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Trabalho Prático no 4 Díodos 

1. Objectivos 

Estudo da característica i-v de um díodo e do seu modelo para sinal e dum circuito rectificador 
com regulação simples. 

2. Material necessário 

Gerador de sinal, osciloscópio, multímetro digital, fios condutores, resistências, condensadores, 
2 díodos de sinal 1N4148, um díodo de Zener 5V1, 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. 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)

 
Fig. 1 

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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3.2. Curva característica experimental aproximada de um díodo 

R=1kΩR=1kΩ

1N4148

1N4148

Canal Y do osciloscópio

Canal X do osciloscópioEntrada triangular com 20Vpp

 
Fig. 2 

3.2.1. 

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. 

 

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

0.1·sin(2· π·f·t)

R1=100 Ω

C=10 µF 1N4148

Vo(t)

+12V

R2=2k2 Ω

RP=10k Ω

+-

I
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0.1·sin(2· π·f·t)

R1=100 Ω

Vo(t)
RdAC

Modelo AC

 
Fig. 3 
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3.3.1. 

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. 

3.3.2. 

Qual a relação entre os valores de rd determinados e o traçado efectuado em 3.2.1.? 

3.4. Rectificação, filtragem e regulação 

Considere o seguinte circuito rectificador com regulação. 

Fig. 4 

( )t50002sin10 π

A B 150Ω

R1 R2 

1µF
C

5V1 

R3 

 

Trabalho preparatório 

3.4.1. 

Pretende-se com o circuito da figura 4 regular uma tensão sinusoidal. Sem atender a R2 e R3, 
determine R1 para que a tensão de ripple não seja superior a 1V. Qual é o valor de corrente 
médio e de pico (aproximados) que o díodo tem de fornecer durante a condução? 

3.4.2. 

Determine qual o valor mínimo da resistência R3 que virá a colocar em paralelo com o zener, por 
forma que este ainda esteja em condições de regular a tensão. 

Trabalho a executar no laboratório 

3.4.3. 

Comprove experimentalmente o ponto 3.4.1. Para a medição da corrente, coloque uma 
resistência de 10 Ω entre o condensador e a massa e visualize a tensão aos terminais dessa 
resistência com o osciloscópio (amplifique o sinal se necessário). Interprete o que observa. 
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3.4.4. 

Coloque resistências (R2) em paralelo com a resistência R1 de forma que o valor do conjunto seja 
progressivamente menor. Faça a medição do sinal nos pontos A e B. Justifique as formas de 
onda com os cálculos adequados. 

3.4.5. 

Repita a operação anterior, mas proceda agora à medição do sinal nos pontos B e C. Justifique de 
novo com cálculos, as formas de onda obtidas. 

3.4.6. 

Faça variar a amplitude do sinal de entrada. Registe as formas de onda nos pontos B e C. 
Justifique o resultado. 

3.4.7. 

Retire a resistência R2 e adicione resistências no nó C (R3). Faça as medições de sinal nos pontos 
B e C. Interprete o comportamento do circuito face aos resultados obtidos. Varie R3 até ao limite 
inferior de funcionamento do zener. Compare este valor com o calculado em 3.4.2.. 
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