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SCR 

Definição 

Dispositivo semicondutor de 4 camadas, unidirecional. O SCR (do inglês Silicon Controlled 
Rectifier), como é conhecido, é o tiristor de maior uso, pois possibilita o controle de potências 
altíssimas através do controle da corrente que é convertida de CA em CC. Esta é a diferença 
fundamental entre o SCR e o Retificador Não-Controlado. 

Característica Física do SCR 

Abaixo são dados a estrutura física e o símbolo do SCR com os 3 terminais anodo (A), catodo (K) 
e gate (G). 

 

O SCR difere de um Retificador comum pela sua característica de controle de corrente. O gatilho 
ou gate é o terceiro terminal do SCR, o qual com baixos níveis de corrente pode controlar altos 
índices de corrente de anodo. 

Funcionamento do SCR 

O circuito abaixo apresenta a estrutura interna do SCR. 

 

Uma tensão positiva no gate polariza diretamente a base de Ve, assim saturando-o. Quando este 
satura, polariza diretamente a Junção Base-Emissor de V1, também saturando-o. Retirando-se o 
pulso do gate, um transistor mantém o outro saturado pois V1 fornece corrente de base para V2 e 
este drena corrente de base de V1. 
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O SCR continua funcionando até que a corrente anodo-catodo (Iak) seja interrompida. Isso é feito 
de duas formas: quando se corta a corrente Iak ou quando esta fica abaixo de um valor mínimo 
chamado de Corrente de Manutenção (Ih). 

Curva Característica do SCR 

Quando o circuito anodo-catodo estiver polarizado inversamente, o SCR se comporta como um 
diodo normal, deixando circular uma pequena corrente de fuga e, quando a tensão reversa 
ultrapassa a tensão máxima suportada pelo SCR, este entra em condução por avalanche. 

Quando o SCR está polarizado diretamente, o que ocorre é uma pequena corrente direta de 
bloqueio (Id), que permanece com baixo valor até que a tensão de ruptura direta (Vbo) seja 
alcançada, iniciando então a avalanche direta. 

Nesse ponto a corrente atinge o nível de alta condução. A resistência anodo-catodo torna-se 
pequena e o SCR atua como uma chave interruptora fechada. 

O SCR ficará conduzindo enquanto a corrente Iak for maior que a corrente de manutenção Ih. A 
figura abaixo mostra a curva característica completa do SCR, para polarização direta e inversa, 
com o terminal gate aberto. 

 

Característica de Controle do SCR pelo Circuito de Gatilho 

O valor da tensão de ruptura poderá ser diminuído ao ser polarizar diretamente a junção gate-
catodo. Através do ajuste da tensão de gate, consegue-se corrente de gate cada vez maiores, o 
que permite o disparo do SCR com tensão Vbo cada vez menores. A figura abaixo mostra o efeito 
do aumento de Vg para a Tensão de ruptura direta do SCR. 

Página 4 de 206 Kit Didático de Eletrônica Analógica – Teoria e Prática 



Experiência 01 

 

 

Curva Característica de Gatilho 

Através da curva característica de gatilho mostrada na figura seguinte, pode-se determinar com 
segurança a corrente e tensão de gatilho. 

 

Disparo do SCR Ligado a uma Fonte CC 

A maneira mais simples de se controlar o disparo de um SCR é quando seus terminais de anodo e 
catodo estão ligados a uma fonte CC, e ao mesmo tempo, o seu circuito de gatilho é alimentado 
por outra fonte de CC. 
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Funcionamento 

A fonte de CC G1 fornece a corrente para o resistor de carga R1, e a fonte G2 a tensão de gatilho 
para o SCR. 

Inicialmente as fontes G1 e G2 fornecem ao circuito tensões acima de 0 V, e a chave S1 está 
fechada. Ao acionar-se momentaneamente S2, gera-se um pulso ao gatilho do SCR, comutando-
o, fazendo com que haja corrente de carga através de RL. 

Esta corrente permanecerá enquanto a chave S1 estiver fechada. 

Disparo do SCR Ligado a uma Fonte CA 

O SCR é largamente utilizado em circuitos de corrente alternada, por ser um dispositivo que 
possibilita o fácil controle da corrente de anodo através da corrente de "gafe". O SCR é utilizado, 
por exemplo, para operar e controlar motores de corrente contínua ou qualquer carga cuja fonte 
seja de corrente alternada. A figura abaixo ilustra o esquema típico desse tipo de controle. 

 

Como podemos observar, o circuito recebe alimentação alternada através de uma fonte ou um 
transformador. A unidade de controle determina o tempo de condução do SCR, assim controlando 
a energia entregue à carga. 
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O intervalo de tempo depende da condição de ajuste e do tipo de unidade de controle do circuito 
de gate. 

Funcionamento do Circuito de Controle do SCR por CC 

Observe abaixo o esquema de um Retificador de Meia Onda com SCR, cujo gatilho é controlado 
por corrente contínua. 

Para se controlar o ponto de disparo do SCR basta alterar a polarização de gate. 

 

Quando Vg aumentar, Vbo diminui assim o SCR conduz por um período mais prolongado. Por 
outro lado, quando Vg diminui, Vbo aumenta, assim o SCR conduz por um período menor. 
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A seguir são apresentadas as formas de onda para duas situações distintas. 

 

Disparo do SCR por Deslocamento de Fase 

O disparo por deslocamento de fase vem suprir algumas dificuldades geradas pelo disparo com 
CC, a limitação do ângulo de disparo até 90°. A filosofia do controle por deslocamento de fase se 
baseia em produzir uma defasagem do sinal de disparo em relação ao sinal de alimentação tal 
que o ângulo resultante seja maior do que 90°. 
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A figura a seguir mostra esse efeito: 

 

Pelo gráfico, observa-se que o ângulo normal de disparo deveria ser a que é menor que 90°. Com 
a rede defasadora, esse sinal foi atrasado de um ângulo Ø, fazendo com que o ângulo de disparo 
seja α = α + Ø, ou seja, maior que 90°. 

DIAC 

O DIAC (Diode Alternative Current) é uma chave bidirecional disparada por tensão. Normalmente, 
a tensão de disparo dos DIACS ocorre entre 21 e 42 V. A sua curva característica e alguns 
símbolos são mostrados a seguir: 
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Exemplo de Aplicação 

Como se pode ver, há uma rede de defasagem, constituída por R1, P1 e C1. O circuito formado por 
R2 e C2 é para evitar o efeito de histerese, ou seja, o disparo, para uma mesma regulagem de P1 
pode ocorrer em momentos diferentes porque o capacitor C1 pode não se carregar com um 
potencial necessário para o disparo do DIAC. 

Isso é resolvido colocando-se o circuito formado por R2 e C2. 

 

Quando a tensão de saída for maior do que a tensão de disparo do DIAC, este dispara, fazendo o 
SCR conduzir. 
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Experiência 
Equipamento Necessário 

 Osciloscópio 
 Multímetro 
 Miliamperímetro 0-10 mA 

Material Necessário 

 Placa 1 – semicondutores 

Procedimento 

1) Adquira com o seu instrutor a placa nº 1 (SCR-UJT). 

2) Identifique o circuito abaixo, na placa, e monte-o. 

 

3) Com o terra do osciloscópio conectado ao catodo do SCR, conecte o canal 1 no ponto entre a 
chave e o resistor R1. 

4) Ajuste a fonte do 0-15 para 0 V. 

5) Conecte o canal do osciloscópio no anodo do SCR. 

6) Varie, lentamente, a tensão da fonte de 0-15 V e observe o que esta ocorrendo com a forma 
de onda sobre SCR. 

7) Coloque um Voltímetro sobre o resistor de R1. 

8) Desenhe as formas de onda para os períodos de condução máximo e mínimo. Registre, 
também, os valores de Vpp, Vr1, IG (mA) e o ângulo de condução. 
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Canal A 

            

            

            

            

            

            

            

            

Período mínimo de condução 

            

            

            

            

            

            

            

            

Amplitude (Vpp) = ___________  IG = ______________________  

VRL =_____________________  α = _______________________  

Período máximo de condução 

            

            

            

            

            

            

            

            

Amplitude (Vpp) = ___________  IG = ______________________  

VRL =_____________________  α = _______________________  
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9) Relacione as conclusões quanto ao ângulo de condução, tensão de gate e valor de tensão na 

carga. 

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  
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Experiência 02 
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Transistor de Unijunção (UJT) 
O UJT (Unijunction Transistor), como o próprio nome diz, é um dispositivo semicondutor de 3 
terminais com apenas uma junção PN. 

Princípio de Funcionamento 

Abaixo são mostrados a estrutura física, seu símbolo e circuito equivalente. 

A estrutura física apresentada não é exatamente a estrutura real, mas tem a finalidade de explicar 
como o UJT funciona. 

 

Em uma barra de material N levemente dopada, solda-se uma barra de alumínio, que é um 
dopante aceitador. Forma-se então, na região próxima à junção, uma região de dopagem P, a 
qual é chamada de Emissor. Os outros 2 terminais são chamados base 1 (B1) e base 2 (B2). 

Em relação às bases, a barra nada mais é do que uma simples resistência, cujos valores 
dependem de detalhes construtivos como dopagem e dimensões. 

No circuito equivalente do UJT apresentado, o diodo representa a junção PN do emissor. A barra 
é dividida em duas partes: a primeira parte, rB2, equivalente à resistência da parte superior da 
barra e a segunda, formada por uma resistência fixa r5 e uma variável rn, sendo rB1 = r5 + rn. A 
razão disso ficará mais clara com a explicação da curva característica do UJT. 

Oscilador de Relaxação com UJT 

O circuito de um Oscilador de Relaxação com UJT é apresentado abaixo: 
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Supondo-se que o capacitor esteja inicialmente descarregado, entre a base 1 e a base 2 existe 
um divisor de tensão conforme mostrado abaixo: 

 

Assim, a tensão no catodo de D1 vale: 

1122

22
K RbrbrbRb

)rbRB(VeeV
+++

+•
=  

Na prática, utiliza-se RB2 muito menor do que rb2 e Rb1 muito menor do que rb1. Assim as quedas 
de tensão sobre RB2 e RB1 ficam desprezíveis, podendo se reescrever a tensão VK como sendo. 

rbb
rbVeeV

rbrb
rbVeeV 2

K
21

2
K •=⇒

+
•=  

Com isso podemos chegar a outro parâmetro importante do UJT, ao qual damos o nome de η 
(éta). Este parâmetro geralmente se encontra entre 0,4 e 0,9. Assim: 

rbb
rb1=η  

A tensão VR pode ser ainda expressa como a seguir: 

VeeVK −η=  

A curva característica do UJT será desenhada em duas etapas. Primeiramente supondo-se que a 
base B2 esteja aberta. Desta forma a relação entre corrente e tensão no terminal de emissor é 
exatamente a de um diodo, como abaixo: 
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Quando a base B2 estiver conectada, a curva mudará para esta representada na figura a seguir: 

 

Agora, depois da nossa passagem pela curva característica do UJT, voltemos ao Oscilador de 
Relaxação. Quando o circuito é energizado, o capacitor C será carregado através de Rc, seguindo 
o gráfico abaixo: 

 

Enquanto a tensão no capacitor for menor do que a tensão VK, o diodo de emissor do UJT estará 
cortado, e, por conseqüência o UJT estará na região de corte. Porém, no instante em que a 
tensão no capacitor for 0,7 V maior do que VK, o UJT de emissor entrará em condução. Nesse 
instante, uma grande quantidade de portadores do emissor para a base 1, fazendo com que a 
resistência rn diminua, assim fazendo com que Ie aumente. Esse efeito de diminuição da tensão 
no capacitor e aumento da corrente de emissor, é que caracteriza a região de resistência negativa 
vista na curva característica do UJT. 

A resistência rn vai diminuindo até que o UJT atinja a saturação, isto é, um aumento de portadores 
no emissor não causa uma diminuição de rn, nesse ponto o UJT corta e o capacitor para de se 
descarregar. 

