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Trabalho Prático no 6 Amplificador BJT com saída de baixa impedância. 
    

1. Objectivos 

Dimensionamento e teste de um amplificador simples com transístores bipolares. Considerações 
sobre a importância da excursão de sinal no dimensionamento do amplificador. Uso do simulador 
EWB como ferramenta de ajuste dos parâmetros dimensionados. 

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

3. Amplificador inversor baseado na configuração emissor comum com resistência de emissor 
e saída em colector comum de baixa impedância. 

3.1. Dimensione o amplificador da figura 1 considerando as seguintes especificações: 

1) A saída deve, do ponto de vista da DC, ser centrada em 0V. 

2) O sinal na saída deve variar sem grande distorção pelo menos entre +10V e –10V. 

3) O ganho pretendido é de Av=-50 e o sinal a amplificar tem frequências acima de 1kHz. 

4) A impedância de entrada AC deve ser superior a 10kΩ. 

(NOTA: Reduza sempre os valores das resistências para valores padrão.) 
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Fig 1. Amplificador inversor. 

Para o dimensionamento tenha em consideração os seguintes pontos importantes: 
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1) De início arbitra-se um valor para ICQ (o índice Q representa o termo quiescent: quiescente, 

em repouso ou DC). No entanto nesta estimativa deve-se ter em conta que β deve ser 
elevado e convém também considerar as limitações impostas pelos pontos seguintes. 

2) A tensão na base do transístor VBBQ deverá ser elevada em relação a VBE para “absorver” a 
sua dependência com a temperatura (VBBQ irá impor VEQ).  

3) Para que VBBQ não seja demasiado dependente de IB (e consequentemente de β), a corrente 
que atravessa as resistências de polarização deverá ser tal que torne o seu efeito desprezável. 
Uma boa regra é arbitrar um valor para a corrente nas resistências de polarização entre 
0.1xICQ e ICQ. Quanto maior fôr esta corrente é aparentemente melhor, no entanto, e 
considerando o circuito de polarização de Q1, a impedância de entrada irá ser 
aproximadamente R1//R2 e virá diminuída se pretendermos correntes maiores. O valor de 
0.1xICQ  é razoável impondo um erro pouco importante ao desprezarmos IB (e portanto 
tomar β praticamente infinito). Obviamente tudo depende um pouco do valor real de β que, 
quanto maior fôr, menor poderá ser a corrente nas resistências de polarização de VBBQ. Por 
exemplo para um β=100 considerar 0.1xICQ causa um erro de 10% em VBBQ ao 
desprezarmos IB. 

4) Para a excursão do sinal considere que o transístor satura para VCE(sat)=1V e corta quando a 
tensão no colector se aproxima 1V da tensão de alimentação. 

5) O condensador C2 permite programar o ganho do amplificador para as frequências de 
interesse libertando os pontos anteriores de mais esta especificação. 

6) Finalmente tenha em atenção a potência dissipada pelos transístores e resistências. A 
potência limite vai obviamente impor limites superiores nos valores das correntes de 
polarização. 

7) Use condensadores de 10µF para o desacoplamento. 

3.2. Tarefas 

1) Após o dimensionamento, faça a análise DC e AC do circuito para verificação, indicando a 
excursão máxima negativa e positiva para sinal.  

2) Use o EWB para simular e testar as opções tomadas durante o dimensionamento do circuito 
da figura 1. Compare os resultados com o que previa obter. Faça depois os ajustes 
necessários (se for caso disso) para aproximar os resultados com o que se especificou para o 
amplificador. 

3) Monte o circuito na placa de montagem, compare com os pontos anteriores e verifique 
experimentalmente as especificações propostas na secção 3.1. 

4) Tire conclusões sobre os dois níveis (pontos 1 e 2 desta secção) de projecto e análise do 
amplificador enquanto ferramentas para atingir o objectivo final de um amplificador real 
(ponto 3). 
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