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Trabalho Prático no 4 Díodos – funcionamento linear 

1. Objectivos 

Estudo da característica i-v de um díodo e do seu modelo para sinal. 

2. Material 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 preparado antes do início da aula. Deve obviamente incluir 
todos os cálculos analíticos necessários. 

3. Experiências 

3.1. Curva característica experimental aproximada de um díodo 

R=1kΩR=1kΩ

1N4148

1N4148

Canal Y do osciloscópio

Canal X do osciloscópioEntrada triangular com 20Vpp

 

3.1.1. 

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 por ser 
improvável que ambos os díodos possuam a mesma característica). Registe no logbook, o melhor 
possível, a curva característica, cotando diversos valores de tensão e corrente. 
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3.2. Resistência dinâmica de um díodo (modelo de sinal) 
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3.2.1. 

Monte o circuito da figura acima e interprete a representação AC do circuito. Para correntes de 
polarização de 1 mA, 2 mA, 3 mA, 4 mA e 5 mA, meça o valor de rd (resistência dinâmica do 
díodo). Faça as medidas para uma frequência de 1 kHz. 

3.2.2. 

Qual a relação entre os valores de rd determinados e o traçado efectuado em 3.1.1.? 
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