Depois do corte do UJT, o capacitor começará a se carregar novamente e o ciclo se repete. 
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Abaixo é mostrado o comportamento oscilatório descrito anteriormente. 
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Experiência 
Equipamento Necessário 

 1 Fonte CC de 15 V 
 1 Osciloscópio Duplo Traço 
 1 Multímetro Digital 

Material Necessário 

 Placa nº 1 (semicondutores) 

Procedimento 

Medição das Tensões de Pico e de Vale do UJT 

1) A partir da placa n° 1 monte o circuito a seguir. 

 

2) Coloque os potenciômetros P1 e P2 em sua resistência mínima. 

3) Ligue CH. 

4) Coloque um canal do osciloscópio no emissor do UJT. 

5) Meça e anote o valor da tensão na base 1 do UJT. 

6) Vá aumentando a tensão de emissor até que haja o disparo do UJT, isto é, até que a tensão 
sobre R3 suba repentinamente. Anote a tensão de emissor neste momento. 

Vp =_______________________________________________________________________  

7) Agora diminua gradativamente a tensão de emissor até que o UJT entre em corte, anote este 
valor de tensão no emissor neste instante. 

Vv = _______________________________________________________________________  
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Oscilador de Relaxação com UJT 

8) Monte o circuito a seguir, na placa de semicondutores. 

 

9) Ajuste POT1 para a resistência máxima. 

10) Ligue CH. 

11) Conecte o canal 1 do osciloscópio sobre C1. 

12) Desenhe a forma de onda, com os valores de tensão máxima e mínima e a escala de tempo 
no espaço abaixo: 

Vc1 

            

            

            

            

            

            

            

            

13) Usando um η de 0,65, calcule a freqüência para o circuito: 

η−
=

1
1LnRCT  onde Ln: logaritmo neperiano 

T
1f =  
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14) Calcule a freqüência do sinal medido no item 12. Ela é igual à calculadora no item 13? Se 

não, responda porquê? 

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

15) Mantendo o canal 1 ligado, conecte o canal 2 do osciloscópio em B1. 

16) Desenhe a forma de onda observada no canal do osciloscópio no espaço abaixo. 

VB1 

            

            

            

            

            

            

            

            

17) Calcule a freqüência do sinal medido. 

18) Ajuste POT1 para a sua mínima resistência. O que ocorreu com o sinal de saída? Explique. 

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

19) Compare, no osciloscópio, os 2 diagramas e verifique se o ponto de disparo corresponde às 
formas de onda que foram desenhadas. 

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  
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Amplificador Base e Emissor-Comum 
No que se diz a polarização do transistor, quando se utiliza como amplificador, a Junção Base-
Emissor deve ser polarizada diretamente e a Coletor-Base inversamente. 

Configurações Básicas de um Transistor 

Quando um transistor é utilizado como amplificador, o sinal é aplicado entre 2 terminais e o sinal 
de saída é obtido entre outro par. Um desses terminais é comum tanto à entrada como à saída. 

São 3 as configurações básicas do transistor: 

 

Características da Configuração Emissor-Comum 

 Ganho de Corrente: maior que a unidade (elevado) 
 Ganho de Tensão: maior que a unidade (média) 
 Resistência de Entrada: 800 à 1 K5Ω 
 Resistência de Saída: interna > 1 MΩ RC ≤ 50 KΩ 
 Fase do Sinal: defasagem 180° 
 Entrada do Sinal: Base-Emissor 

Características de Configuração Base-Comum 

 Ganho de Corrente: menor que a unidade 
 Ganho de Tensão: maior que a unidade 
 Resistência de Entrada: ≈ 50Ω 
 Resistência de Saída: interna > 1 MΩ 
 Fase do Sinal: não há defasagem 
 Entrada do Sinal: emissor-base 

Características da Configuração Coletor-Comum 

 Ganho de Corrente: maior que unidade (elevada) 
 Ganho de Tensão: menor que a unidade (< 1) 
 Resistência de Entrada: alta 
 Resistência de Saída: baixa 
 Fase do Sinal: não há defasagem 
 Entrada do Sinal: base-coletor 
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Nesta apostila, somente estudaremos as configurações Emissor-Comum e Base-Comum, assim 
apresentaremos todas as configurações para estes amplificadores. 

Amplificador Emissor-Comum 

Este tipo de amplificador, mostrado na figura abaixo é o mais comum das configurações utilizadas. 
Dois conjuntos de curvas são necessários para descrever o funcionamento deste tipo de circuito: 
um para o circuito de entrada e outra para o circuito de saída. 

 

 

Para a configuração Emissor-Comum, as características de entrada são representadas pelo 
gráfico de Ib versos Vbe e as características de saída por Ic versos Vce. 

A região ativa do amplificador ec é a região onde as correntes de base são mais lineares. No 
gráfico apresentado, esta região fica a direita de Vce sat e acima de Ib1. As regiões de corte e 
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saturação devem ser evitadas para evitar a distorção do sinal de saída, pois nestas regiões a 
corrente de saída não varia mais com a variação da corrente de entrada. 

Polarização DC 

Primeiramente, vamos explicar o que seria polarizar um componente ou dispositivo eletrônico. 
Polarizar, como sugere é o efeito de "dar" pólos às junções semicondutoras do dispositivo para 
estabelecer valores de corrente e tensão. Para amplificadores com transistores, a corrente e 
tensão resultante estabelecem um ponto de operação nas curvas que define a região empregada 
para o sinal aplicado. Já que esse ponto é um ponto fixo na curva, é também chamado de ponto 
quiescente (Q). Abaixo é dada a curva característica de coletor para um transistor NPN. 

Como se pode ver na curva apresentada acima, quando se polarizar um transistor, deve-se fazê-
lo de tal forma que o ponto quiescente caia na região delimitada por esses valores: 

 Corrente máxima de coletor 
 Tensão máxima de coletor-emissor 
 Curva de potência máxima PC máx. 

 

A potência máxima é fornecida pelo fabricante assim: 

PC máx = Vce • Ic 

Desta forma deve-se observar Ic e Vee para que não ultrapasse a máxima dissipação de potência 
do transistor. 

Também são dadas duas regiões onde não haverá uma linearidade do sinal de saída que são as 
regiões de corte e saturação do transistor. 

Foram dados alguns pontos na curva para análise, que são os pontos A, B, C e D. Se colocarmos 
o ponto Q em A, nosso amplificador não responderia a uma variação positiva e negativa do sinal 
de entrada, só amplificando o semiciclo positivo. Em B o amplificador trabalharia do modo 
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desejado, pois o ponto quiescente iria variar em tomo do ponto de operação, mas não de maneira 
suficiente para levar o dispositivo ao corte ou a saturação. Já em C isso não ocorre, pois ele 
permite uma variação menor do sinal de entrada, pois ele corre mais risco de que o sinal de saída 
sature ou corte. Agora em D, se ocorrer uma variação significativa da entrada, o ponto quiescente 
pode entrar na região de máxima dissipação de potência, podendo prejudicar o dispositivo. 

Para a operação do transistor em sua região linear; as seguintes condições devem ser atendidas. 

1. A Junção Base-Emissor deve ser diretamente polarizada, com uma tensão resultante de 
polarização de mais ou menos 0,6 a 0,7 V. 

2. A Junção Coletor-Base deve ser inversamente polarizada, com uma tensão dentro dos limites 
máximo do dispositivo. 

A operação no corte e saturação é especificada a seguir: 

1. Operação na região de corte: 
Junção Base-Emissor reversamente polarizada 

2. Operação na saturação: 
Junção Base-Emissor diretamente polarizada 
Junção Coletor-Base diretamente polarizada 

Circuito com polarização Fixa 

A seguir é dado o circuito básico para a polarização de um transistor na configuração EC. 

 

Para o circuito acima temos: 

Ic
VRcRc

IbIc
Ib

VbeVcc
Rb

VbeVccIb

=

β−=

−
∴

−
=
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Parâmetros Ib, Ic e Vce: 

 

Para Ic = 1 mA, Rc = 3 KΩ, Vcc = 12 V e β = 100. Temos: 

Vce = 8, 7 V 
Ib = 10µA 

Para Ib = 20µA. Temos: 

Ic = 2µA 
Vce = 5,4 V 

Para Ib = 500µA. Temos: 

Ic = 50µA 
Vce = 11, 835 V 

Assim: 

↑↓↓↓

↓↑↑↑

VceVRcIcIb
VceVRcIcIb  

Efeito Térmico dos Transistores 

Os transistores para operarem em médias e altas potências, suportam temperatura máxima na 
junção. Com o transistor operando em regime contínuo na temperatura máxima admissível, sua 
vida útil será reduzida. 

 Temperatura máxima para o Ge situa-se em torno de 100°C 
 Temperatura máxima para o Si situa- se em torno de 200°C 

Com a variação da temperatura na junção do transistor, surge uma corrente independente da 
ação da corrente de controle chamada Icbo. 

Icbo é uma corrente de fuga existente entre Coletor-Base que aparece no transistor em função da 
temperatura. 

Icbo = Corrente de fuga entre Coletor-Base com o emissor aberto. 
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A corrente que flui no coletor não é unicamente Ic. A corrente de coletor é a soma de Ic + Iceo; 
Iceo = Icbo • β. Nos transistores de germânio Icbo duplica a cada 5,5°C e nos de silício a cada 
10°C. 

Durante a polarização de um transistor, devemos dar importância ao valor de Icbo. A corrente de 
fuga muito alta pode comprometer o funcionamento do circuito, ou alterar as características, 
danificando o componente. 

Icbo ⇒ aumenta Iceo ⇒ aumenta temperatura ⇒ aumenta Icbo ⇒ ... ⇒ destruição 

O resistor de emissor é responsável na estabilização da temperatura (valor prático de Re = queda 
de tensão de 10% de Vcc). 

 

Tensões de Ruptura 

É o limite de tensão reversa máxima absoluta que o transistor suporta, sem sofrer a ruptura da 
junção. O fabricante fornece estes dados em forma de tabela e gráficos (manuais). 

BVCBo ⇒ Tensão de ruptura entre Coletor-Base com emissor aberto 
BVCEo ⇒ Tensão de ruptura entre coletor-emissor com base aberta 
BVEBo ⇒ Tensão de ruptura entre emissor-base com coletor aberto 

Com tudo isso visto, podemos agora ir para a próxima forma de polarização de amplificador EC, 
que é a polarização por tensão fixa com resistor de emissor. Como visto anteriormente, esse tipo 
de polarização é aplicado quando se deseja eliminar o efeito da temperatura sobre o transistor: 
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Abaixo são dados alguns valores práticos para a polarização destes amplificadores para 
pequenos sinais: 

 Ic = 1 a 10 mA 
 VRe = 10% de Vcc 
 Vce sat = 0,2 V (prático), 0 V (teórico) 
 Vce: 

Com resistor de emissor: 40% de Vcc 
Sem resistor de emissor: 50% de Vcc 

Polarização por Divisor de Tensão 

Como podemos perceber no método da polarização simples, a corrente de coletor depende de β, 
o qual depende da temperatura. Dessa forma não temos uma precisão de qual é o valor médio ou 
atual do β do transistor. Pensando em uma forma de se polarizar o transistor que praticamente 
independesse do β chegou-se à seguinte configuração: 

 

A seção de entrada do circuito pode ser representada como abaixo: 
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Para Ri muito maior do que Rb2 (Ri >> Rb2). Temos: 

21

2

RbRb
RbVccVb

+
•

=  

Uma vez que R1 = (β + 1) • Re, essa condição só pode ser aplicada quando: 

2Rb10Re ≥β  

Uma vez calculado Vb, o valor de Ve pode ser calculado por: 

VbeVbVe −=  

Assim a corrente Ie fica: 

Re
VbeVb

Re
VeIe −

==  

Dessa forma percebe-se que a corrente de emissor e a de coletor independem do P do transistor. 

Parâmetros Práticos para a Polarização 

VRc = 50% de Vcc 
Ic = 1 à 10 mA 
Vre = 10% de Vcc 
Vbeq = 0, 6 V 

Capacitor de Emissor ou de Desacoplamento 

O resistor de emissor sem capacitor produz uma realimentação negativa na base, reduzindo o 
ganho do circuito. 
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O capacitor de emissor serve para atenuar o sinal AC no emissor, reduzindo a realimentação 
negativa do circuito. 

