  as  telas  do  osciloscópio  comparando a  entrada  com cada  saída.
Calcule o ganho e o defasamento para cada saída.

3.2-L) Realize  o  mesmo  procedimento,  visualização  das  saídas,  porém  para  a
segunda entrada. Novamente calcule o ganho e o defasamento para esta entrada em
cada saída. 

3.3-L) Meça a tensão entre as duas saídas para uma das entradas sendo excitada pelo
sinal. Calcule o ganho entre as duas saídas, o defasamento com relação à entrada e o
nível médio dessa diferença dos dois nós. 

3.4-L)  Aplique  dois  sinais  distintos  (de  amplitudes  e  frequências  diferentes)  nas
entradas e visualize em ambas as saídas assim como entre as saídas a diferença entre
esses sinais.

3.5-L) Aplique o mesmo sinal nas duas entradas e visualize as saídas. 

4.0-S) Monte o circuito da figura 1 no simulador. Inicialmente sem sinal nas entradas, meça
em análise  .OP as  tensões  quiescentes  nas  saídas,  no  emissor,  a  corrente  quiescente  no
resistor R1 e em cada ramo. 

4.1-S)  Com um sinal AC 1 na primeira entrada trace a resposta em frequência de
cada  saída  e  da  diferença  entre  as  duas  saídas.  Para  a  faixa  de  resposta  do
amplificador, quão maior é o ganho entre as duas saídas com relação ao ganho em
cada saída? Repita o procedimento para a outra entrada.



4.2-S) Aplique o mesmo sinal nas duas entradas e trace a resposta em frequência em
cada saída.

4.3-S)  Trace a impedância de entrada do circuito em função da frequência vista na
base do transístor da entrada 1. 

4.4-S) No domínio do tempo aplique sinais variados em uma ou nas duas entradas e
plote as saídas e a diferença das saídas.

5.0-T) Mesmo com uma impedância mais alta no emissor que no coletor o ganho de tensão
de  uma  entrada  para  uma  das  duas  saídas  é  alto,  explique  porque  isso  acontece  nesta
topologia diferencial e não pode ser realizado em topologias simples com um transístor.

5.1-T) Quando se aplica o mesmo sinal nas duas entradas, a saída obtida não é nula
como se desejaria na teoria, explique porque isso acontece usando como argumentos
as imperfeições da topologia coletor comum.

5.2-T) Uma das vantagens da polarização DC é a alta impedância de entrada que
pode ser obtida com facilidade.Compare a impedância de entrada vista na base do
transístor Q1 ou Q2 com valore obtidos em práticas anteriores.

6.0-S) O circuito espelho de corrente, como uma fonte de corrente controlada por corrente é
capaz de garantir com um bom grau de precisão que a corrente em um ramo seja igual ou
proporcional ao ramo de referência. O circuito da figura 2, a ser montado na simulação irá
ilustrar  o  funcionamento  básico  desse  tipo  de  circuito.  A fonte  de  corrente  ideal  I1  irá
representar  uma corrente no ramo de referência  e  o  resistor  R3 uma carga  no ramo de
espelhamento, o espelho de corrente irá forçar com que a corrente no ramo esquerdo seja a
mesma que a no ramo direito.

Figura 21 Espelho de corrente com BJT
.



6.1-S) Excursione o valor  da fonte  I1  entre  0 e  3mA em análise  .OP e plote  a
corrente em R3 em função da corrente em I1 e a diferença dessas correntes. Plote
também as correntes em R1 e R2 sobrepostas e a sua diferença.

6.2-S) Discuta sobre o funcionamento deste tipo de circuito como fonte de corrente
controlada por corrente.

6.3-S) Substitua o resistor R3 por uma fonte de tensão AC 1 e trace a impedância de
entrada do ramo esquerdo em função da frequência para uma corrente quiescente de
1.5mA no ramo direito. Conclua sobre a grandeza dessa impedância.

6.4-S) Ligue o ramo esquerdo diretamente no nó de referência e realoque a fonte AC
1 para  o  lugar  da  fonte  de  corrente  I1,  removendo-a.  O circuito  final  para  esta
simulação deve ser composto apenas pelos dois transistores, os dois resistores de
470Ω e a fonte de tensão AC 1. Trace a impedância de entrada do ramo direito em
função  da  frequência.  Conclua  sobre  a  grandeza  dessa  impedância,  compare  seu
valor com os resistores R1 e R2 e com a impedância do ramo esquerdo.

