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Trabalho Prático no 1 Circuitos com Transístores de Efeito de Campo 

1. Objectivos. 

Análise de um circuito amplificador com MOSFETs de canal n. 

2. Material necessário. 

Gerador de sinal, fonte de alimentação, osciloscópio, multímetro digital, placa de montagem, fios 
condutores, CIs: 1xCD4007, resistências: 1x10MΩ, 2x10kΩ, condensadores: 1x0,1µF, 
potenciómetro 1x10kΩ. 
Note: os pontos 3.1.1 e 4.1 devem ser efectuados antes do início da aula. 

3. Andar amplificador com transístor NMOS 

3.1. Preparação 

Considere o circuito da figura 1 o qual implementa um amplificador de fonte comum com um 
transístor de efeito de campo NMOS. Admita que o sinal de entrada, vi(t), é sinusoidal com 0,3V 
de pico e uma frequência de 10kHz. O transístor apresenta VT0=0,9V e K=0,3mA/V2. 
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Fig.1 

3.1.1. Calcule o valor de V1 de modo a que a tensão contínua no dreno seja de 6V. 

3.1.2. Determine o valor de gm e calcule o ganho de tensão do circuito para pequenos sinais. 

3.1.3. Determine o valor máximo de vi(t) para o qual se pode desprezar a distorção não linear do 
amplificador. 

3.1.4. “No processo de medição do sinal na porta do transístor MOSFET, deve-se colocar a ponta 
de prova no nó 1 e não no nó 2.” Justifique esta afirmação e tome este cuidado durante a fase 
experimental. 
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3.2. Experiências 

Ligue o circuito da figura 1 usando um dos transístores NMOS do integrado CD4007. Com o 
gerador de sinal desligado ajuste a tensão V1 de modo que VDS=6V. 

3.2.1. Meça V1. Compare este valor com o obtido em 3.1.1. 

3.2.2. Ajuste a saída do gerador de sinal para uma onda sinusoidal, de frequência 10 kHz e 
amplitude 1Vpp, e meça o ganho de tensão vo/vi. A partir do valor obtido estime gm. Compare os 
valores do ganho e de gm com os obtidos em 3.1.2, e verifique a sugestão apresentada em 3.1.4. 

3.2.3. Varie a polarização da porta e verifique que além de variar o valor DC de vO, varia também 
o ganho. Comente. 

3.2.4. Aumente a tensão de saída do gerador até que seja notória a distorção da forma de onda de 
saída, e identifique as causas dessa distorção. 

3.2.5. A resistência vista da porta de um transístor MOS é formalmente infinita. Contudo há um 
efeito capacitivo importante. Caracterize experimentalmente essa capacidade, medindo o sinal na 
porta do transístor MOS. Para o efeito pode-se variar as resistências em série com o gerador de 
sinal, a frequência deste ou utilizar ainda uma onda quadrada. (tenha em conta a carga capacitiva 
que a própria ponta de prova introduz). 

4. Amplificador com dois transístores NMOS 

Substitua agora a resistência no dreno do transístor por um outro transístor NMOS como indicado 
na figura 2. 

4.1. Determine o ganho desta configuração. Tenha em conta o efeito de ro1, ro2 e gmb. 

4.2. Meça o valor do ganho e compare-o com o valor teórico obtido. 

4.3. Estime o valor de gmb a partir das medições. 

4.4. Verifique o carácter não linear do comportamento, para grandes sinais. 
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Fig.2 
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