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Trabalho Prático no 5 Circuitos Amplificadores com TBJs

1. Objectivos

Observação dos efeitos da polarização em circuitos amplificadores com Transístores Bipolares de
Junção e medida de parâmetros característicos.

2. Mater ial necessár io

Gerador de sinal, osciloscópio, multímetro digital, placa de montagem, fios condutores, transístores:
2xBC547, resistências, potenciómetros e condensadores.

Nota: As alíneas 1 de ambas as par tes devem ser  resolvidas antes da aula.

3. Amplificador  inversor  com transístor  bipolar  na configuração emissor  comum
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3.1. Par te I

1. Desenhe o equivalente para sinais do circuito da figura 1 sem substituir o transístor pelo seu
modelo equivalente.

2. Para o circuito da figura 1 calcule PB de modo a que, a partir de um valor de β dado pela folha de
características do transístor, o ponto de funcionamento estático fique mais ou menos a meio da
recta de carga . Determine então os valores esperados de gm e rπ.

3. Monte o circuito, ajustando PB para  o valor calculado em 1 e ligue a entrada vs à massa. Meça o
valor efectivo de VCE e a partir das tensões medidas nos nós A e B, e calcule o valor real de β.
Compare-o com o valor tomado em 1.

4. Reajuste PB por forma a que VCE = 6V. Aquecendo o transístor (pressionando levemente com os
dedos) observe como evolui VCE . Comente o efeito da temperatura sobre β.

5. A partir do valor calculado de β (em 3) e de IC, calcule gm e rπ, e compare-os com os valores
determinados em 2.

6. Aplique à entrada um sinal de frequência 10 kHz e amplitude conveniente,. Verifique os valores
de gm e rπ   o primeiro através do ganho de tensão (meça a entrada no nó A) e o segundo
através da queda de tensão na resistência RB   e compare com os valores obtidos em 5.
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7. Carregando a saída com uma resistência RL ligada ao colector por um condensador em série (CL)
de 10 µF deverá ver um decrescimento do sinal de saída fruto da existência de Ro. Use vários
valores de RL para verificar o valor de Ro e comprove que ele deverá ser próximo de RC= 1,2 kΩ.
A ser assim, estime o valor mínimo que ro (interno do transístor, devido ao efeito de Early)
deverá ter.
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3.2. Par te I I

NOTA: Ajuste o potenciómetro PB para o valor  usado na par te I .

1. Desenhe o equivalente para sinais do circuito da figura 2 sem substituir o transístor pelo seu
modelo equivalente. Compare com a representação para sinais do circuito da figura 1.

2. Quanto ao circuito da figura 2, comece por considerar a fonte de corrente constante (fcc)
constituída por T2, RE, e Pp. Determine o valor da parcela de Pp a ficar da base de T2 à massa por
forma a ter IC=5 mA.

3. Monte agora o circuito correspondente à fcc. Ligue o colector de T2 à massa através de um
amperímetro e verifique que efectivamente obtém uma fcc cujo valor é controlado por Pp. Tente
determinar a resistência Norton equivalente dessa fonte. Deverá verificar que tal é difícil, devido
ao seu valor muito elevado. Fixe, finalmente, IC=5 mA.

4. Monte os restantes componentes do circuito (sem ligar a fonte de sinal). A tensão do colector de
T1 à massa deverá ser aproximadamente 5V. Verifique, por oposição ao acontecido no circuito
anterior, que ela é mais ou menos imune ao aquecimento. Compare com os resultados obtidos na
Parte I.

5. Ligando agora a fonte de sinal, verifique os limites do sinal (na saída) para os quais este começa
a apresentar distorção, quer de corte quer de saturação. Anote esses valores e justifique-os.

6. Determine, através de medidas, o ganho Av = vo/vi, Ri, e Ro (veja como fez no circuito anterior).

7. Determine gm e rπ a partir dos cálculos feitos em 6 e compare-os com os valores que pode
calcular a partir de β e IC .
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8. Varie agora o valor de Pp . Ao variar IC deverá variar o gm . Confirme apresentando cálculos, que
os valores teóricos e os que decorrem das medidas são praticamente iguais (a menos dos erros
associados aos processos de medida).

9. Tire conclusões quanto aos dois métodos de polarização para o amplificador da fig. 1 e fig. 2.


