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Trabalho Prático no 3 Ensaio de um andar de saída com um par seguidor de 

simetria complementar (“push-pull”) 

 

1. Objectivos. 

Estudo experimental de um andar de saída com um par seguidor de simetria complementar. 

2. Material necessário. 

Gerador de sinal, fonte de alimentação, osciloscópio, multímetro digital, placa de montagem, fios 
condutores, resistências: 2x1kΩ, 2x68kΩ, 2x100Ω, 2x22Ω, potenciómetro: 10kΩ, condensadores: 
100nF, 10µF, transístores bipolares: 2xBC547, BC557. 
Note: Toda a componente teórica, de análise, necessária ao acompanhamento experimental, deve estar preparada antes do 
início da aula. 

3. Par complementar “push-pull” com multiplicador de VBE. 

Considere o circuito da figura 1 que traduz um andar de saída baseado num par de transístores (T2 
e T3) em simetria complementar (“push-pull”). Note ainda que o transístor T1 se integra num 
multiplicador de VBE cuja função é polarizar o andar de saída. 
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3.1. Experiências—Comportamento do par seguidor com as bases curto-circuitadas. 

Monte o circuito. Curto-circuite os pontos B e C e aplique à entrada (nó A) uma onda triangular 
com frequência 5 kHz e com uma amplitude tal que no ponto B exiba 1,6 Vpp. 

3.1.1. Visualize e registe no mesmo gráfico, devidamente cotado indicando valores temporais e 
amplitude convenientes, um período do sinal observado nos pontos B e D do circuito da figura 1.  

3.1.2. Justifique a forma de onda do sinal na saída do circuito (nó D). 

3.2. Experiências—Comportamento do par seguidor com multiplicador de VBE. 

Tome para indicador da distorção de travessia a expressão seguinte que fornece o declive da 
função de transferência , na origem, em função de VBD vv / T, RL e IE (corrente de emissor em T2 
ou T3) : 
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3.2.1. Deduza a expressão acima (assuma que B e C estão curto-circuitados para sinal). 

3.2.2. Com base na expressão, estime a corrente de polarização necessária para que o declive na 
origem seja ≥ 0,9. 

3.2.3. Por medida da queda de tensão nas resistências de colector (R3 e R6), ajuste o potenciómetro 
do multiplicador de VBE de modo que a menor das correntes de colector em T2 ou T3, seja a 
corrente estimada anteriormente. 

3.2.4. Usando as mesmas condições de sinal de entrada indicado no ponto 3.1, coloque o 
osciloscópio em modo XY para visualizar a curva de transferência v . Registe esta curva 
cotando-a devidamente. Consegue, com base nesta curva, inferir o ganho do andar de saída? Diga 
qual é e justifique. 

BD v/

3.2.5. Verifique que, actuando no potenciómetro, pode obter curvas que são claramente distintas 
da anterior. Esboce algumas dessas curvas no caderno de registos e justifique a sua forma. 

3.3. Experiências—Comportamento do par seguidor em AC 

Ajuste novamente o potenciómetro do multiplicador de VBE de modo que a menor das correntes de 
colector em T2 ou T3 seja 0,1 mA (através da medição da queda de tensão nas resistências de 
colector). Aplique à entrada do circuito uma onda sinusoidal com frequência 5 kHz e com uma 
amplitude tal que no ponto B exiba 1,6 Vpp. 

3.3.1. A partir do registo das formas de onda nos pontos B e D do circuito, determine o ganho da 
montagem. Confirma o ganho estimado na alínea 3.2.4.? 

3.3.2. A partir do registo das formas de onda nos pontos A e B do circuito, determine a resistência 
de entrada da montagem, Ri. 
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3.3.3. Registe a forma de onda no ponto D do circuito em duas circunstâncias: com a carga de 
1 kΩ (já considerada anteriormente) e quando a resistência de carga é 500 Ω (colocando uma 
outra resistência de 1 kΩ em paralelo com a resistência de carga já existente). Determine a 
resistência de saída da montagem Ro. Justifique. 

3.4. Experiências—Influência do multiplicador de VBE no desempenho AC do par seguidor. 

3.4.1. Reponha as condições de ensaio definidas em 3.2.4. e coloque um condensador de 10 µF 
entre os pontos B e C do circuito (observe a polaridade). Observa alguma diferença significativa 
no funcionamento da montagem (deve visualizar os sinais com o osciloscópio em acoplamento 
DC)? Justifique o observado calculando a resistência dinâmica do multiplicador de VBE. 
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