 

Calculando o Capacitor de Emissor 

Para um amplificador de áudio, o capacitor de emissor deve ser calculado para ter uma faixa de 
freqüência baixa por exemplo em torno de 40 Hz e Xc em torno de 60Ω (valor típico de 10 a 
100Ω). 

Capacitores de Entrada e Saída 

Os Capacitores de Entrada e Saída possuem a função de não permitir que o nível DC de 
polarização do circuito vá para a fonte ou para a carga. No caso de uma fonte ser ligada 
diretamente a entrada do amplificador, esta pode ser danificada, considerando que esses 
geradores de sinal possuem uma potência muito baixa comparada aos circuitos de polarização. 

Ex.: Microfones, sensores pizoelétricos, etc. 

Agora no caso do capacitor de saída, este não permite que um nível DC seja aplicado à carga. 

Cálculo dos Valores de Cin e Cout 

Como o nosso objetivo é que o amplificador trabalhe como um amplificador de tensão o valor do 
capacitor de entrada deve ser tal que a sua reatância capacitiva na freqüência de operação seja 
menor do que 10% do resistor de base. 

Kit Didático de Eletrônica Analógica – Teoria e Prática Página 35 de 206 



 
Experiência 03

 
Ex.: Na polarização simples temos: 

 

Na polarização por Cin de tensão: 

 

O mesmo se aplica a Cout: 
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Amplificador Base-Comum 

Para que um amplificador seja considerado como Base-Comum, devemos aplicar o sinal de 
entrada ao emissor e adquiri-lo no emissor, como no circuito abaixo: 

 

As considerações de polarização são as mesmas aplicadas à polarização por divisão de tensão. O 
mesmo se aplica ao calculo de Cin, Cout e do capacitor de desacoplamento. 
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Experiência 
Equipamentos Utilizados 

 Osciloscópio 
 Gerador de Funções 

Materiais Utilizados 

 Placa n° 2 

Procedimentos 

Amplificador Emissor-Comum 

1) Adquira com o seu instrutor a placa n° 2 do Kit de Eletrônica Analógica. 

2) Monte o circuito a seguir. 

 

3) Meça a corrente de base e a tensão de coletor do circuito acima. Coloque os resultados na 
tabela 1. 

4) Dado o β do transistor BC 337, que é aproximadamente 125, calcule as correntes e tensões 
do circuito e coloque os resultados na tabela 1. 

TABELA 1 Vc Ic Ib 

Calculado    

Medido    

5) Agora retire o amperímetro do circuito, substituindo-o por um jumper. 

6) Aplique um sinal senoidal de 50 mVpp X 10 KHz no terminal Ve da placa e meça a tensão de 
saída com o osciloscópio. 
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7) Vá aumentando o sinal de entrada, e medindo o sinal AC de saída de tal forma que se 

consiga a amplitude máxima sem que haja a distorção do sinal de saída. 

8) Desenhe as formas de onda de entrada e saída do circuito. 

Ve 

            

            

            

            

            

            

            

            

t 

Vs 

            

            

            

            

            

            

            

            

t 

9) Calcule o ganho de tensão do circuito. 

10) Observando os gráficos que você acabou de desenhar responda: Qual é a defasagem do 
sinal de saída em relação ao de entrada? Porquê? 

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  
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Efeito da Temperatura 

11) Peça ao seu instrutor um ferro de solda. 

12) Ligue-o na bancada e o aproxime do transistor, sem tocá-lo. 

13) Descreva o que ocorreu com o sinal de saída. 

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

14) Responda: Porque ocorreu esse efeito com o sinal de saída? 

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

15) Desconecte o canal 2 da saída do circuito e conecte-o à entrada. 

Medição da Impedância de Entrada 

16) Acrescente um potenciômetro de 100 K como apresentado no circuito abaixo. 

 

17) Coloque-o em sua mínima resistência. 

18) Vá aumentando o valor do potenciômetro de tal forma que o sinal apresentado no canal 2 seja 
a amplitude igual à metade do valor do sinal de entrada. 

19) Retire o potenciômetro do circuito e meça a sua resistência. Anote o valor abaixo. 

Impedância de Entrada: _____________________________________________________KΩ 
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Medição da Impedância de Saída 

20) Conecte novamente o gerador de função à entrada do circuito. 

21) Agora coloque o canal 1 na saída do circuito e anote o valor da tensão. 

Vs = ______________________________________________________________________V 

22) Conecte um potenciômetro de 10 K à saída do amplificador, como indica a figura abaixo. 

 

23) Vá variando o valor de P1 de tal forma que a tensão de saída fique aproximadamente a 
metade da anotada no passo 21. 

24) Retire o potenciômetro do circuito e meça a sua resistência de saída. 

Impedância de Saída: _______________________________________________________ Ω 
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Amplificador E.C. com Divisor de Tensão e Resistor de Emissor 

25) Monte o circuito abaixo: 

 

26) Aplique um sinal senoidal de 20 mVp com freqüência de 10 KHz na entrada do circuito. 

27) Meça a tensão de saída com o osciloscópio. 

28) Vá aumentando a tensão de entrada de tal forma que o sinal de saída fique máximo e sem 
distorção. 

29) Desenhe as formas de onda de entrada e saída. 

Ve 

            

            

            

            

            

            

            

            

t 
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Vs 

            

            

            

            

            

            

            

            

t 

30) Calcule o ganho de tensão. 

AV = ______________________________________________________________________  

31) Conecte o capacitor C2 ao emissor do transistor e meça novamente as tensões de entrada e 
saída. 

32) Responda: Porque houve um aumento da tensão de saída? 

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

Medição da Impedância de Entrada 

33) Como feito no passo 16, conecte um potenciômetro de 100 K em série com o gerador. 

34) Repita os passos de 17 a 19 e anote o valor da resistência encontrada. 

Impedância de Entrada: _______________________________________________________  

Medição da Impedância de Saída 

35) Repita os passos de 20 a 24 e anote o valor da resistência encontrada: 

Impedância de Saída: _______________________________________________________ Ω 
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Efeito da Temperatura 

36) Conecte, canal 2 à saída do circuito. 

37) Repita os passos 11 e 12 e compare com o que você descreveu no item 13. 

38) Responda: Porque agora houve uma estabilidade do sinal de saída em função da 
temperatura? 

Amplificador Base-Comum 

39) Monte o circuito a seguir. 

 

40) Repita os passos 26 a 28. 

41) Desenhe as formas de onda de entrada e saída. 

Ve 

            

            

            

            

            

            

            

            

t 
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Vs 

            

            

            

            

            

            

            

            

t 

42) Calcule o ganho de tensão. 

Av = _______________________________________________________________________  

Medição da Impedância de Entrada 

43) Conecte um potenciômetro de 1 K à entrada do circuito e conecte os canais do osciloscópio 
como mostrado abaixo: 

 

44) Vá variando o valor do potenciômetro de tal forma que a tensão Ve seja a metade da tensão 
do gerador. 

45) 

46) Retire o potenciômetro do circuito e meça a sua resistência. Anote-a abaixo. 

Impedância de Entrada: _______________________________________________________  

Medição da Impedância de Saída 

47) Meça e anote o valor da tensão de saída do circuito. 

Vs = ______________________________________________________________________V 
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48) Conecte um potenciômetro de 100 K como indicado abaixo: 

 

49) Vá diminuindo o valor do potenciômetro de tal forma que a tensão Vs fique aproximadamente 
a metade da medida no passo 46. 

50) Retire o potenciômetro e anote o seu valor de resistência. 

Impedância de Saída:________________________________________________________ Ω 

51) Responda: 

a) Explique porque o Amplificador Base-Comum praticamente não há defasagem entre 
entrada e saída. 

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

b) Compare os valores de Impedância de Entrada e Saída dos Amplificadores Base-Comum 
e Emissor-Comum, com divisor de tensão de base, indique qual possui as melhores 
características para amplificação tensão. Porque desta escolha? 

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  
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Amplificador Diferencial 
Amplificadores Diferenciais são geralmente usados em circuitos integrados lineares. Ele é um 
componente fundamental de todos os Amplificadores Operacionais, que é um dispositivo 
extremamente versátil e com várias aplicações práticas. 

Diferença de Tensões 

O Amplificador Diferencial é também chamado de Amplificador de Diferença porque ele amplifica 
a diferença entre 2 sinais de tensão. Vamos rever o conceito de diferença de tensão em alguns 
exemplos: 

Nós já encontramos tensões diferenciais no nosso estudo de amplificadores a transistor. Lembre-
se que a tensão coletor-emissor é a diferença entre a tensão de coletor e a de emissor em relação 
ao terra. Assim a idéia básica de tensão diferencial é a diferença matemática entre duas tensões, 
cada uma em relação ao seu respectivo terra. 

O Amplificador Diferencial e Ideal 

A figura a seguir mostra a versão básica de um Amplificador Diferencial usando transistor de 
junção (TJB). 

 

Os 2 transistores estão com os seus emissores interligados, uma fonte de corrente constante é 
conectada para fornecer o ponto de polarização para cada transistor. Note que cada transistor 
está em uma configuração Emissor-Comum. Os 2 terminais de base possuem os 2 sinais de 
entrada para o Amplificador Diferencial, Vi1 e Vi2, e os 2 coletores são as duas saídas, Vo1 e Vo2, 
do Amplificador Diferencial. 
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A figura a seguir mostra o símbolo esquemático de um Amplificador Diferencial. 

 

Nós vamos adiar, temporariamente, nossa análise dos níveis DC de polarização no amplificador e 
focalizar o comportamento como um amplificador de pequenos sinais. Agora nós vamos 
determinar a tensão de saída de cada coletor com cada tensão de entrada atuando sozinha, isto 
é, aplicando um sinal de entrada em uma entrada qualquer, a outra deve permanecer inalterada 
para depois aplicar o conceito da sobreposição para determinar a saída com duas entradas 
atuando simultaneamente. Porém antes de começar a análise vamos discutir um termo importante 
do TJB que é o modelo Re do transistor. 

Modelo Re do Transistor 

O modelo Re emprega um diodo e uma fonte de corrente para representar o comportamento do 
transistor na região de interesse. Ao polarizar o transistor na região de amplificação, a Junção 
Base-Emissor fica polarizada diretamente, funcionando como um diodo. Como a resistência AC de 
um diodo pode ser calculada por rac = 26 mV/Id, onde Id é a corrente através do diodo, no ponto 
quiescente. Esta mesma equação pode ser usada para achar a resistência AC do diodo da figura 
abaixo se simplesmente substituímos a corrente de emissor como se segue: 
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Voltando à nossa análise do Amplificador Diferencial, a figura abaixo mostra o amplificador com a 
entrada 2 aterrada e um pequeno sinal aplicado à entrada 1. 

 

A fonte de corrente apresenta uma resistência infinita para um sinal AC, então nós não 
precisamos considerar a sua presença em nossa análise. Também devemos assumir a situação 
ideal de transistores perfeitamente iguais, com valores idênticos de β, Re, etc. 

Como Q1 é essencialmente um Amplificador Emissor-Comum o sinal Vo1 é o sinal Vil amplificado 
e invertido. Note que há também uma tensão Ve1 desenvolvida no emissor de Q1. 

Esta tensão está em fase com Vil e existe devido à ação de seguidor de emissor através da 
junção be de Q1. 

Como os 2 transistores são ideais, o sinal Vi1 passa por um divisor de tensão constituído por re1 e 
re2, considerando que como a fonte de corrente possui uma resistência infinita, ela não atua 
nesse divisor. Assim, a tensão no emissor é: 

2
Vi

re2
reViVe 1

11 =•=  

Como temos um Amplificador Base-Comum constituído por Q2, o sinal Vo2 estará em fase com 
Ve1. Como os 2 transistores são iguais, deve haver igual ganho e a magnitude de Vo1 e Vo2 são 
as mesmas. 
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Em muitas aplicações, as duas entradas de um Amplificador Diferencial são excitadas por sinais 
que são iguais em magnitude porém possuem fazes opostas: Vi1 = -Vi2. Continuando a nossa 
análise, vamos aplicar um sinal em Vi2 e aterrar Vi1, como mostrado na figura abaixo: 

 

A análise é semelhante ao caso anterior, sendo Vo2 igual à entrada Vi2 multiplicando por um 
ganho e invertido em relação a este e Vo1 com mesma amplitude de Voe e com fase invertida em 
relação a este. 