7.0-L)  O circuito  da  figura  3,  o  amplificador  diferencial  com espelho  de  corrente  é  a
substituição dos resistores do amplificador com cargas passivas pelo espelho simulado no
item 6.0. O ramo esquerdo (ramo espelhado) irá ser visto pelo transístor Q1 como uma
impedância muito grande e o ramo direito estará submetido a uma impedância muito menor.
O uso do espelho de corrente fará com que apenas a saída do ramo esquerdo apresente alto
ganho devido ao comportamento do espelho como carga ativa. Embora apenas uma saída
seja utilizável com o uso do espelho, essa saída possuirá a diferença entre as duas entradas
multiplicada  pelo  ganho  enorme,  o  que  é  a  base  para  a  confecção  de  amplificadores
operacionais.  

7.1-L) Meça a tensão quiescente no coletor do transístor Q1 e a corrente quiescente
nos dois ramos. 

7.2-L) O ganho de tensão deste amplificador será ainda maior que o emissor comum
com carga ativa montado na prática anterior, porém com uma excursão muito mais
reduzida. Aplique um sinal de 1khz e mínima amplitude em uma das entradas e tente
visualizar a saída sem ceifamento. Verifique também para a outra entrada.

7.3-L) Verifique e discuta a fase do sinal na saída para cada entrada.

7.4-L) Aplique dois sinais iguais nas entradas e verifique a saída para este caso.

8.0-S) Monte o circuito da figura 3 no LTSpice e obtenha a tensão quiescente na saída e as
correntes quiescentes em cada ramo do circuito.

8.1-S) Trace a resposta em frequência na saída para cada entrada.

8.2-S) Trace a resposta em frequência do circuito quando excitado por duas entradas
iguais.

8.3-S)  Trace a curva de impedância de saída do circuito em função da frequência.
Lembre-se de utilizar um capacitor de alto valor para traçar a curva da corrente de
curto circuito adequadamente.



Figura 22 Amplificador Diferencial com Espelho de Corrente

8.4-S) Com sinais variados de amplitude diminuta nas entradas, verifique as saídas
no tempo.

9.0-T)  O circuito apresentado possui ganho diferencial bastante alto, porém seu ganho de
modo comum (ganho quando as entradas são iguais) deveria ser 0, mas apresenta um valor
menor  que  a  unidade  mas  de  certa  forma  elevado  para  certas  aplicações.  Isso  ocorre
basicamente devido à magnitude do resistor de lastro. Por que estrutura o resistor R1 poderia
ser substituído para maximizar a impedância vista pelos emissores dos transistores?

9.1-T) Porque este amplificador apresenta impedância de saída tão elevada e como a
colocação de uma carga pode prejudicar o desempenho deste circuito?

9.2-T) Amplificadores  diferenciais  são  comumente  utilizados  como  estágio  de
entrada de amplificadores operacionais. Proponha uma associação de três estágios de
amplificadores  para  formar  um  amplificador  com  entrada  diferencial,  ganho  de
tensão enorme (pelo menos 10 vezes maior que o ganho deste amplificador sozinho)
e baixa impedância de saída. Não é necessário se projetar o circuito, apenas uma
discussão teórica e um diagrama de blocos. 
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Prática 10 – Amplificadores Push-Pull com BJT

Amplificadores com transistores podem ser excelentes sistemas para criação de atuadores de
potência.  A configuração coletor  comum, com sua baixa impedância de saída,  é conhecida por
poder fornecer corrente e consequentemente potência a uma carga. Porém o amplificador coletor
comum como estudado até agora, com carga passiva ou fonte de corrente, necessita de uma corrente
de polarização DC mínima para poder transferir energia à sua carga, o que demanda uma dissipação
de energia constante devido à polarização e limitação na excursão de sinal,  mesmo com fontes
simétricas.

O amplificador push-pull, ou amplificador comutado, formado pelo uso simultâneo de dois
amplificadores em coletor comum, um pnp e um npn, poderá fornecer potência a uma carga com
muito mais eficiência. Para sinais acima da referência apenas um dos estágios conduz, para sinais
abaixo da referência o outro irá conduzir, formando um sistema de alta eficiência em transferência
de potência. Tais topologias são amplamente utilizadas em sistemas de áudio, telecomunicações,
eletrônica  de  potência  e  principalmente  como  estágio  de  saída  de  amplificadores  operacionais
devido à sua excepcional baixa impedância de saída.

Após o estudo da configuração comum, formada apenas pelos dois transistores seguidores
de emissor, verificar-se-á um enorme problema presente nessa arquitetura, conhecido por “distorção
de cruzamento”, que ocorre devido à tensão mínima entre as bases e emissores necessária para os
transistores conduzirem. Tal problema será minimizado por hora com um estágio de polarização,
que  garantirá  uma tensão  mínima  entre  as  bases  e  emissores  ao  qual  se  somará  o  sinal  a  ser
amplificado. Além disso, serão utilizados sinais musicais retirados dos computadores do laboratório.
Esses tipos de sinais serão vistos com maior detalhe no laboratório de circuitos eletrônicos 2.

