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Considere o circuito da fig. 1, em que T1 é um MOSFET de enriquecimento de canal n com as seguintes características: 
Vt = 1 V, K = 2 mA/V2 e VA = ∞. O transístor bipolar T2 tem  β = 200 e VA = 100 V. 

Recorde que, na zona de saturação, a corrente no MOSFET é dada por iD = K (vGS - Vt)2 e que gm = 2 (K ID )1/2 e que, para o 
BJT,  β = gm rπ , com gm = IC / VT e VT = 25 mV e VBE ≅ 0,7 V. 
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1. Começando por considerar IB2 = 0, calcule RS de modo que a corrente de 
dreno de T1 seja 2 mA. Calcule ainda a tensão contínua na saída e 
dimensione RE por forma que a corrente de colector de T2 seja também 2 mA. 

2. Desenhe o esquema equivalente para sinais de médias frequências do circuito 
da fig. 1, sem substituir os transístores pelos modelos equivalentes. 

3. Desenhe o esquema equivalente para sinais de médias frequências 
substituindo o MOSFET T1 pelo modelo híbrido para sinais e determine o 
ganho de tensão da entrada para o dreno de T1, desprezando o efeito de carga 
de T2 (ib2 = 0). 

4. Admitindo, para esta alínea, que RE = 1 kΩ, determine o ganho de tensão vo / vs, às médias frequências, considerando o 
efeito de carga de T2 sobre o dreno de T1. Apresente todos os cálculos. 

5. Considere agora que o ganho de tensão do amplificador da fig. 1, às médias frequências, é Av = vo / vs = -10 V/V. 
Esboce o diagrama de Bode do módulo do ganho Av, às baixas e médias frequências, tendo em conta, portanto, o efeito 
do condensador C1. 

6. Do ponto de vista de corrente contínua, T1 sofre efeito de corpo. Diga porquê e em que é que consiste esse efeito. 
Explique também por que é que, neste circuito, esse efeito não existe para sinal. 
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7. Suponha que a tensão de alimentação (12 V) do circuito da fig. 1 é fornecida 
pelo circuito da fig. 2. Admitindo que a corrente I12V, fornecida ao circuito da 
fig. 1, é constante e igual ao valor de repouso (4 mA), calcule o valor da 
capacidade C, por forma a que a ondulação residual não exceda 500 mV. 
Apresente todos os cálculos. 
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8. Considere agora o circuito da fig. 3, cujos transístores têm as características 
indicadas na pergunta 1. Sabendo que a corrente contínua de dreno, em cada 
transístor, é 1 mA, calcule o ganho diferencial Ad = vo /(v1 – v2), bem como o 
ganho em modo comum, Acm = vo / [(v1 + v2)/2]. Apresente todos os cálculos. 

9. Suponha que alimenta este circuito com uma fonte de sinal com resistência 
interna de 10 kΩ, em v1, colocando a porta de T2 à massa. Analise, utilizando o 
teorema de Miller, o efeito que a capacidade intrínseca entre o dreno e a porta de 
T1 (Cgd = 1 pF) tem no comportamento do amplificador às altas frequências e 
desenhe o respectivo diagrama de Bode. 
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10. Considere a montagem inversora da fig. 4, que realiza uma amplificação 
realimentada, com amostragem de tensão e mistura paralelo. Admita que da 
análise do amplificador realimentado concluíu que  1 + β Rm = 104. Determine a 
resistência de entrada, Rin, vista pela fonte vs, sabendo que o AmpOp tem uma 
resistência de entrada de 1 MΩ. Comente o resultado à luz do conceito de massa 
virtual. 
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