Quando nós comparamos as duas análises feitas, podemos observar através das figuras dadas, 
que as entradas Vi são idênticas, assim como as saídas Vo. Por superposição, cada saída é a 
soma dos efeitos de cada entrada individualmente. Esse conceito é mostrado na figura a seguir. 
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Parâmetros de Modo Comum 

Outra importante característica do Amplificador Diferencial é a habilidade de rejeitar sinais que são 
comuns às duas entradas. Como as saídas são a versão amplificada da diferença entre as 
entradas, qualquer tensão que apareça simultaneamente nas duas entradas será "rejeitada", isto 
é, a saída será nula. 

Qualquer tensão DC ou AC que aparece simultaneamente em ambas às entradas é chamada de 
Sinal de Modo Comum. A habilidade do amplificador em suprimir, ou anular, Sinais de Modo 
Comum é chamado de Rejeição de Modo Comum. 

Um exemplo de Sinal de Modo Comum cuja rejeição é desejada, são os ruídos elétricos induzidos 
em ambas as linhas de sinal, uma ocorrência freqüente quando as linhas passam juntas por 
longos caminhos. Outro exemplo é o nível DC comum em ambas às entradas ou flutuações DC 
comuns causadas por variações da fonte de alimentação DC. 

Em um Amplificador Diferencial ideal, qualquer Sinal de Modo Comum deve ser cancelado ou não 
ter efeito sobre o sinal de saída. Em amplificadores práticos, componentes mal dimensionados e 
certas condições não ideais resultam em cancelações imperfeitas dos Sinais de Modo Comum. 

A figura abaixo mostra um Amplificador Diferencial em que um Sinal de Modo Comum Vcm é 
aplicado em ambas as entradas. Idealmente, a tensão de saída deverá ser 0, mas de fato uma 
pequena parcela de Vcm poderá aparecer. O ganho de Modo Comum, Acm, é definido como a 
diferença de tensão causada por um Sinal de Modo Comum: 

 

Amplificador Diferencial Prático 

Existem duas formas de se implementar a fonte de corrente em um Amplificador Diferencial, com 
transistor ou com um resistor de emissor. Vamos estudar o modo mais simples, que é o com 
resistor. 
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Consideremos a operação de polarização no circuito abaixo: 

 

O método de polarização deste circuito é semelhante ao visto na configuração Emissor-Comum, 
com VRc = Vcc/2 o único cuidado que se deve tomar é projetar Re de tal forma que ele produza, 
depois de conectado os 2 emissores. 

Uma queda de tensão igual à queda de tensão esperada para cada emissor, isso se consegue 
projetando Re para um amplificador e depois se divide por 2, assim a corrente de emissor fica 2Ic 
e a queda de tensão fica a especificada (geralmente, adota-se um valor de queda de tensão sobre 
Re igual a 10% do valor de Vcc). 
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Experiência 
Equipamento Necessário 

 Multímetro 
 Osciloscópio 

Material Necessário 

 Placa n° 3 

Procedimentos 

1) Adquira com o seu instrutor a placa de ensaios nº 3. 

2) Identifique e monte o circuito a seguir. 

 

3) Energize o circuito. 

4) Meça a tensão entre os coletores dos transistores e, se valor for diferente de zero, ajuste 
POT1 até que a tensão entre os coletores seja zero. 

Determinação das Entradas Inversora e Não Inversora 

5) Coloque o canal 2 do osciloscópio na saída Vo1 do circuito. 

6) Aterre a entrada Ve2. 

7) Aplique um sinal senoidal de 100 mVpp com freqüência de 1 KHz. 
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8) Desenhe as formas de onda de entrada e saída do circuito, 

Ve1 

            

            

            

            

            

            

            

            

Vo1 

            

            

            

            

            

            

            

            

9) Aterre a Ve1 e aplique o sinalem Ve2. 

10) Anote as formas de onda observadas de entrada e saída. 

Ve2 
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Vo2 

            

            

            

            

            

            

            

            

11) Com base nos gráficos observados, diga qual é a entrada inversora e a não inversora. 

Inversora ___________________________________________________________________  

Não inversora _______________________________________________________________  

12) Calcule o ganho de tensão do circuito, baseado nos valores de Ve-, Ve+ e Vs medidos. 

Av- = ______________________________________________________________________  

Av+ =______________________________________________________________________  

Avdif = _____________________________________________________________________  

Rejeição de Modo Comum 

13) Aplique às duas entradas o mesmo sinal e verifique a tensão de saída. O que ocorreu com a 
sua amplitude? Explique. 

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  
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Características do Amplificador Operacional 
O Amplificador Operacional, recebeu essa designação pelo fato de ter sido utilizado inicialmente 
para executar operações matemáticas em computação analógica, tais como: somar, subtrair, 
integrar, diferenciar, etc. 

Abaixo são dadas as principais características dos Amplificadores Operacionais: 

Símbolo 

 

O Amplificador Operacional possui duas entradas cujos sinais devem ser analisados pela tensão 
elétrica produzida. 

Circuito Equivalente 

 

1) Amplificador Operacional Real e Ideal 

a) Ganho em Malha Aberta 

É a razão entre o sinal de saída e a diferença dos sinais de entrada, porém com o Amplificador 
Operacional funcionando sem circuitos ou malhas de realimentação: 

12 ee
esAvo
−

=  

No Amplificador Operacional ideal, Avo é em torno de infinito. Na prática, os Amplificadores 
Operacionais apresentam ganho em malha aberta, de 2.000 até 10.000.000. 

b) Ganho em Malha Fechada 

É o ganho obtido no Amplificador Operacional quando o mesmo possui uma malha de 
realimentação ligada à entrada. 

Kit Didático de Eletrônica Analógica – Teoria e Prática Página 61 de 206 



 
Experiência 05

 
Ex.: 

 

c) Resistência de Entrada 

É a resistência entre as duas entradas do Amplificador Operacional. Essa resistência é infinita no 
caso ideal. Na prática, os fabricantes constroem Amplificadores Operacionais com resistências da 
ordem de 1 MΩ, em média temos Amplificadores Operacionais comerciais com a resistência 
interna variando de 2 à 100 MΩ. 

d) Resistência de Saída 

O Amplificador Operacional ideal possui a resistência de saída nula. Na prática os Amplificadores 
Operacionais possuem resistência de saída que variam de 10Ω à 1 KΩ. 

e) Banda Passante 

Quando usamos a Amplificador Operacional com sinais oscilantes, gostaríamos que qualquer 
freqüência atravessasse o Amplificador Operacional. Na prática, isso não ocorre. Existem um 
limite inferior e superior de freqüências para "atravessar" o Amplificador Operacional. 

A diferença entre a freqüência superior e a inferior é a Banda Passante. 

 

f) Slew Rate 

Define-se Slew Rate como sendo a máxima variação do sinal de saída por unidade de tempo. 
Normalmente o Slew Rate é dado em V/µs. 

Em termos gerais, podemos dizer que o Slew Rate nos dá a "velocidade" de resposta do 
amplificador. Quanto maior o Slew Rate, melhor será o amplificador. 
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g) Ganho em Modo Comum: Avc 

 

No caso ideal, o Avc tende à zero mas, como trabalhamos com um Amplificador Operacional 
construído com componentes semicondutores vamos ter diferenças de polarização dos 
transistores de entrada. Assim, mesmo que a tensão nas entradas do Amplificador Operacional 
sejam iguais, isso não garante que a corrente de polarização de cada entrada sejam iguais, dessa 
forma pode-se gerar uma tensão de saída diferente de zero. 

Amplificador Operacional Realimentado 

Existem duas formas de realimentação possíveis no Amplificador Operacional. 

Uma é chamada de negativa e a outra de positiva. A realimentação mais usada no Amplificador 
Operacional é a negativa. A positiva se limita a Circuitos Osciladores e Comparadores. 

a) Realimentação Negativa 

 

b) Ganho de Tensão no Amplificador Operacional com Realimentação Negativa 

Antes de iniciarmos a análise dos circuitos que utilizam o Amplificador Operacional realimentado, 
vamos estudar um conceito muito importante, que é o conceito de terra virtual. 

Na maioria dos circuitos que utilizam o Amplificador Operacional, a entrada não inversora é ligada 
Amplificador Operacional terra, potencial zero. Como o ganho do Amplificador Operacional é muito 
elevado (2.000 a 10.000.000), uma diferença de potencial muito pequena entre as duas entradas 
é suficiente para o funcionamento do Amplificador Operacional. 

Desta forma, o potencial nas entradas estará perto de zero, assim podemos assumir que há um 
"curto circuito" virtual ou terra virtual entre as entradas do Amplificador Operacional 

Assim, quando se for analisar circuitos que utilizem Amplificador Operacional não se deve 
esquecer que a diferença de potencial entre as entradas é praticamente nula. 

Existem duas formas de se aplicar um sinal no Amplificador Operacional realimentado: o Modo 
Inversor e o Modo Não-Inversor. 
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Modo Inversor 

 

Devido às entradas diferenciais do Amplificador Operacional, as tensões na entrada inversora e 
não inversora tende a se igualar (terra virtual). Assim temos: 

VR1 = Ve e Vs = -VR2 assim a corrente em R1 é igual à Ve/R1. Como as entradas do Amplificador 
Operacional não drenam corrente, IR2 é igual à IR1, sendo assim: 

1

2

1

2
1222 R

RVeVs:Ve
R
RIRVsIRVs •−=••

−
=•−=⇒•−=  

Assim: 

1

2

R
RAv

Ve
Vs −

==  

 

Modo Não-Inversor 

Novamente, aplicando o conceito de terra virtual, temos no ponto entre R1 e R2 uma tensão Ve. 
Assim temos os seguintes sentidos de correntes: 
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Calculando: 

1

21

1

2
1222

2
1

1

R
)RR(VeVs

Ve
R

VeRVsVeIRRVsVeIRRVs

VeVRVse
R
VeIR

+
•=

∴+
•

=⇒+•=⇒+•=

+==

 

Assim: 

1

21

R
RRAv

Ve
Vs +

==  

Outros circuitos com Amplificador Operacional que são muito utilizados na prática são os 
Comparadores e os Somadores, abaixo são descritos os circuitos assim como seus 
funcionamentos. 

Somador Inversor 

 

Observando o circuito acima, vemos que é formado pela associação de vários amplificadores 
inversores, assim, a tensão de saída fica como a soma das saídas de cada amplificador, como é 
mostrado abaixo: 









++++−=

n

n

3

3

2

2

1

1

R
V...

R
V

R
V

R
VRfVs  

Comparadores 

Os Comparadores, como o próprio nome sugere, fazem a comparação de 2 níveis de tensão e 
informam qual é maior que o outro: 

 

Como se pode observar, este tipo de circuito utiliza o operacional em malha aberta. Dessa forma 
temos: 

Avo)VV(Vs 12 •−=  
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Como Avo está entre 2000 e 10.000.000, a tensão de saída pode ser analisada somente entre as 
tensões de saturação do Amplificador Operacional. 

Assim temos: 

Se V2 > Vt, então 

Vs = V sat. 

Se V1 > V2, então 

Vs = -Vsat. 

Esse tipo de circuito é utilizado em situação onde se deseja controlar os limites de uma variável, 
como, por exemplo, temperatura. Quando a temperatura ultrapassar um limite o sistema é 
desligado quando está abaixo de um limite é ligado, mantendo a temperatura oscilando 
Amplificador Operacional redor de um ponto desejado. 
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Experiência 
Equipamentos Necessários 

 Gerador de Funções 
 Osciloscópio de Duplo Traço 
 Fonte Simétrica 

Material Necessário 

 Placa n° 4 

Procedimento 

Determinação do Slew Rate do Amplificador Operacional 

1) Monte o circuito abaixo: 

 

2) Aplique um sinal senoidal com freqüência de 10 KHz e 1 Vpp. 