Implementação

1.0-T) Discuta as diferenças entre um amplificador de sinal e um amplificador de potência. 

1.1-T) Debata sobre a classificação clássica de amplificadores de potência, separados
em classe  A,  B  e  AB de  acordo  com o  tipo  de  comutação  realizada.  Em qual
categoria se encaixam os amplificadores coletor comum das práticas anteriores caso
sejam tratados como amplificadores de potência?

1.2-T) Discuta o significado de avalanche térmica e demonstre a possibilidade desse
fenômeno  ocorre  a  partir  das  equações  exponenciais  que  relacionam corrente  de
coletor com a tensão entre base e emissor  e a temperatura.

2.0-L)  Em  bancada  monte  o  circuito  da  figura  1,  um  amplificador  push-pull  sem
polarização,  ou  seja,  em  classe  B.  Os  resistores  de  1Ω  nos  emissores  devem  possuir
dissipação de potência de no mínimo 0.25W, caso não estejam disponíveis o amplificador
poderá ser montado sem eles, o que não é recomendado. Dois resistores de 0,125W com
2.2Ω podem ser usados como substitutos. Os transistores utilizados serão os transistores da
família BD, BD137 e BD136, um par complementar para amplificação de potência. Como
carga,  utilize  os  falantes  presentes  no  laboratório,  com impedância  nominal  de  8Ω.  O
amplificador usará tensão simétrica de +6 e -6V. 



Figura 23 Amplificador Push Pull sem polarização

2.1-T)  Supondo que o nó de entrada possua nível  médio nulo,  qual  as correntes
quiescentes que devem aparecer nos transistores? Porque é vantajoso se obter uma
corrente quiescente nula em termos de eficiência energética?

2.2-L) Aplique uma rampa de 1khz, amplitude de 2,5V e nível médio nulo na entrada
do amplificador e verifique a forma de onda sobre a caixa comparada com a entrada.
Porque  o  sinal  surge  severamente  distorcido?  A partir  de  que  níveis  de  tensão
(positivas e negativas) o amplificador começa a conduzir?

2.3-L)  Aplique uma senóide também de 1khz em várias amplitudes,  visualizando
como o amplificador irá aplicar o sinal sobre a carga.

2.4-L) Use um sinal musical proveniente do computador na entrada do amplificador
e ouça o sinal reproduzido pelo falante. Porque amplitudes baixas são extremamente
distorcidas? Porque amplitudes mais altas são reproduzidas com mais fidelidade?

3.0-S)  Implemente  o  circuito  da  figura  1  no  LTSpice  utilizando  as  fontes  simétricas
simplificadas, os transistores BD137v da biblioteca “npn” e BD136v da biblioteca “pnp”
além do falante “RL” com impedância definida como 8Ω.

3.1-S) Em análise .DC aplique um sinal na entrada variando de -5 a 5V e trace a
tensão sobre a carga em função da tensão de entrada. Além disso trace as correntes de
coletor de cada transístor e as potências sobre os transistores e sobre a carga, todas as
curvas em função da tensão de entrada.

3.2-S)  Aplique  as  senóides  de  1khz  no  domínio  do  tempo  e  excursione  a  sua
amplitude com o .step param entre 0 e 5V de pico em um passo adequado. Plote a
família de curvas gerada pela variação da amplitude de senóides na saída.



4.0-T)  Através  das  análises  realizadas  até  agora,  defina  o  conceito  de  distorção  de
cruzamento.  Inclua  detalhes  sobre  como  a  música  é  amplificada  por  este  tipo  de
amplificador.

4.1-T) Compare as curvas de potência nos transistores e na carga e debata sobre a
eficiência deste amplificador.

4.2-T) Porque a análise de pequenos sinais .AC não pode ser realizada para este
amplificador?

5.0-L) O amplificador estudado até agora, embora muito eficiente em transmitir potência a
uma carga, possuí o terrível problema de necessitar de níveis mínimos para sua condução,
gerando  uma  enormes  distorção  em seus  sinais.  Tais  amplificadores,  com sinais  muito
maiores que a tensão de condução dos transistores podem ser utilizados para potências muito
grandes sem muito prejuízo, porém para potências menores uma tensão de 0,7V pode fazer
muita  diferença.  O amplificador  da figura 2 utiliza um estágio de polarização com dois
diodos simples, capazes de gerar a tensão mínima de condução independente do sinal de
entrada, abrindo mão de uma parte da eficiência em troca de linearidade. O sinal de entrada
é  então  acoplado em AC com o amplificador  e  um desempenho melhor,  em termos de
linearidade  pode  ser  alcançado.  Este  amplificador  ainda  possuirá  vários  problemas  com
distorções,  impedância de entrada e excursão de sinal,  que serão resolvidos em práticas
futuras. Monte o amplificador da figura 2 em bancada, pertencente agora à classe AB.

