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Trabalho Prático no 4 Dimensionamento e estudo de um par cascode com 

transístores bipolares 

 

1. Objectivos. 

Pretende-se comparar, no que se refere à largura de banda, a montagem em par cascode com a 
configuração básica de emissor comum. 

2. Material necessário. 

Gerador de sinal, fonte de alimentação, osciloscópio, multímetro digital, placa de montagem, fios 
condutores, resistências, condensadores: 3x10µF, 2x100pF, transístores bipolares: 2xBC547. 
Note: Toda a componente teórica, de análise, necessária ao acompanhamento experimental, deve estar preparada antes do 
início da aula. 

3. Par cascode. 

O esquema da figura 1 representa um par cascode. Os condensadores de 100pF, ligados entre a base e 
o colector de ambos os transístores, visam alterar artificialmente o Cµ desses transístores por forma a 
facilitar as medições de frequência. 
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3.1. Dimensionamento e análise. 

3.1.1. Dimensione o circuito da figura 1 garantindo as seguintes especificações: 

• O nó B deve ficar polarizado próximo dos 0V. 

• A excursão de sínal deve ser no mínimo de 10V (±5V). 

• O ganho Av > 200. 

• Impedância de entrada superior a 1 kΩ. 

Deve reduzir todos os componentes para os respectivos valores padrão e justificar 
convenientemente as opções que tomar no decorrer do dimensionamento. 

3.1.2. Após o dimensionamento faça a análise DC e AC do amplificador para comprovar as 
especificações. 

3.2. Simulação em EWB. 

3.2.1. Desenhe o esquema correspondente à fig. 1 em EWB, utilizando os valores determinados em 
3.1. 

3.2.2. Simule o circuíto e confirme o seu dimensionamento efectuando as medições adequadas, sem 
esquecer de comprovar todos os pontos especificados em 3.1.1. Se necessário, efectue as alterações 
que achar convenientes para garantir as especificações. 

3.3. Experiências—Verificação às médias frequências. 

Proceda à montagem do circuito na placa de montagem. 

3.3.1. Verifique experimentalmente as polarizações e compare com os resultados obtidos 
anteriormente. 

3.3.2. Aplique à entrada (nó A) um sinal sinusoidal com uma amplitude tal para que não ocorra 
distorção na onda de saída (nó B). A frequência deve ser adequada ao conceito de médias 
frequências. Determine, a partir das medições, o ganho às médias frequências e compare-o com o 
previsto tanto pelo seu dimensionamento como pelo obtido com o EWB. 

3.3.2. Aplicando uma onda quadrada no nó A, com frequência e amplitude adequadas, determine o 
tempo de subida da onda na saída (nó B) (Não esqueça que deve ter em conta os efeitos capacitivos 
da ponta de prova e do canal do osciloscópio). Calcule, com base nesse valor, a frequência superior 
de corte (a –3dB) admitindo a aproximação de pólo único. 

3.4. Experiências—Medições de ganho e largura de banda num amplificador emissor comum 
equivalente. 

Retire o transístor T2 da figura 1 e ligue directamente a resistência R4 ao colector de T1, como indica 
a figura 2. Os valores dos restantes componentes mantêm-se inalterados relativamente aos pontos 
anteriores. 

3.4.1. Faça a análise DC e AC do circuito da figura 2. 
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3.4.2. Repita os pontos 3.3.2 (omitindo a simulação EBW) e 3.3.3 mas agora para o novo circuito da 
figura 2. 
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Fig. 2 

3.5. Comparação do par cascode com o emissor comum equivalente. 

3.5.1 De acordo com o seu dimensionamento, análise e medições, procure justificar as diferenças, 
e/ou semelhanças, encontradas entre as duas topologias de amplificação das figuras 1 e 2; 
nomeadamente: 

• Ao nível dos ganhos às médias frequências. 

• No que se refere às larguras de banda e ao que as influencia. 

• Quanto às impedâncias de entrada e de saída de cada circuito. 
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