3) Conecte o osciloscópio na saída do circuito amplificador. 
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4) Desenhe no espaço abaixo a forma observada na saída do circuito. 

Vs 

            

            

            

            

            

            

            

            

t 

5) Anote o tempo que o sinal de saída leva para sair do nível mais baixo para ir ao nível mais 
alto na saída do Amplificador Operacional. 

t = ______________________________________________________________________ µs 

6) Anote a tensão de pico a pico do sinal de saída: 

Vpp: _____________________________________________________________________ V 

7) Com base nos valores adquiridos acima calcule o Slew Rate do Amplificador Operacional da 
experiência. 

Slew Rate = _____________________________________________________________V/µs 

Configuração Inversora 

8) Monte o circuito abaixo: 
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9) Energize o circuito. 

10) Com um canal do osciloscópio conectado ajuste a tensão no ponto entre P1 e R3 de tal forma 
que ela seja zero V. 

11) Com o outro canal, meça a tensão de saída anote-a abaixo. 

Vs = ______________________________________________________________________V 

12) A tensão de saída é igual a zero? Se sua resposta for negativa explique o por que isto ocorre. 

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

13) Preencha a tabela abaixo com valores medidos de Ve e Vs. 

TAB. 1 

Ve -1,50 -1,25 -1,00 -0,75 -0,50 -0,25 0 0,25 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50

Vs              

Vs/Ve              

14) Calcule o ganho de tensão do circuito para cada valor de Ve e Vs e anote na tabela 1 (VsNe). 

15) Calcule o ganho do circuito baseado nos valores de R3 e R4. 

Av = _______________________________________________________________________  

16) Qual é a tensão de saturação positiva e negativa do circuito? 

Vsat + _____________________________________________________________________  

Vsat -______________________________________________________________________  
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Determinação dos Valores de Impedância de Entrada e Saída 

17) Modifique o circuito como mostrado abaixo: 

 

18) Ajuste POT de tal forma que a sua resistência fique sendo nula. 

19) Coloque o canal 1 do osciloscópio no gerador e o canal 2 entre POT e R3 (Ve). 

20) Ajuste POT de tal forma que a tensão no canal 2 fique sendo a metade da tensão no canal 1. 

21) Retire o potenciômetro do circuito e meça a sua resistência. Anote-a abaixo. 

Impedância de Entrada: _______________________________________________________  

22) Modifique o circuito como mostrado abaixo: 

 

23) Com o osciloscópio, meça a tensão de saída sem POT3 ligado à saída. 

Vs = _____________________________________________________________________ V 

24) Ligue POT3 na saída do operacional. 

25) Ajuste POT3 de tal forma que a tensão de saída fique sendo a metade da medida no passo 
22. 

26) Retire POT3 do circuito e meça a sua resistência. Anote o valor medido abaixo. 

Impedância de Saída:_________________________________________________________  
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Amplificador Não Inversor 

27) Monte o circuito abaixo. 

 

28) Preencha a tabela abaixo com valores medidos de Ve e Vs. 

TAB. 2 

Ve -1,50 -1,25 -1,00 -0,75 -0,50 -0,25 0 0,25 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50

Vs              

Vs/Ve              

29) Calcule o ganho do circuito para cada valor de tensão de entrada. Anote os resultados na 
tabela 2 (VsNe). 

30) Calcule o ganho do circuito baseado nos resistores R1 e R5. 

Av = _______________________________________________________________________  
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Determinação das Impedâncias, de Entrada e Saída 

31) Modifique o circuito para que ele fique deste modo: 

 

32) Repita os passos de 17 a 20 da experiência. Anote o valor da resistência medida no 
potenciômetro. 

Impedância entrada:__________________________________________________________  

33) Modifique o circuito para que ele fique como abaixo: 

34) Repita os passos de 22 a 25 e anote o valor de POT3 no espaço abaixo: 

Impedância de Saída:_________________________________________________________  
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Somadores 

35) Monte o circuito abaixo: 

 

36) Ajuste P2 de tal forma que fique com 3 V. 

37) Preencha a tabela abaixo com valores medidos em P1 e Vs 

TAB. 3 

V1(v) -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 

Vs(v)            

38) Ajuste P1 de tal forma que a tensão de entrada fique com -2 V. 

39) Preencha a tabela abaixo com valores medidos de P2 e Vs. 

TAB. 4 

V1(v) -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 

Vs(v)            

40) Com os resultados obtidos nas tabelas 3 e 4 comente o funcionamento deste circuito: 

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  
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Comparadores 

40) Monte o circuito abaixo: 

 

41) Ajuste o potenciômetro para que VB para que seja 0 V. 

42) Com o canal 2 do osciloscópio observe a tensão de saída do circuito e com o canal 1 observe 
a tensão no ponto A. Varie POT1 e observe o que está ocorrendo com a saída. 

43) Fixe VB em 1 V e desenhe VB, VA e VS abaixo: 

VA 

            

            

            

            

            

            

            

            

t 
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VB 

            

            

            

            

            

            

            

            

t 

VS 

            

            

            

            

            

            

            

            

t 

44) Desconecte o gerador de funções e o potenciômetro do circuito. 

45) Conecte POT1 no ponto A e o gerador de funções no ponto B 
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46) Fixe VA em 1 V e desenhe VA, VB e Vs a seguir. 

VA 

            

            

            

            

            

            

            

            

t 

VB 

            

            

            

            

            

            

            

            

t 

VS 

            

            

            

            

            

            

            

            

t 
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47) Observando os sinais obtidos, qual é a sua conclusão a respeito do funcionamento do 

circuito, comente? 

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  
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Retificadores/Filtros Capacitivos 

Retificadores 

Retificadores são circuitos empregados para a conversão de um sinal AC em DC. Existem 2 tipos 
fundamentais de Retificadores: os de Meia Onda e de Onda Completa. 

Retificador de Meia Onda 

O circuito abaixo mostra um Retificador de Meia Onda Monofásico: 

 

Para esse tipo de configuração temos: 

7,02VefVcm −
π

=  

onde: 
Vcm é a tensão contínua média de saída. 
Vef = Tensão eficaz de alimentação. 

RL
VcmIcm =  

Sendo esse tipo circuito energizado com uma tensão senoidal, teremos a seguinte tensão de 
saída. 

 

Considerações Sobre Tensões no Diodo 

Sendo o circuito abaixo alimentado com uma tensão senoidal com pico máximo V, podemos ter 
duas situações críticas: 
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Máximo Positivo e Máximo Negativo 

 

Para a região de condução temos: 

RL
VmáxmáxIQVmáxVse

RL
)t(VIQ

)silício(V7,0VQ

11

1

=⇒==

=
 

Para a região de bloqueio temos: 

V+VQ1 +VRL= ∅ como I = 0 .: V + VQ1 = 0 ⇒ VQ1 = -V 

Assim, a tensão de ruptura máxima reversa do diodo deve ser especificada como maior do que a 
tensão de alimentação, para que não haja a destruição do componente. 

Rendimento 

O rendimento de um Retificador é a relação da tensão DC fornecida com a tensão eficaz da 
tensão da rede, dada em porcentagem. Desta forma temos: 

%100
Vfe
Vde

•=η  

onde: 

2/VpVef

VefVdc

=
π

=
 

Retificador de Onda Completa 

Os Retificadores de Onda Completa são aqueles que aproveitam os semiciclos negativo e positivo 
de um sinal. 

Estes Retificadores são divididos em 2 tipos: 

 Retificadores com transformador com tape central e Retificadores em ponte 
 Retificadores com transformador com tape central 
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Circuito 

 

Para este Retificador temos as seguintes formas de onda: 

 

Como observado, o transformador gera duas tensões defasadas de 180°, assim, sempre haverá 
diodo conduzindo, produzindo na saída a forma de onda observada. Com este tipo de Retificador 
aproveitando os 2 semiciclos do sinal de entrada, a tensão média de saída é dada como abaixo: 

π
•

=
2Vef2Vcm  

Considerações Sobre Tensões nos Diodos 

Sendo o circuito abaixo energizado com uma tensão senoidal com pico V, podemos ter duas 
situações críticas: 
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Como neste caso a relação de transformação do transformador é 1 para 1 temos uma tensão de 
pico máxima no secundário igual a V. Assim, para D1 polarizado diretamente, temos: 

 

Assim, quando se projetar um Retificador de Meia Onda nessa configuração deve-se utilizar um 
diodo que tenha uma tensão de pico máxima reversa maior do que o dobro da tensão no 
secundário do transformador. 

Rendimento 

Vef
Vdc2 •

=η  

Retificador de Onda Completa em Ponte 

Circuito: 

 

Para explicar o funcionamento deste circuito, vamos analisar os níveis de tensão em ambos os 
semiciclos do sinal de entrada: 

1) Semiciclo positivo: No semiciclo positivo, os diodos D2 e D3 ficam polarizados diretamente, 
assim o circuito fica como abaixo: 
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2) Semiciclo negativo: No semiciclo negativo, os diodos D1 e D4 ficam polarizados diretamente, 

assim temos: 

 

Assim, observando os 2 estados analisados, temos, graficamente as figuras abaixo: 

 

Especificação dos diodos em relação à tensão considerando que seja aplicado um sinal com uma 
tensão Ve à ponte, temos: 

 

Assim, a máxima tensão reversa que se pode aplicar aos diodos é Ve + 0,7 Volts. Dessa forma, o 
diodo escolhido deve ter uma tensão reversa maior do que a tensão de entrada da ponte. 

A especificação de corrente para ambos os Retificadores de Onda Completa é feita em relação ao 
tempo que cada diodo fica conduzindo assim considerando uma carga que drene uma corrente I, 
a corrente que será fornecida por cada diodo é I/2, pois cada diodo conduz por 180°. 
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Filtros Capacitor 

O filtro mais popular é o que utiliza um único capacitor, a qual é colocado diretamente sobre os 
terminais da carga e uma tensão DC é obtida na saída. As figuras a seguir mostram a saída de 
um sinal Retificado de Onda Completa antes e após a filtragem. 

 

Note que, mesmo depois de filtrado a saída apresenta um nível de ondulação. 

A seguir é dada uma rápida analisada sobre os parâmetros de cálculo de tensão média e tensão 
de ondulação deste circuito. 

 

Sendo: 
Vm = tensão média (contínua) de saída. 
Vrpp = tensão de pico a pico de ondulação. 
Vp = tensão de pico do sinal de saída. 
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Abaixo são dados as equações que permitem calcular a ondulação e a tensão média de saída 
com relação à carga aplicada ao circuito e ao capacitor de filtro: 

C
Im17,4VpVme

CRL
Vm4,2Vr •

−=
•

=  

Onde: 
Im = Corrente continua de carga 
RI = Resistência de carga, dado em kohm 
C = Capacitor de filtro, dado em micro farads 
Vr = Tensão eficaz de ripple de saída. 
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Experiência 
Equipamento Necessário 

 Osciloscópio Duplo Traço 

Material Necessário 

 Placa de Ensaios nº 6 

Procedimento 

Retificador Meia Onda 

1) Adquira com o seu instrutor a placa de ensaios nº 6. 

2) Identifique e monte o circuito a seguir. 

 

3) Ajuste POT1 para a máxima resistência, 

4) Conecte o transformador da seguinte forma: 

 

5) Meça a tensão eficaz no secundário do transformador e anote na tabela 1. 
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6) Meça e anote a tensão média na carga e a corrente média no diodo. 

TAB. 1 

Grandeza Representação Medida 

Tensão eficaz no secundário V2  

Tensão de pico reversa PIV  

Tensão média na saída Vec  

Corrente média no diodo IF  

7) Ligue o osciloscópio para observar a forma de onda da tensão na carga (RL). Anote valor da 
tensão de pico do sinal retificado. A seguir meça o período da tensão de saída. Calcule a 
freqüência de ondulação e anote o resultado. 

VRL 

            

            

            

            

            

            

            

            

t 

T = ___________________s 
F = ___________________Hz 

Retificador de Onda Completa com Tape Central 

8) Monte o circuito a seguir. 
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9) Ajuste POT1 para a máxima resistência. 

10) Meça e anote os valores de cada grandeza listada na tabela 2. 