Figura 24 Amplificador Push Pull com polarização

5.1-T) Prove que haverá uma polarização entre as bases dos transistores e determine
a função do resistor R4.

5.2-L) Para o amplificador sem sinal na entrada, meça a tensão quiescente sobre os



diodos  e  se  possível  a  corrente  quiescente  nos  emissores  ou  coletores  dos
transistores.  Meça  também a  tensão  quiescente  sobre  a  carga.  Com base  nesses
valores, calcule a potência quiescente sobre os transistores.

5.3-L) Aplique a rampa de 2.5V e 1khz e verifique a tensão sobre a carga para este
amplificador. O que ocorreu com a distorção por cruzamento?

5.4-L) Aplique sinais senoidais de amplitudes e frequências variadas na entrada do
circuito e verifique as saídas. Determine o ganho e o defasamento do amplificador. 

5.5-L) Devido ao acoplamento AC, o amplificador possuirá frequência de corte nas
baixas, determine-a experimentalmente. 

5.6-L) Aplique um sinal musical novamente na entrada do amplificador e ouça sua
saída através do falante. 

6.0-S)  Monte o circuito no LTSpice utilizando os capacitores e diodos adequados. Meça a
tensão  quiescente  sobre  os  diodos,  as  correntes  quiescentes  nos  emissores  e  a  tensão
quiescente sobre a carga.

6.1-S)  Trace  o  diagrama  de  resposta  em  frequência  do  amplificador  e  a  sua
impedância de saída em função da frequência.

6.2-S) Aplique os sinais senoidais de frequências e amplitudes variadas e visualize a
saída do amplificador.
 

7.0-T) Quais as principais vantagens no uso de um estágio de polarização na configuração
push-pull? Qual a principal desvantagem?

7.1-T) Porque o ganho de tensão medido na carga é menor que a unidade e porque
isso é prejudicial ao circuito?

7.2-T) Descreva como é a amplificação do sinal de áudio através desta topologia
com polarização.

8.0-T)  Topologias  push-pull  são  altamente  utilizadas  como  estágios  de  saída  em
amplificadores  de  pequenos  sinais  até  amplificadores  de  altas  potências.  Uma  de  suas
principais desvantagens é a baixa linearidade e ganho menor que o unitário. Que tipo de
técnica aprendida na teoria de controle pode ser utilizada para corrigir as não linearidades e
o ganho menor que a unidade?
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Prática 11 – Amplificadores CFP com BJT

O par Sziklai, ou falso Darlington é a combinação de um transístor npn com um transístor
npn em uma malha de realimentação local simples e eficiente. Tal topologia pode ser utilizada para
construção de buffers de sinal de alta linearidade e boa eficiência além possuir grande ganho de
corrente (beta) semelhante ao de um transístor Darlington normal.

O nome CFP (complementary feedback pair) é dado devido ao fato de os dois transistores e
um  resistores  formarem  um  sistema  de  controle  com  alto  “ganho  de  malha  aberta”.  Tal
realimentação local garante que um amplificador montado com esta topologia irá possuir grande
desempenho para amplificação de sinais. Embora estes circuitos possuam realimentação local, a
realimentação como um conceito para aplicação em circuitos em geral será estudada no próximo
laboratório.

Também será discutida a possibilidade de se construir um amplificador push pull utilizando
dois pares Sziklai. Tal topologia apresenta desempenho bastante superior ao push pull comum com
seguidores de emissor e pode ser utilizada na confecção de amplificadores de potência de altíssimo
desempenho. 

Implementação

1.0-T)   Defina  as  principais  características  esperadas  de  um  isolador  e  cite  algumas
aplicações às quais um circuito isolador pode vir a ser utilizado.

2.0-L)  Monte  em  bancada  o  circuito  da  figura  1,  o  isolador  CFP com  carga  passiva,
utilizando os transistores de sinal BC548 e BC558C e alimentação simétrica. Verifique que
este amplificador possui acoplamento DC para o sinal de entrada.

Figura 25 Isolador CFP com carga passiva



2.1-T) Com as topologias básicas de amplificadores, descreva como são as entradas e
saídas dos amplificadores que os sinais enxergam e deduza como elas formam uma
malha de controle.

