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Trabalho Prático no 2 Ensaio de um par diferencial com transístores bipolares 

    
1. Objectivos. 

Estudar os ganhos em modo diferencial e em modo comum, com diferentes tipos de polarização. 

2. Material necessário. 

Gerador de sinal, fonte de alimentação, osciloscópio, multímetro digital, placa de montagem, fios 
condutores, resistências: 4x10kΩ, 1x33kΩ, 1x47kΩ, 1x4.7kΩ, 1x6.8kΩ, 1x8.2kΩ, 1x15kΩ 
condensadores: 2x10µF, potenciómetro 1x220Ω, transístores: 3xBC547. 
Note: Toda a componente teórica, de análise, necessária ao acompanhamento experimental, deve estar preparada antes do 
início da aula. 

3. Amplificador diferencial. 

É apresentado na figura 1 o esquema de um amplificador diferencial a ser utilizado nas experiências 
descritas neste guião. Ao longo do processo experimental e de análise, propõe-se a confrontação, ao 
nível de desempenho do amplificador, das duas alternativas de polarização indicadas na figura 2. 
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3.1. Análises 

3.1.1. Efectue a análise DC e AC do circuito da figura 1 com resistência de polarização RE=8,2 kΩ 
ou com a fonte de corrente; em particular, determine os ganhos diferencial e de modo comum. 

3.2. Comprovação experimental da análise. 

Implemente o circuito da figura 1 que servirá de base aos vários testes a realizar. Pretende-se, no 
primeiro teste, registar os valores de tensão DC para os três terminais de cada transístor. Para tal, 
conclua a montagem anterior considerando as duas possibilidades distintas de polarização do par 
diferencial (ponto D do circuito), como se representa na figura 2.  

Para o caso mais simples de polarização (com RE = 8,2 kΩ), ajuste o potenciómetro de 220 Ω, de 
modo a anular a tensão entre os pontos C1 e C2 do circuito. 
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3.2.1. Sem aplicar qualquer tensão de sinal aos pontos A e B do circuito (curto-circuitando-os à 
massa por exemplo), registe, para as duas possibilidades de polarização, os valores de tensão 
observados nos terminais dos transístores T1 e T2. Tome para RE o valor de 8,2 kΩ. 

3.2.2. Comente eventuais semelhanças entre os valores obtidos nos dois casos e confronte estas 
medidas com a análise feita em 3.1.1. 

3.3. Experiências—Determinação do ganho de modo comum. 

Aplique um sinal sinusoidal de frequência 10 kHz e amplitude 2 Vpp simultaneamente às duas 
entradas A e B do par diferencial (modo comum). 

3.3.1. Faça a medição do ganho de modo comum, Ac1 ou Ac2, para RE = 6,8 kΩ, RE = 8,2 kΩ, e 
RE = 15 kΩ. 

3.3.2. Meça também este ganho quando utiliza a fonte de corrente para polarizar o diferencial. 

3.3.3. Os valores obtidos estão de acordo com os valores esperados? 

NOTA: Repare que, pelo menos para o valor médio do sinal, a tensão de polarização dos condensadores 
electrolíticos deverá ser a correcta. 

3.4. Experiências—Determinação do ganho diferencial e impedância de entrada. 

Coloque uma resistência de 10 kΩ entre a fonte de sinal e o ponto A do circuito, e ligue a entrada B 
do circuito à massa (modo aproximadamente diferencial). Mantenha a frequência do sinal sinusoidal 
gerado pela fonte e ajuste a sua amplitude por forma a não se verificar distorção na saída. 

3.4.1. Utilize o osciloscópio em modo diferencial para determinar o ganho diferencial, Ad1 ou Ad2, 
para RE = 6,8 kΩ, RE = 8,2 kΩ, e RE = 15 kΩ. 

3.4.2. Meça também este ganho quando utiliza a fonte de corrente para polarizar o diferencial. 

3.4.3. Os valores obtidos estão de acordo com os valores esperados? 

3.4.4. Explique como é que nas condições deste ponto (3.4.), deverá proceder para estimar a 
resistência de entrada diferencial, Rid. Estime este valor teórica e experimentalmente. 

NOTA 1: Para utilizar o osciloscópio em modo diferencial, deverá utilizar o modo de visualização “ADD” com 
um dos canais invertidos “INV”, e deverá usar a mesma regulação “Volt/Div” para os dois canais. Tenha o 
cuidado de ver se as entradas estão calibradas. 

NOTA 2: No final das medições, não se esqueça de repor a selecção de visualização no modo normal com todos 
os ajustes na posição de calibrado. 

3.5. Desempenho do amplificador. 

3.5.1. Usando os resultados registados anteriormente, identifique as configurações do par diferencial 
que possuem o melhor e o pior coeficiente de rejeição do modo comum. 
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