TAB. 2 

Grandeza Representação Medida 

Tensão eficaz no secundário V2  

Tensão de pico reversa PIV  

Tensão média na saída Vec  

Corrente média no diodo IF  

Retificador de Onda Completa em Fonte 

11) Identifique e monte o circuito a seguir. 

 

12) Meça e anote os valores de cada grandeza listado na tabela 3. 

TAB. 3 

Grandeza Representação Medida 

Tensão eficaz no secundário V2  

Tensão de pico inversa PIV  

Tensão média na carga Vec  

Corrente média na carga Icc  

13) Qual deve ser o valor médio de corrente em cada diodo? 

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  
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Filtro Capacitivo 

14) Monte o circuito a seguir: 

 

15) Ajuste a resistência de POT1 para o máximo. Meça e anote todos os valores listados na 
tabela 4. 

TAB. 4 

Grandeza POT1 máx. POT1 mín. 

Tensão eficaz no secundário   

Tensão de pico inversa   

Tensão média na carga   

Corrente média na carga   

16) Ajuste POT1 para o mínimo e preencha a tabela 4. 

17) Desconecte o capacitor de 100 gF e coloque um de 1000wF 

18) Preencha a tabela 5. 

TAB. 5 

Grandeza POT1 máx. POT1 mín. 

Tensão média de saída   

Tensão de pico a pico da 
ondulação 

  

Kit Didático de Eletrônica Analógica – Teoria e Prática Página 91 de 206 



 
Experiência 06

 
19) Anote as formas de onda de saída observadas no passo 18. 

Vs (Pot mín.) 

            

            

            

            

            

            

            

            

t 

Vs (Pot máx.) 

            

            

            

            

            

            

            

            

t 

20) Comente os resultados obtidos com cada tipo de Retificador. 

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  
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Fonte de Tensão Contínua a Zener e com Transistor Série 

Fontes de Tensão Contínua 

Fontes de Tensão Contínua (DC) são circuitos analógicos que convertem um sinal alternado, 
como por exemplo o sinal CA da rede de distribuição, em um sinal contínuo. 

As fontes DC se dividem, em relação à regulação, em: 

 Fontes estabilizadas 
 Fontes simples 

Neste experimento veremos o funcionamento básico da mais simples fonte estabilizada, a fonte 
estabilizada a Zener com transistor em série. 

Fonte Estabilizada a Zener 

Como sabemos, após um processo de retificação e filtragem de um sinal DC, sempre resta uma 
oscilação (Ripple) no sinal de saída de um Retificador. 

Dependendo da carga e como ela se comporta em função do tempo, esse tipo de alimentação 
pode vir a prejudicar o seu funcionamento, como exemplo disso, podemos citar circuitos digitais, 
onde a alimentação não pode ultrapassar limites mínimos ou máximos. 

Para melhorar o desempenho destas fontes, colocamos um estabilizador com Zener, como mostra 
a figura abaixo: 

 

Princípio de Funcionamento 

Qualquer elevação desta tensão eleva a corrente no diodo Zener, estabilizando a tensão de saída 
no valor de VZ. Agora se a tensão em VA se tornar menor que VZ, não haverá regulação pois o 
ponto de trabalho do circuito mudou, para uma região abaixo da tensão Zener. 

No circuito anterior, considerando que a chave S1, está fechada, temos após a retificação 3 
correntes, I, IZ, IRL. Se a tensão neste ponto for maior do que VZ, ocorrerá o seguinte efeito: 
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Vide a figura abaixo: 

 

Vantagem e Desvantagem desse Tipo de Circuito Regulador 

Desvantagens 

 Baixa regulação 
 Aplicável somente a cargas pequenas 

Vantagem 

 Utilizamos pouquíssimos componentes 

Este tipo de circuito é aplicável somente em cargas pequenas pois, quanto maior for a carga, 
maior deve ser a corrente que passará por R, assim, conseqüentemente, a sua potência nominal 
deverá ser elevada. 

Se, a carga for retirada toda a corrente do circuito passará pelo Zener, assim, este circuito deve 
ser projetado de tal forma que o Zener "agüente" a corrente requerida pelo circuito. 

Este tipo de regulador possui baixa regulação, porque ele é muito sensível a mudanças de carga, 
se colocar uma carga muito baixa, também haverá uma mudança brusca na tensão de saída. 

Fontes de Tensão Contínua a Zener e com Transistor em Série 

Como visto no item anterior, este tipo de fonte melhora algumas características das fontes 
implementadas somente com regulador Zener, sendo elas: 

 Maior regulação 
 Aplicável a cargas relativamente altas 

Para minimizar essas desvantagens deste tipo de regulador coloca-se um amplificador seguidor 
de emissor ao circuito, o qual será o próximo item estudado. 
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Abaixo é dada a configuração básica deste tipo de fonte: 

 

Observa-se que a tensão na carga é a própria tensão Zener subtraída a tensão Base-Emissor do 
transistor de passagem. 

Princípio de Funcionamento 

Dado o circuito abaixo. 

 

Para uma tensão Vz > Ve o circuito não promove uma estabilização da tensão de saída. 

Com Vz < Ve, a tensão na base do transistor de passagem fica estável no valor Vz, dessa forma a 
tensão VRL fica sendo Vz-Vbe. 

Vantagens 

 Circuito de controle reduzido, devido ao efeito da alta impedância oferecido pelo seguidor 
de emissor, assim, os valores de potência nominal do Zener e de R, ficam reduzidos 

 Possibilidade de alimentar cargas relativamente altas 
 Para Ve > Vz, a tensão da carga praticamente independe da tensão de entrada 

Vantagens e Desvantagens 
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Desvantagens: 

 Alta dissipação no circuito de potência, pois o amplificador trabalha na região linear 
 Para cargas acima de 5A torna-se necessária à utilização de um transistor com uma 

configuração darlington, para não precisar utilizar um Zener e um R1 de alta potência 

Observação: Se houver a necessidade de eliminar a interferência de Vbe na tensão de saída 
deve-se utilizar a seguinte configuração. 
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Experiência 
Equipamento Necessário 

 Multímetro Digital 

Material Necessário 

 Placa n° 6 do Kit de Analógico 

Procedimento 

1) Peça ao seu instrutor a placa de ensaios nº 6. 

2) Identifique e monte o circuito abaixo: 

 

3) Meça e anote todos os valores de tensão listados na tabela 1 (medir com o Voltímetro). 

TAB. 1 

Regulação de Tensão 

4) Retire R7 do circuito para obter-se a resistência máxima e R6 para a resistência mínima. 
Anote os valores de tensão para cada um dos casos. 

Vs máxima = ________________________________________________________________  

Vs mínima = ________________________________________________________________  

 Osciloscópio 

V entrada  

Vz  

V saída  

Kit Didático de Eletrônica Analógica – Teoria e Prática Página 99 de 206 



 
Experiência 07

 
Atenuação da Ondulação 

5) Para cada valor de tensão de carga medido, com o osciloscópio, meça a tensão de ondulação 
de pico a pico no capacitor de filtro, também meça e anote a tensão de ondulação pico a pico 
na saída. 

 Vs máxima Vs intermediaria Vs mínima 

Vr capacitor    

Vrpp saída    

7) Comente os resultados obtidos. 

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  
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Características do 555/Multivibradores Astável e Monoestável 
O temporizador 555 é um CI de alta versatilidade pois apresenta um grande número de aplicações 
em circuitos eletrônicos. Na maioria das aplicações o 555 é utilizado para produzir intervalos de 
tempo. Dentre as aplicações principais, podemos citar: temporizadores, geradores de pulso, 
multivibradores, alarmes, etc. 

Circuito Interno 

O CI 555 possui, em sua estrutura interna, 2 Comparadores, uma rede resistiva para produzir os 
potenciais para comparação, uma célula de memória e driver de saída, como mostrado na figura 
abaixo: 
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Configuração Astável 

A figura abaixo apresenta o 555 em uma Configuração Astável: 

 

Funcionamento 

Quando o circuito é energizado, não podemos saber que em que estado está o Flip-Flop interno 
do 555, supondo que ele esteja ativo, o pino 7 (descarga) estará em alta impedância, assim o 
capacitor C1 se carrega através de R1 e R2. 

No instante que a tensão no pino 6 (limiar) for ligeiramente maior do que 2/3 de Vcc, o pino 7 vai 
para baixa impedância descarregando o capacitor C1 através de R2, voltando ao estado inicial e 
recomeçando a operação. 
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A figura a seguir mostra a forma de onda. 

 

Como você pode ver, a tensão no capacitor C1 aumenta e diminui exponencialmente, com um 
tempo de subida de 0,693 (R1 + R2) • C1 e um de descida de 0,693 R2 • C1, assim percebe-se que 
a tensão de saída apresenta tempo em nível alto maior do que em nível baixo. Para representar 
essa assimetria, usaremos o conceito de ciclo de trabalho (Duty Cicle): 

Ciclo de trabalho %100
T
W

•=DC . 

Dessa forma temos: 

%100
RR2

RRD

CR6963,0C)RR(693,0
C)RR(693,0D

12

21

12121

121

•
+

+
=

•+•••
•+•

=
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Configuração Monoestável 

A figura abaixo mostra o circuito 555 como Monoestável. 

 

Funcionamento 

Quando é aplicado um pulso abaixo de 1/3 de Vcc no pino 2 (disparo), o pino 7 vai para alta 
impedância e a saída para nível alto. A partir de então o capacitor C1 começa a se carregar. 
Quando a tensão no pino 6 (limiar) for ligeiramente maior que 2/3 de Vcc o estado do pino de 
saída é mudado e o pino 7 vai para o estado de baixa impedância (saturação), descarregando o 
capacitor C1 e fazendo o circuito voltar ao estado inicial. 

 

Observação: Durante o tempo T a tensão no pino de disparo não interfere no circuito. 

A figura abaixo mostra as formas de onda do circuito: 
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Experiência 
Equipamento Necessário 

 Osciloscópio 

Material Utilizado 

 Placa n° 8 do Kit de Eletrônica Analógica 

Procedimento 

Configuração Astável 

1) Monte o circuito abaixo. 

 

2) Ajuste os potenciômetros para as suas máximas resistências. 
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3) Com um canal do osciloscópio, meça a tensão de carga do capacitor C4, com o outro, meça a 

tensão no pino de saída. Anote os sinais medidos nos gráficos abaixo: 

VC4 

            

            

            

            

            

            

            

            

t 

Vs 

            

            

            

            

            

            

            

            

t 

4) Ajuste Pot1 para a mínima resistência e altere Pot3. O que ocorre com a amplitude e 
freqüência do sinal de carga do capacitor. Porquê? 

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

5) Desconecte Pot3 do circuito. 

6) Coloque a resistência de POt1 no mínimo. 
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7) Meça a freqüência do sinal de saída e calcule o ciclo de trabalho da mesma. É igual ou 

diferente que 50%, justifique a resposta? 

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

8) Como você faria para que o ciclo de trabalho fosse de 50%? 

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

Configuração Monoestável 

 

10) Coloque um resistor Rx de 68 KΩ e C1 de 10µF. Dê um pulso na chave S1 e cronometre o 
tempo, preenchendo a tabela 1. 

11) Faça o mesmo para Rx, = 100 K e C1 = 10 µ 

12) Faça o mesmo para Rx = 50 K e C1 = 100µ 

9) Monte o circuito abaixo: 
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13) Faça o mesmo para Rx = 80 K e C1 = 100µ 

R1 C1 Temo medido Temo calculado 

68 K 10µ   

100 K 10µ   

50 K 100µ   

80 K 100µ   

14) Calcule o tempo parra os passos 10 a 13. 

15) O tempo medido é igual ao calculado? Se não, explique o motivo. 

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  
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Filtros Passivos 
Filtro Passa-Baixa, Passa-Alta e Passa-Faixa. 

Definição de Filtros Passivos 

Filtros Passivos são circuitos eletrônicos que têm a propriedade de atuar na amplitude de um 
sinal, quando a freqüência deste varia. Os Filtros Passivos são implementados a partir de 
componentes passivos como resistor, capacitor e o indutor. 