2.2-T)  Para o circuito sem sinal na entrada, meça a tensão quiescente na saída e a
corrente quiescente sobre R2.  Pela  discussão da aula  passada,  em qual  classe de
amplificador de potência este amplificador se encaixaria?

2.3-T)  Aplique sinais senoidais de frequências e amplitudes variadas e verifique a
saída sobreposta com a entrada tomando cuidado para não saturar o amplificador.
Calcule o ganho e o defasamento do amplificador.

3.0-S) Monte o circuito da figura 1 no simulador. Meça o ponto quiescente nos nós e malhas
relevantes.

3.1-S) Em análise .AC trace o diagrama de resposta em frequência do amplificador, a
impedância de entrada vista na base do transístor Q2 (ignorando o resistor R3) e a
impedância de saída em função da frequência.

3.2-S)  Em  análise  .DC  use  uma  fonte  variando  de  -10  a  +10V  na  entrada  do
amplificador e trace a curva da tensão na saída em função da entrada e a derivada da
tensão na saída em função da entrada.

3.3-S) Aplique  sinais  senoidais  de  frequências  e  amplitudes  variadas  e  verifique
tensão na saída para alguns deles. 

3.4-S) Para  uma  saída  de  1V e  1khz,  trace  a  FFT do  sinal  na  saída  e  prove  a
linearidade do circuito.

4.0-L) A performance do circuito pode ser bastante aprimorada substituindo-se o resistor R2
por  uma  fonte  de  corrente  contínua  como  na  figura  2.  Repita  os  procedimentos  de
laboratório do item 2.0 e os procedimentos de simulação do item 3.0 para esta alteração
significativa no circuito. 

4.1-T) Compare a linearidade, excursão de sinal e ganho do circuito com carga ativa
para com o de carga passiva.

5.0-T)  Faça  uma  análise  comparativa  dos  isoladores  CFP  estudados  aqui  com  os
amplificadores coletor comum com cargas passivas e ativas estudados anteriormente.

5.1-T)  Proponha três aplicações práticas onde se faz necessário o uso de isoladores
de alto desempenho.

5.2-T)  Por qual outro tipo de componente poder-se-ia substituir o transístor Q2 de
modo a se obter uma altíssima impedância de entrada em baixas frequências?

6.0-P)  A  figura  3  ilustra  um  amplificador  push  pull  CFP  implementado  com  uma
combinação dos transistores da família BC e BD sem polarização (classe B). Projete um
circuito de polarização adequado para este amplificador de modo a operá-lo em classe AB.
Verifique as potências quiescentes e garanta que os transistores estão operando com menos
de um quarto de sua potência nominal máxima. Faça as simulações adequadas e compare
seu desempenho com o amplificador push pull convencional.



Figura 26 Isolador CFP com carga ativa

Figura 27 Amplificador Push-Pull CFP
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Prática 12 – Circuitos com Amplificadores Operacionais

Utilizando-se uma associação das diversas topologias de amplificadores estudadas ao longo
deste  curso,  é  possível  se  obter  um  amplificador  operacional,  conhecido  pelo  enorme  ganho
diferencial,  alta impedância de entrada e baixa impedância de saída.  A montagem detalhada do
circuito  interno  de  um amplificador  deste  tipo  ocorrerá  nas  últimas  práticas  do  laboratório  de
circuitos eletrônicos 2, porém é válido estudar algumas aplicações básicas que podem ser feitas com
amp ops integrados comerciais. 

Um  amplificador  operacional,  trabalhando  em  suas  faixas  de  amplitude,  frequência  e
velocidade  de  operação  deve  ser  transparente,  isto  é,  as  características  do  circuito  devem ser
determinadas apenas pela malha de realimentação. Nesta prática alguns circuitos elementares muito
úteis para todo tipo de aplicação serão vistos, os amplificadores básicos, somadores e subtratores.
Um estudo mais abrangente das aplicações de amplificadores operacionais integrados ocorrerá no
laboratório de instrumentação eletrônica.

Implementação

1.0-T)  Discuta  o  que  define  um  amplificador  operacional,  seus  principais  parâmetros
elétricos e pesquise ao menos 5 modelos integrados com características diversas.

2.0-L) Monte o circuito da figura 1 utilizando o amplificador operacional integrado LF351
ou TL081, ambos com características bem próximas entre si.

Figura 28 Amplificador não inversor com AMP OP

2.1-L)  Meça  a  tensão  quiescente  na  saída  do  amplificador  e  discuta  quais  as
vantagens em se obter a tensão quiescente próxima da tensão de referência.

2.2-L)  Aplique  um sinal  de  1khz  e  0,5V de  amplitude  na  entrada  do  circuito  e
visualize a saída. Calcule o ganho e o defasamento deste amplificador para a entrada.

