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Trabalho Prático no 8 (TEC) Circuitos Lógicos com TBJs

1. Objectivos
Análise de circuitos lógicos elementares com Transístores Bipolares de Junção.

2. Material necessár io
Gerador de sinal, osciloscópio, multímetro digital, placa de montagem, fios condutores, transístores: 2xBC547, díodos:
1x1n4148, resistências: 3x1kΩ, 1x2.2kΩ, 1x4.7kΩ, 1x10kΩ, condensadores:  1x47pF.

Note: os pontos 3.1.1 a 3.1.5 , 4.1.1 a 4.1.4  e 5.1.1 a 5.1.4 devem ser efectuados antes do início da aula.

3. Andar inversor com TBJ saturado
3.1. Preparação

Fig.1

Considere o circuito da figura 1 o qual implementa um inversor lógico com um TBJ. Admita que o sinal de entrada, Vi,
varia entre 0 e 10V a uma frequência de 1kHz.
O TBJ possui os seguintes parâmetros de interesse:
Is=10-15 A, βF=100, βR=0.25, VBEsat=0,8 V.
Nestas condições:
3.1.1. Prove que com Vi=10V o TBJ está de facto saturado. Usando o modelo de Ebers-Moll determine o nível de
saturação, VCEsat.
3.1.2. Se se substituir R5 por uma resistência de valor mais baixo, por exemplo 2k2, quais as alterações relevantes para
a saída Vo?
3.1.3. Se a fonte Vbb diminuir de valor, quais as alterações relevantes para a saída Vo?
3.1.4. Será possível usar este circuito como uma porta lógica? Se for qual o "fan-out" associado?
3.1.5 Determine as margens de ruído, NMH e NML, admissíveis no sinal de entrada.

3.2. Experiências
Ligue o circuito da figura 1. Ajuste a saída do gerador de sinal, Vi, para uma onda quadrada de frequência 1kHz e
amplitude 10V, e confirme experimentalmente os resultados obtidos, nomeadamente:
3.2.1. Os níveis de saturação com R5=10kΩ, 4.7kΩ e 2.2kΩ.
3.2.2. Os tempos de armazenamento com R5=10kΩ, 4.7kΩ e 2.2kΩ e Vbb=5V. Repita para Vbb=0V.
3.2.3. A variação do tempo de armazenamento com o valor de Vbb.
3.2.4. As margens de ruído , NMH e NML.
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4. Andar inversor com TBJ no limiar da saturação
4.1. Preparação

Fig.2

Considere o circuito da figura 2 o qual implementa um inversor lógico com um TBJ. Admita que o sinal de entrada, Vi,
varia entre 0 e 5V a uma frequência de 1kHz.
O TBJ possui os seguintes parâmetros de interesse:
Is=10-15 A, βF=100, βR=0.25, VBEsat=0,8 V.
Nestas condições:
4.1.1. Prove que com Vi=5V o TBJ está de facto saturado. Determine o nível de saturação do TBJ, VCEsat.
4.1.2. Qual a função do díodo D1?
4.1.3. Se se substituir R1 por uma resistência de valor mais baixo, por exemplo 2K2, acha que haverá alterações
relevantes para a saída? Justifique.
4.1.4. Sugira uma alteração que permita tornar ainda mais rápida a comutação condução/corte do TBJ.

4.2. Experiências
Ligue o circuito da figura 2. Ajuste a saída do gerador de sinal para uma onda quadrada de frequência 1kHz e amplitude
5V, e confirme experimentalmente os resultados obtidos, nomeadamente:
4.2.1. O nível de saturação, VCesat.
4.2.2. A influência de R2 no nível de saturação e no  tempo de armazenamento.
4.2.3. A influência de D1 no nível de saturação e no  tempo de armazenamento.
4.2.4 O bom funcionamento da alteração que sugeriu no ponto 4.1.4.

5. Andar não inversor com remoção rápida de carga da base do TBJ.
5.1. Preparação
Considere o circuito da figura 3 o qual implementa dois inversores lógicos com TBJs em cascata. Admita que o sinal de
entrada, Vi, varia entre 0 e 5V a uma frequência de 1kHz.
Os TBJ possuem os seguintes parâmetros de interesse:
Is=10-15 A, βF=100, βR=0.25, VBEsat=0,8 V.
Nestas condições:
5.1.1. Determine as zonas de funcionamento (saturação e/ou corte) dos TBJ  Q1 e Q2 com Vi=5V. Repita para Vi=0V.
5.1.2. Diga qual a função do condensador C1. Haverá um valor óptimo para a capacidade deste condensador? Qual?
5.1.3. Diga, justificadamente, qual a função do díodo D1.
5.1.4. Qual será o tempo de propagação entrada/saída nas transições 0

�
1 e 1

�
0?

5.1.5. Sugira uma alteração que permita tornar ainda mais rápida a comutação condução/corte do TBJ Q2.
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Fig.3

5.2. Experiências
Ligue o circuito da figura 3. Ajuste a saída do gerador de sinal para uma onda quadrada de frequência 1kHz e amplitude
5V, e confirme experimentalmente os resultados obtidos, nomeadamente:
5.2.1. As zonas de funcionamento de Q1 e Q2 com Vi=5V e Vi=0V.
5.2.2. A influência do condensador, C1, no  tempo de armazenamento do TBJ Q2.
5.2.3. A influência do díodo, D1, no tempo de armazenamento do TBJ Q1.
5.2.4. O tempo de propagação entrada/saída nas transições 0 � 1 e 1 � 0.
5.2.5. O bom funcionamento da alteração que sugeriu no ponto 5.1.5.