Filtro Passa-Baixa Ideal 

Bloco Funcional 

 

Função de Transferência 

A função de transferência nos filtros depende da freqüência. Analisando A através de um gráfico 
com relação à freqüência, temos, para o caso ideal, a seguinte figura. 
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Filtro Passa-Alta Ideal 

Bloco Funcional 

Função de Transferência 

 

Filtro Passa-Faixa Ideal 

 

Função de Transferência 

 

 

Bloco Funcional 
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Para estudarmos os Filtros Passivos, no caso prático, nos referenciamos pelos gráficos das 
funções de transferência apresentado no item anterior: 

Filtro Passa-Baixa RC Série 

Circuito 

 

Para analisar este circuito, consideremos que esteja sendo aplicada a entrada uma tensão Ve 
senoidal. Desta forma, conforme se varia à freqüência deste sinal, variará a reatância capacitiva 
de C1 pois a reatância capacitiva é inversamente proporcional à freqüência. 

Sendo assim, quanto maior a freqüência do sinal de entrada, menor é a reatância de C e menor é 
a tensão de saída. Representando isso de maneira gráfica temos: 

 

A equação deste gráfico, a qual a dedução foge do escopo desta apostila, é dada abaixo: 

2)RC(1

1)Av(
ϖ+

=  
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O gráfico de (Av) nos dá uma aproximação do gráfico ideal do Filtro Passa-Baixa: 

 

Agora, abordamos outro conceito do filtro ideal, que é a freqüência de dome. Em um filtro real, a 
freqüência de corte é definida como a freqüência do sinal de entrada. Assim para o Filtro Passa-
Baixa temos: 

Rc
1c

cc
1RXcR =ϖ⇒

ϖ
=⇒=  em rad/s ou 

RC2
1fc

π
=  em Hertz 

Agora que sabemos como calcular a freqüência de corte, vamos verificar qual é o valor de (Av) na 
freqüência de corte, sendo dado. 

2)RC(1

1)Av(
ϖ+

=  

Temos: 

2
1c)Av(

2
1

RC
RC1

1

)RC(1

1c)Av(
22

=ϖ∴=





+

=
ϖ+

=ϖ  
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Decibel 

Decibel é uma unidade padrão utilizado para relacionar ganho de potência. 

 

Pc
PsA =  = função de transferência. 

decibel = dB = 10 log A .: dB = 10 log 
Pc
Ps  

Para ganho de tensão temos: 

dB = 20 log 
Vc
Vs  

Filtro Passa-Baixa com Escala em Decibel (Diagrama de Bode) 

Para o Filtro Passa-Baixa abaixo temos: 

 

2)RC(1

1)Av(
ϖ+

=  e 
c

1RC
RC
1c

ϖ
=∴=ϖ  

Desta forma, substituindo RC = 
c

1
ϖ

 em (Av), temos: 

2

c
1

1)Av(






ϖ
ϖ

+

=  
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Tendo agora 
cϖ

ϖ  como variável temos o seguinte gráfico: 

 

Usando decibel no eixo vertical, temos: 

 

Observação: Como observado no gráfico, 1 década é uma freqüência dez vezes maior que a 
anterior. 

Em uma década, temos (Av) = -20 dB, assim, a taxa de atenuação para um Filtro Passa-Baixa 
passivo a partir deste valor. O filtro de 20 dB/década é chamado de filtro de 1ª ordem. O filtro de 
2ª ordem teria 40 dB/década. 

Observação: A escala musical é dividida em oitavas, que é definida como uma freqüência que é 
o dobro da anterior, desta forma é comum encontrar taxas em decibel/oitava. Para 
um filtro de 1ª ordem vale 7 dB/oitava. 
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Filtro Passa-Alta RC Série 

Circuito: 

 

Considerando que esteja sendo aplicado uma tensão Ve senoidal. Para baixas freqüências temos 
uma reatância capacitiva em C bem alta, assim, a tensão de saída é baixa. Conforme a freqüência 
de entrada vai aumentando, se diminui a reatância, aumentando a tensão do sinal de saída. 
Representando isso de maneira gráfica teremos: 

 

A equação da função de transferência, é dada abaixo: 

2

RC
11

1)Av(









ϖ
+

=  
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Como no Filtro Passa-Baixa, o gráfico de (Av) gera uma aproximação do gráfico ideal de um Filtro 
Passa-Alta: 

 

A freqüência de corte no Filtro Passa-Alta é: 

RC
1c =ϖ  ou 

RC2
1fc

π
=  

O valor de (Av) na freqüência de corte é: 

2
1c)AV(

11
1

RC
RC
11

1

RC
11

1c)Av(
22

=ϖ∴
+

=



















+

+









ϖ
+

=ϖ  

Diagrama de Bode do Filtro Passa-Alta 

Para o Filtro Passa-Alta temos: 
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Assim, substituindo RC = 
C
1

ϖ
 em (Av), temos: 

2c1

1)Av(









ϖ
ϖ

+

=  

Desta forma temos o seguinte gráfico: 

 

Usando decibel no eixo vertical, e linearizando, temos: 

 

Novamente a taxa de atenuação, como no Filtro Passa-Baixa, é de 20 dB/déc. 
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Filtro Passa-Faixa RC Série 

Circuito: 

Analisando melhor este circuito, chega-se a conclusão que ele é formado por 2 Filtros Passivos 
RC série, decompondo-o temos: 

 

 

Para que esse filtro funciona conforme desejado, isto é, tendo duas bandas de rejeição e uma 
passante devemos ter um Filtro Passa-Baixa tal que a, sua freqüência de corte seja maior do que 
a, freqüência de corte do Filtro Passa-Alta. Assim, as freqüências de corte superior e inferior para 
este circuito são: 

21CR
1cs =ϖ  

12CR
1ci =ϖ  

E, sendo a freqüência de ressonância ωO determinada por: 

2
cicso ϖ+ϖ

=ϖ  
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Diagrama de Bode para o Filtro Passa-Faixa 

 

Sendo o Filtro Passa-Faixa composto pela associação série de um Passa-Alta e um Passa-Baixa, 
o Diagrama de Bode para este tipo de filtro é dado combinando-se o Diagrama de Bode de cada 
filtro. 
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Experiência 
Equipamento Necessário 

 Osciloscópio 
 Multímetro 

Material Necessário 

 Placa n° 9 do Kit de Eletrônica Analógica 

Procedimento 

1) Adquira com o seu instrutor a placa de ensaio nº 9. 

Passa-Baixa 

2) Identifique e monte o circuito a seguir. 

3) Aplique um sinal Ve com 2 Vpp e freqüência variável de acordo com as tabelas a seguir. 
Anote o valor da tensão de saída. 

 

 f 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Passa-
Baixa 

Vs            

Passa-
Alta 

Vs            

Passa-
Faixa 

Vs            
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F 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 

Vs          

Vs          

Vs          
 

F (KHz) 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 

Vs          

Vs          

Vs          
 

F (KHz) 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 

Vs         

Vs         

Vs         

4) Plote as tabelas em papel monolog, sendo que na escala logarítmica. devem ficar 
representadas as freqüências. 

5) Calcule a freqüência de corte do circuito, e ache-a no gráfico. 

6) Aplique um sinal com freqüência igual à freqüência de corte ao circuito e coloque um 
potenciômetro de 1 K nos terminais de saída do circuito. O que houve com o ganho? 
Explique? 

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

Kit Didático de Eletrônica Analógica – Teoria e Prática Página 125 de 206 



 
Experiência 09

 
Passa-Alta 

7) Identifique e monte o circuito abaixo. 

 

8) Aplique um sinal Ve com 2 Vpp e freqüência variável de acordo com as tabelas a seguir. 
Anote o valor da tensão de saída. 

 f 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Passa-
Baixa 

Vs            

Passa-
Alta 

Vs            

Passa-
Faixa 

Vs            

 
F 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

Vs          

Vs          

Vs          
 

F (KHz) 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 

Vs          

Vs          

Vs          
 

F (KHz) 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 

Vs         

Vs         

Vs         
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9) Plote as tabelas em papel monolog, sendo que na escala logarítmica devem ficar 

representadas as freqüências. 

10) Calcule a freqüência de corte do circuito, e ache-a no gráfico. 

Passa-Faixa 

11) Identifique e monte o circuito a seguir. 

 

12) Aplique um sinal Ve com 2 Vpp e freqüência variável de acordo com as tabelas a seguir. 
Anote o valor da tensão de saída. 

 f 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Passa-
Baixa 

Vs            

Passa-
Alta 

Vs            

Passa-
Faixa 

Vs            

 
F 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 

Vs          

Vs          

Vs          
 

F (KHz) 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 

Vs          

Vs          

Vs          
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F (KHz) 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 

Vs         

Vs         

Vs         

13) Plote as tabelas em papel monolog, sendo que na escala logarítmica devem ficar 
representadas as freqüências. 

14) Calcule as freqüências de corte superior e inferior do circuito, assim como a freqüência de 
ressonância. Identifique-as no gráfico. 
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Oscilador de Cristal 

Cristal 

Definição 

Cristal é uma substância cristalina que possui a propriedade de ao se aplicar uma tensão AC nos 
seus terminais, vibrar na freqüência da tensão aplicada. Similarmente, se o cristal for forçado a 
vibrar, gerará uma tensão AC. Explicando melhor, com base na figura abaixo: 

 

Supondo que consigamos cortar o cristal, de forma que reste apenas uma pequena placa, 
orientada perpendicularmente ao eixo X, ao aplicarmos uma força nessa placa paralela ao eixo Y, 
teremos como conseqüência o surgimento de cargas elétricas em ambas as faces, mas de 
polaridades opostas. Se aplicarmos uma força em sentido contrário à anterior, ocorre a inversão 
da polaridade destas cargas. 

Se aplicarmos uma tensão ocorrerá à deformação das placas. Se aplicarmos na freqüência do 
sinal, e se o sinal AC estiver perto da freqüência de ressonância ao cristal, a sua deformação será 
máxima. 

Características, Cortes e Faces do Cristal 

Podemos efetuar vários cortes nos cristais, tendo como orientação seus eixos. O cristal de quartzo 
encontrado na natureza, tem geralmente a forma de um prisma hexagonal, como mostra a figura a 
seguir. Seus 3 eixos principais são conhecidos como: 

 Eixo X = Elétrico Eixo 
 Y = Mecânico 
 Eixo Z = Óptico. 
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Esses 3 eixos são caracterizados por: 

a) O eixo Z é perpendicular ao plano de corte. Quando se aplica uma carga nesta direção não é 
produzido efeito pizoelétrico (efeito pizoelétrico: São os fenômenos de migração de cargas 
elétricas e deformações mecânicas). 

b) O eixo X une 2 vértices opostos do hexágono, e se diz elétrico porque, se o cristal é cortado 
com as faces planas perpendiculares a esse eixo, quando se aplica uma tensão nestas faces, 
aparece um esforço mecânico perpendicular aos eixos elétrico e óptico. 

c) O eixo Y liga os centros das faces opostas do hexágono. Se o cristal for cortado com suas 
faces planas perpendiculares a esse eixo, ao aplicar-se um esforço ou pressão mecânica ao 
longo dos mesmos, aparecerá uma tensão elétrica ao longo dos eixos ópticos e elétricos. 

As características da placa extraída, dependerão do posicionamento relativo a estes 3 eixos, do 
elemento a ser obtido. Um dado corte pode ser ideal para se utilizar em osciladores de alta 
freqüência, mas não servir para filtros. Daí existem uma grande quantidade de tipos de cotes, 
onde cada um é especificado para determinada aplicação. 

O símbolo do cristal, também conhecido como XTAL, é mostrado na figura a seguir: 

 

O melhor modelo elétrico que se pode fazer para um equivalente do cristal é o formado por Ls 
(indutância dinâmica), Cs (capacitância dinâmica) e Rs (resistência dinâmica). Estes são 
elementos intrínsecos do cristal e são dispostos em série. 

Existe ainda uma capacitância de montagem (Cm) que nada mais é do que a capacitância entre 
os terminais externos do XTAL. 
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A figura abaixo mostra o circuito equivalente de um cristal. 