2.3-L) Aplique uma rampa linear de 1V de amplitude e 1khz e visualize a saída em
função da entrada. Qual o comportamento do amplificador na região linear? Porque o
amplificador chega a um certo limite de excursão em sua saída?



2.4-L) Aplique um sinal DC de 0.5V na entrada do circuito e visualize a saída.

2.5-L)  Substitua o resistor R2 de 10kΩ por outros dois valores de sua escolha e
repita o procedimento 2.2 com amplitudes adequadas para que o amplificador não
sature.

3.0-S)  Monte o circuito da figura 1 no simulador utilizando o circuito integrado LT1022
como amplificador operacional. O motivo do uso deste CI é devido à sua otimização para
simulação, algo que não ocorre com os modelos de TL081 e LF351 disponíveis. O amp op
LT1022 possuirá características semelhantes aos outros dois modelos, e como já citado, o
amplificador em si deverá ser transparente ao circuito, havendo pouquíssima diferença de
performance se respeitadas as faixas de amplitude, frequência e velocidade de operação.

3.1-S)  Em análise .DC varie a tensão na entrada do operacional entre -10 e 10V e
trace as curvas de tensão na saída em função da tensão na entrada e derivada da
tensão na saída em função da tensão de entrada.

3.2-S) Trace a resposta em frequência do amplificador em análise .AC .

3.3-S) Aplique sinais  de natureza variada,  senóides,  rampas,  ondas quadradas,  na
entrada do amplificador e verifique suas saídas no domínio do tempo.

3.4-S) Substitua  R2  por  outros  dois  resistores  de  suas  escolha  e  repita  os
procedimentos 3.1 a 3.3

4.0-T) A partir dos resultados de laboratório e simulação, deduza uma equação que relaciona
o ganho de tensão do circuito com os resistores R1 e R2 para o amplificador não inversor.

4.1-T) Os amplificadores discretos implementados em práticas anteriores possuíam
ou ganho unitário ou um ganho muito grande, bastante variável. Este amplificador
possui ganho determinado e estável. Como isso é possível?

4.2-T) Quais  as  vantagens  e  aplicações  de  um amplificador  capaz  de  amplificar
sinais DC?

4.3-T)  Qual o menor ganho que pode ser obtido nesta topologia? E o maior?

5.0-L) Monte o circuito da figura 2, com o CI de sua preferência. Trata-se do amplificador
inversor com amp op.

5.1-L)  Aplique  um sinal  de  1khz  e  0,5V de  amplitude  na  entrada  do  circuito  e
visualize a saída. Calcule o ganho e o defasamento deste amplificador para a entrada.

5.2-L) Aplique uma rampa linear de 1V de amplitude e 1khz e visualize a saída em
função da entrada. Qual o comportamento do amplificador na região linear? 

5.3-L) Aplique um sinal DC de 0.5V na entrada do circuito e visualize a saída.

5.4-L)  Substitua o resistor R2 de 10kΩ por outros dois valores de sua escolha e
repita o procedimento 5.1 com amplitudes adequadas para que o amplificador não
sature.



Figura 29 Amplificador Inversor com AMP OP

5.0-S) Monte esta nova topologia na simulação, fazendo as pequenas alterações necessárias.

5.1-S) Em análise .DC varie a tensão na entrada do operacional entre -10 e 10V e
trace as curvas de tensão na saída em função da tensão na entrada e derivada da
tensão na saída em função da tensão de entrada.

5.2-S) Trace a resposta em frequência do amplificador em análise .AC .

5.3-S) Aplique sinais  de natureza variada,  senóides,  rampas,  ondas quadradas,  na
entrada do amplificador e verifique suas saídas no domínio do tempo.

5.4-S) Substitua  R2  por  outros  dois  resistores  de  suas  escolha  e  repita  os
procedimentos 5.1 a 5.3

6.0-T) A partir dos resultados de laboratório e simulação, deduza uma equação que relaciona
o ganho de tensão do circuito com os resistores R1 e R2 para o amplificador inversor.

6.1-T) Cite algumas aplicações de um amplificador inversor com ganho preciso.

6.2-T) Qual o menor ganho que pode ser obtido nesta topologia? E o maior?

7.0-L) O circuito da figura 3 ilustra o circuito básico de um somador analógico com ganho
unitário,  onde a  saída  será  a  soma direta  das  tensões  nas  entradas.  Com as  adaptações
necessárias ao circuito anterior, monte este circuito que contém duas entradas.

7.1-L) Aplique sinais de diferentes naturezas nas entradas do somador e verifique a
saída somadas.

7.2-L) Visualize  a  saída  para  sinais  de  mesma  amplitude  e  frequências  bem
próximas.

