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Trabalho Prático no 4 Díodos 

 

1. Objectivos 

Estudo do comportamento dos díodos nos seus aspectos não lineares e de modelo para sinal. 
Estudo do díodo como rectificador.de meia onda. 

 

2. M aterial necessário 
Gerador de sinal, osciloscópio, multímetro digital, fios condutores, resistências, condensadores, 2 
díodos de sinal 1N4148, placa de montagem. 

 

Note bem: O trabalho deve ser previamente preparado antes do início da aula. Deve 
obviamente incluir todos os cálculos analíticos necessários. 
 

3. Experiências 

3.1. Caracteristica não linear dos díodos. 

R=1kΩ

5 � sin(2 � π � 1000� t)
R=1kΩ

5 � sin(2 � π � 1000� t)
1N4148

1N4148

Vo1(t) Vo2(t)

 

 

3.1.1 Tendo em conta as folhas de características dos díodos 1N4148 e a figura acima, preveja 
aproximadamente qual serão as formas de onda em vo1(t) e vo2(t). 

 

3.1.2 Verifique experimentalmente o ponto anterior e registe as formas de onda no Logbook. 
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R=1kΩ
R=1kΩ

1N4148

1N4148

Canal Y do osciloscópio

Canal X do osciloscópioEntrada triangular com 20Vpp

 

 

3.1.3 Pretende-se fazer o traçado da característica I/V do díodo. Para o efeito monte o circuito da 
figura anterior e use o osciloscópio no modo XY (note que estamos a usar dois díodos como 
representantes de uma só entidade e por isso não se espera um traçado muito preciso pois é 
improvável que ambos os díodos possuam a mesma característica). Registe no Logbook, o melhor 
possivel, a curva característica, cotando diversos valores de tensão e corrente. 

 

3.2. Resistência dinâmica de um díodo (modelo de sinal). 

 

0.1·sin(2· π·f·t)

R1=100 Ω

C=10 µF
1N4148

V
o
(t)

+12V

R2=2k2 Ω

RP=10k Ω

+-

I

R2=2k2 Ω

RP=10k Ω

0.1·sin(2· π·f·t)

R1=100 Ω

V o(t)
R

dAC

Modelo AC

 

 

3.2.1. Monte o circuito da figura acima e interprete a representação AC do circuito. Para 
correntes de polarização de 1mA, 3mA e 5mA, meça o valor de rd (resistência dinâmica do 
díodo). Faça as medidas para uma frequência de 1 kHz. Qual a relação entre os valores de rd 
determinados e o traçado efectuado em 3.1.3.? 
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3.3. Rectificação e filtragem. 

 

R=10kΩ

1N4148 Vo(t)

C

5� sin(2 � π � 5000� t)

 

 

3.3.1. Pretende-se com o rectificador da figura, alimentar um carga de 10 kΩ. Determine o valor 
do condensador C, por forma a que a tensão de ripple seja no máximo de 0,5V. Qual é o valor de 
corrente média e de pico (aproximados) que o díodo tem de fornecer durante a condução? O 
valor está dentro dos parâmetros admissíveis para o 1N4148? 

 

3.3.2. Comprove experimentalmente o ponto 3.3.1. Coloque depois uma resistência de 10 Ω em 
série com o condensador e a massa, e visualize a tensão aos seus terminais com o osciloscópio 
(amplifique o sinal se necessário). Interprete o que observa. 

 

 


