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Trabalho Prático no 7 Estudo do TBJ em comutação 

 
1. Objectivos 
Estudo dos efeitos do armazenamento de carga na base de um TBJ saturado, nomeadamente 
nos aspectos relacionados com os tempos de comutação. Impedância de saída e aplicações 
do TBJ a funcionar na região de corte e saturação. 
 
2. Material necessário 
Gerador de sinal, osciloscópio, multímetro digital, placa de montagem, fios condutores, 
transístor: BC547, resistências e condensadores. 

 
3. O circuito da figura 1 representa um inversor lógico. Aplique à sua entrada uma 

onda quadrada centrada em 2,5 V, com 5 Vpp e 100 kHz de frequência. 
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Fig. 1. 
3.1 Observe as formas de onda nos nós F e A, depois nos nós F e B, e finalmente 

visualize simultaneamente os nós A e B. Tente obter medições das amplitudes e 
tempos relativos relevantes para a situação de transição negativa na entrada. 

3.2 Interprete os atrasos relevantes que observou em 3.1 e identifique as regiões de 
funcionamento do transístor com as transições de entrada. 

3.3 Aumente o valor da resistência RB para 220 kΩ. Observe atentamente o nó B e 
explique a diferença observada. 

3.4 Repita o ponto 3.3 com o RB inicial de 10 kΩ mas agora com a alimentação 
elevada para os 12 V. 

 
4. Modifique o circuito da figura 1 colocando um condensador CB de 100 pF em 

paralelo com RB. 
4.1 Repita o ponto 3.1 mas agora com a modificação preconizada nesta secção. 
4.2 Tendo presente o que mediu no nó B, qual foi a melhoria relevante relativamente 

ao circuito sem o condensador CB? Indague sobre a função deste condensador. 
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5. Considere o circuito da figura 2. Repare que corresponde ao circuito da figura 1 
(com RB maior), no entanto a entrada é agora aplicada na malha de saída. 
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Fig. 2 
5.1 Determine experimentalmente a impedância vista do colector do transístor. 

Aumente depois a resistência de base RB para 220 kΩ e determine a nova 
resistência Ro. 

5.2 Comente os últimos resultados. 
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