8.0-S) Monte o circuito da figura 3 em simulação e repita os procedimentos experimentais
com  a  aplicação  de  sinais  de  diferentes  naturezas,  sinais  iguais,  sinais  de  freqüências
próximas, níveis DC, etc.



Figura 30 Somador Analógico

Figura 31 Subtrator Analógico

9.0-L) Um circuito subtrator analógico, capaz de calcular a diferença entre as duas entradas
com ganho unitário pode ser feito com algumas simples mudanças no somador. Repita os
procedimentos de laboratório e simulação para este caso e verifique o comportamento deste
circuito.

10-T)  Conclua  sobre  a  aplicação  de  circuitos  somadores  e  subtratores  analógicos  em
aplicações de áudio, telecomunicações, controle, instrumentação e quais áreas mais forem de
seu interesse.
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Projeto Final 1 – Amplificador Cascode com BJT

Objetivos:  Projetar um amplificador de três estágios utilizando uma combinação das três
topologias básicas de amplificadores com BJT de forma a se obter um amplificador com alta
impedância de entrada, baixa impedância de saída, alto ganho, grande excursão de sinal e
banda estendida de resposta em frequência.

Diretrizes:

1.0) O aluno deverá optar  entre  realizar  este  projeto ou a  segunda opção,  o estabilizador  de
tensão de precisão. O aluno poderá também optar por realizar os dois projetos, caso tenha
tempo, disposição e interesse.

2.0) O  amplificador  deverá  ser  montado  utilizando-se  transistores  BC548,  resistores  e
capacitores à escolha do aluno com uma alimentação não simétrica de 15V.

3.0) O  primeiro  estágio  deverá  ser  um  amplificador  emissor  comum  cascateado  com  um
amplificador  base  comum  formando  assim  a  clássica  topologia  Cascode,  que  pode
apresentar entre outras coisas, alta impedância de entrada, alto ganho mesmo com cargas
passivas e resposta em frequência estendida. 

4.0) O terceiro  estágio,  polarizado  diretamente  com a  tensão  de  saída  do  amplificador  base
comum (acoplamento DC) deverá ser um seguidor de emissor simples ou CFP, referenciado
por um resistor ou uma fonte de corrente.

5.0) O amplificador deverá ser otimizado para maior resposta em frequência possível,  ganho
maior que 35db e impedância de saída baixa o suficiente para fornecer potência a um fone
de ouvido sem carregamentos significativos.

6.0) A figura 1 ilustra a topologia mais simples que pode ser utilizada. O aluno poderá fazer suas
modificações com as  sugestões fornecidas  aqui  ou com suas ideias  próprias de modo a
melhorar o desempenho de seu projeto.

7.0) O circuito deverá ser montado em bancada e seu funcionamento testado, com os seguintes
itens sendo avaliados e medidos:

7.1) Ponto quiescente dos nós e malhas de interesse
7.2) Ganho na banda de passagem
7.3) Frequência  de  corte  nas  altas  que  deve  ser  de  no  mínimo  1Mhz  (quanto  mais

melhor).
7.4) Máxima excursão de sinal na saída com a carga de 10kΩ e o fone de ouvido.

8.0) Não será exigida linearidade deste circuito, vendo que se trata de um amplificador em malha
aberta com cargas passivas

9.0) As seguintes simulações e ilustrações são requeridas para o relatório final:

9.1) Diagrama esquemático  completo  do  circuito  projetado  indicando  os  valores  de
todos os componentes.



Figura 32 Amplificador Cascode com BJT

9.2) Análise .AC com o gráfico de resposta em frequência do amplificador, impedância
de entrada e impedância de saída em função da frequência.

9.3) Análise .OP do ponto quiescente do circuito.
9.4) Análise .TRAN  Ilustrando a resposta do circuito para vários tipos de entrada de

frequências e amplitudes variadas, inclusive ilustrando a máxima excursão do sinal
para o amplificador com a carga de 10kΩ e para o fone de ouvido.

10.0) O circuito deverá ser analisado de um ponto de vista teórico e o papel de cada um dos três
estágios com suas vantagens e desvantagens.

11.0)  Espera-se também uma discussão sobre amplificadores analógicos e as aplicações de um
circuito com larga banda de resposta em frequência.

12.0) Como última observação vale ressaltar que uma resposta em frequência muito maior poderia
ser conseguida facilmente utilizando-se transistores da família BF ao invés de transistores
BC. Este projeto trata-se de conseguir o melhor com o que há disponível e não de se projetar
o melhor amplificador realizável na prática, o que vai muito além da estrutura do nosso
laboratório.
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Projeto Final 2 – Estabilizador de Tensão de Precisão

Objetivos:  Projetar  um estabilizador  de tensão contendo uma malha de controle  interna
capaz de controlar o nível estabilizado na saída de acordo com o ajuste do ganho da malha
de realimentação, realizada por um divisor resistivo. 

Diretrizes:

1.0) O  aluno  deverá  optar  entre  realizar  este  projeto  ou  a  primeira  opção,  o  amplificador
Cascode. O aluno poderá também optar por realizar os dois projetos,  caso tenha tempo,
disposição e interesse.

2.0) O  estabilizador  deverá  ser  montado  utilizando-se  transistores  apropriados  existentes  no
laboratório, resistores, capacitores e um diodo Zener com tensão de ruptura reversa menor
que 6.2V.

3.0) O estabilizador consistirá de um amplificador com carga ativa tendo em sua entrada não
inversora  (base comum) o diodo Zener  escolhido.  Um segundo estágio  em seguidor  de
emissor irá fornecer corrente para a carga. O sinal de tensão sobre a carga será realimentado
no amplificador  com carga  ativa  em sua  entrada  inversora  (emissor  comum),  formando
assim a malha de controle que irá controlar a saída com precisão.

4.0) O objetivo principal deste estabilizador é de se obter um sinal sobre a carga de precisamente
15V  utilizando-se um diodo de referência  muito menor que isso.  Para tal  precisão,  será
necessário o uso de um trimpot no divisor resistivo, ajustado manualmente para se obter a
saída desejada de 15V. 

5.0) O estabilizador  deverá  ser  otimizado  para  apresentar  maior  regulação  de  linha  possível
(menor variação da tensão da saída com a tensão na entrada) e baixa impedância de saída.

6.0) Ao invés de se utilizar o transístor Darlington TIP122, recomenda-se utilizar o seguidor de
emissor que mais convir de modo que se garante alta impedância de entrada vista pela saída
do amplificador com carga ativa e baixa impedância vista pela carga. A figura 1 ilustra um
exemplo de topologia, onde são usados os transistores BC548 e BD137 para confecção do
estágio de saída.O aluno é incentivado a modificar o circuito da forma com suas ideias e
aprimorar seu desempenho. 

7.0) A malha de realimentação formada pelos resistores R5 e R4 deverá ser cuidadosamente
ajustada com o uso de um trimpot em série com um desses resistores para se obter a saída
esperada.

8.0) Uma ideia que pode ser explorada é o uso de um amplificador diferencial para fornecer o
ganho à malha de controle e as duas entradas com alta impedância. Esta arquitetura pode vir
a ser explorada pelo aluno caso ele tenha interesse.

9.0) A fonte de corrente I1 que irá  referenciar  o “estágio de ganho de tensão” da malha de
controle deverá ser projetada com uma das topologias estudadas na prática 5.



Figura 33 Estabilizador de Tensão de Precisão

10.0) O circuito deverá ser montado em bancada e seu funcionamento testado, com os seguintes
itens sendo avaliados e medidos:

10.1) Com uma tensão de entrada de 15V e uma carga de 1kΩ, ponto quiescente nos nós e
malhas relevantes.

10.2) Medindo-se a tensão na carga de 1kΩ com excursão da entrada, deve-se traçar a
curva experimental deste estabilizador de tensão na saída em função da entrada. Essa
tensão deve se estabilizar em 15V precisamente.

11.0) As seguintes simulações e ilustrações são requeridas para o relatório final:

11.1) Diagrama esquemático  completo  do  circuito  projetado  indicando  os  valores  de
todos os componentes.

11.2) Análise .DC, traçando a curva da tensão na saída em função da tensão na entrada
para uma carga de 1kΩ, além das curvas  de tensão e  corrente em nós e  malhas
relevantes.

11.3) Variação da carga em Análise .OP e a curva de transferência de potência sobre a
carga em função da carga para o cálculo da impedância de saída do circuito pelo
teorema da máxima transferência de potência.

11.4) Análise .TRAN Ilustrando a saída do circuito com a entrada sendo excitada por um
retificador de onda completa (escolhido entre um dos modelos da prática 1) com
tensão média de  pelo menos  20V e “ripple”  propositalmente  grande (de  modo a
testar a qualidade do estabilizador) que não caia abaixo da tensão mínima de entrada
necessária para estabilização.

12.0) O circuito deverá ser analisado de um ponto de vista tanto da teoria de circuitos eletrônicos
como  da  teoria  de  controle,  como  funciona  a  malha  de  controle,  as  vantagens  na



estabilização com realimentação.

13.0)  Espera-se também uma discussão sobre amplificadores fontes de tensão e a aplicação de um
estabilizador de tensão ajustável.