 

Com base no circuito equivalente, pode-se construir uma curva da reatância do cristal, onde se 
definem seus principais parâmetros. Para freqüências relativamente baixas, o mesmo se comporta 
como um capacitor conforme se aumenta à freqüência, o mesmo tende a assumir um 
comportamento indutivo, até que num determinado instante volta ao estado anterior, continuando 
para as demais freqüências. 

 

Dois valores particulares de freqüências são importantes: 

 "fs" ou freqüência de ressonância série do cristal. 
É o valor da freqüência onde a corrente atinge o seu valor máximo. 

Podendo ser calculada por: 

LsCs2
1fs

π
=  

 "fp" freqüência de ressonância paralela do cristal. 
É o valor da freqüência onde a corrente de malha é máxima. 

Podendo ser calculada por: 

op10LsC2
1fs

π
=  onde 

CmCs
CmCsC op10 +

•
=  
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Em virtude das perdas do cristal, representadas por Rs serem pequenas, o fator de qualidade (Q) 
do cristal é alto: tipicamente 20.000. Pode-se obter vários cristais com fatores de qualidade 
podendo chegar até 106. 

A freqüência de oscilação de um cristal depende da espessura do mesmo, quanto maior a 
freqüência, menor é a espessura, daí a sua limitação para freqüências muito elevadas. 

Osciladores Eletrônicos Utilizando Cristal 

Para utilizar o cristal em Circuitos Osciladores, devemos excitá-lo de tal forma que ele opere no 
modo ressonante, e para isso conectá-lo em série no caminho de realimentação. Na freqüência de 
ressonância série o cristal apresenta sua maior impedância e daí resulta a máxima parcela de 
realimentação positiva. 

Oscilador com Portas Lógicas e Cristal 

O circuito da figura a seguir é um gerador de clock bem conhecido e muito utilizado. Os 2 
inversores fornecem uma defasagem de 360° entre os pontos A e B. 

 

Funcionamento 

No ponto (B), uma parte do sinal é realimentado para (A) através do cristal, e o circuito oscila na 
freqüência do mesmo. Cada bloco formado por uma inversora e um resistor é na verdade um 
amplificador na forma de conversor corrente/tensão. 

Cada inversora fornece um ganho entre a corrente na entrada e a tensão de saída de (-R). Os 2 
blocos são acoplados AC pelo capacitor C. Qualquer variação de corrente na entrada da porta 1 
resultará em uma tensão positiva na saída da portas 2. 

Se parte desse sinal foi realimentado à entrada da porta 1, o valor da corrente aumentará e o 
circuito tenderá a oscilar (realimentação positiva). 
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A seguir é dado um outro oscilador usando portas lógicas, esse oscilador é bastante usado para 
gerar o sincronismo de microprocessadores e microcontroladores, como o Z80, 8088, 8080, 8086, 
etc. 

 

Onde: 

4
CC

0F
723C

2
1

2

=

=
 

Onde: 
F0 = Freqüência de ressonância do cristal. 
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Experiência 
Equipamento Necessário 

 Multímetro 
 Osciloscópio 

Material Necessário 

 Placa nº 10 

Procedimentos 

1) Adquira com seu instrutor a placa nº 10. 

2) Monte o circuito a seguir. 
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3) Meça com o osciloscópio e anote as tensões nos pontos PT1 e PT2. 

VPT1 

            

            

            

            

            

            

            

            

t 

VPT2 

            

            

            

            

            

            

            

            

t 

4) Meça com o osciloscópio e anote o sinal de saída V0 do circuito. 

V0 

            

            

            

            

            

            

            

            

t 
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5) Responda: 

a) Qual é a freqüência de operação do circuito? 

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

b) Qual é a relação de fase entre os sinais PT1 e PT2?' 

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

c) Quais os componentes devem ser alterados para termos um oscilador de 12 MHz? 

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  
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Filtros Ativos 

Definição 

Filtros Ativos são circuitos eletrônicos implementados com elementos ativos; Amp. Op., transistor 
TJB, transistor FET, que têm a capacidade de atuar na amplitude de um sinal quando sua 
freqüência muda. Esses tipos de filtros são baseados nos Filtros Passivos. 

Vantagens e Desvantagens dos Filtros Ativos 

Os Filtros Ativos possuem uma série de vantagens em relação aos Filtros Passivos: 

 Facilidade de projeto de filtros complexos através da associação em cascata de estágios 
simples. 

 Possibilidade de se obter grande amplificação do sinal de entrada (ganho), 
principalmente quando este for um sinal de nível muito baixo. 

 Grande flexibilidade de projeto. 

Por outro lado, existem algumas desvantagens dos Filtros Ativos: 

 Exigem fonte de alimentação. 
 A resposta em freqüência dos mesmos, está limitada a capacidade de resposta dos Amp. 

Ops. utilizados. 
 Não podem ser aplicados em sistemas de média e alta potência (como por exemplo filtros 

para conversores e inversores tiristorizados, utilizados em acionamentos industriais). 

Classificação 

Os Filtros Ativos podem ser classificados sob 2 aspectos: 

 Quanto à função executada. 
 Quanto à função – resposta utilizada. 

O primeiro nos permite considerar os 4 tipos básicos de filtro: 

 - Passa-Baixa 
 - Passa-Alta 
 - Passa-Faixa 
 - Rejeita faixa 

As quais já foram apresentados em Filtros Passivos. 

O segundo aspecto de classificação dos filtros diz respeito à função resposta ou aproximação 
utilizada para projetá-los. Um estudo detalhado desse assunto foge do escopo desta apostila, pois 
exige um tratamento matemático altamente complexo e de interesse puramente teórico. 

Os tipos mais comuns de aproximação são os seguintes: 

 Butterworth 
 Chebyshev 
 Cauer 
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Cada uma destas aproximações possui uma função matemática específica, através da qual se 
consegue uma resposta aproximada para um determinado tipo de filtro, Nos itens seguintes 
faremos um estudo das duas primeiras aproximações, por ser as mais simples e as mais comuns 
na prática. A aproximação Cauer ou Elíptica, é a mais exata, mas a sua com plexibilidade impede-
nos de abordá-la detalhadamente neste texto. 

Filtros de Butterworth 

Os Filtros de Butterworth possuem a seguinte função resposta. 

n2
PB

c
1

K))(Av(









ϖ
ϖ

+

=ϖ  (aproximação para filtros PB) 

Onde: 
KPB é o ganho do filtro PB quando a freqüência w é nula; 
ωc é a freqüência de corte; 
n é a ordem do filtro. 

A figura a seguir nos mostra diversas respostas, obtidas a partir da equação anterior, supondo que 
KPB = 1 e fazendo n = 2, 4, 6 e 8. 

 

Observando a figura anterior, verificamos que as respostas, se aproximam gradativamente da 
resposta ideal de filtro PB, à medida que n aumenta. 

A partir das estruturas implementadas nos filtros PB, consegue-se obter os demais tipos de filtros. 
Algumas estruturas serão dadas mais tarde. 

Também se observa que as curvas obtidas não possuem nenhum tipo de ondulação, por isso que 
os Filtros de Butterworth são chamados, em relação à resposta, de resposta plana. 
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Se fizermos wc >> ω, podemos escrever a expressão aproximada: 

ncKPB))(Av( 







ϖ
ϖ

•=ϖ  

O que em decibel fica: 









ϖ
ϖ

••+=ϖ
clogn20KPBlog20))(Av(  

Assim percebe-se que a taxa de atenuação é de 







ϖ
ϖ

••
clog20n  

Filtros de Chebyshev 

Nas freqüências próximas a freqüência de corte (ωc), a resposta Butterworth não é muito boa para 
filtros de baixa ordem. Assim sendo, apresentaremos os filtros de resposta Chebyshev, os quais 
possuem melhor definição nas vizinhanças de ωc. 

Se considerarmos um filtro do tipo Butterworth e outro do tipo Chebyshev, este apresentará uma 
resposta melhor na freqüência de corte, ou seja, a sua resposta é mais "aguda" do que um de 
Butterworth. Entretanto o filtro de Chebyshev apresenta ondulação na faixa de passagem. 

A função resposta deste filtro é dada abaixo: 









ϖ
ϖ

+

=ϖ

c
nCE1

KPB))(Av(
22

 

Onde: 
E é uma constante que define a amplitude (PR) de cada ondulação 
Cn é o polinômio de Chebyshev onde Cn(ω) = cos (n cos-1ω) 

Se apresentamos essa equação supondo KPB = 1 eωc = (red) em um gráfico teremos: 
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O número de ondulações é igual à ordem do filtro. Outra observação interessante é que com n par 
as ondulações apresentam em co = 0 seu valor mínimo, e com n impar as ondulações apresentam 
seu valor máximo. A figura abaixo mostra esse efeito: 

 

A taxa de atenuação (TA) do filtro Chebyshev é, na maioria das vezes, superior a 20 • n db/dec. 

É conveniente observar um fato curioso e contraditório acerca dos filtros Chebyshev: quanto maior 
a amplitude da ondulação, maior será a atenuação obtida na faixa de transição. Isto coloca o 
projetista numa situação bastante confusa, pois ondulações são sempre indesejáveis, mas, por 
outro lado, uma alta taxa de atenuação na faixa de transição é muito importante. 

Assim sendo, o projetista devera escolher uma situação que melhor se adapte às suas 
necessidades de projeto. 

Filtros de Cauer ou Elípticos 

Os Filtros de Cauer, ou Filtros Elípticos, apresentam ondulações tanto na faixa de passagem 
como na de corte. Entre tanto, são os que têm melhor definição em termos de freqüência de corte, 
ou seja, sua faixa de transição é muito estreita. 
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A figura abaixo mostra a curva de resposta típica para um Filtro Elíptico de quinta ordem, onde ωc 
= 1 rad/s. 

 

Projeto de Filtro Ativo 

Nós iremos nos concentrar nos métodos práticos de projeto para construir Filtros de Butterworth e 
de Chebyshev de vários tipos e ordens. A discussão que se segue é baseada nos procedimentos 
de projetos usando tabelas. 

A figura abaixo mostra a configuração genérica que pode ser usada para construir filtros de 
segunda ordem Passa-Alta e Passa-Baixa tanto para Butterworth como para Chebyshev. 

 

O amplificador é basicamente operado na configuração não inversora, configurado como uma 
fonte de tensão controlada por tensão e é conhecido como o projeto VCVS. É também chamado 
de circuito de Sallenkey. Cada impedância é uma resistência ou capacitância, dependendo de 
como o filtro trabalha, como PB ou PA. 
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Os valores dos componentes no projeto VCVS depende de que tipo de resposta é desejado 
(Butterworth ou Chebyshev), o ganho desejado na banda de passagem, e, no caso do filtro 
Chebyshev, a ondulação tolerável na banda de passagem. 

Como veremos posteriormente, diferentes tabelas são usadas para determinar os diferentes 
valores dos componentes para estas varia opções. O inicio do procedimento do projeto começa 
com a seleção de um valor para a capacitância C. Depois uma constante designada como K é 
calculada por: 

Cf
10K

4

•
=

−

 

Onde: 
F = freqüência de corte em Hz 
C = valor da capacitância escolhida, em Farads. 

Devemos consultar uma tabela apropriada para obter fatores pelos quais K é multiplicado para 
determinar os valores dos componentes. As tabelas 1 a 4 são dadas. 

Elas podem ser usadas para projetar um Passa-Baixa Butterworth, um Passa-Baixa Chebyshev 
com 2 dB de largura de ondulação, ou um Passa-Alta Chebyshev também com 2 dB de largura de 
ondulação. 

TAB 1 

 ZA ZB ZC ZD ZE ZF 

Passa-Baixa R1 R2 R3 R4 C1 C 

Passa-Alta C C R3 R4 R2 R1 

TAB 2 (Passa-Baixa – Butterworth) 

Ganho 1 2 4 6 8 10 

R1 1,422 1,126 0,824 0,617 0,521 0,462 

R2 5,399 2,250 1,537 2,051 2,429 2,742 

R3 Aberto 6,752 3,148 3,203 3,372 3,560 

R4 0 6,752 9,444 16,012 23,602 32,038 

C1 0.33C C 2C 2C 2C 2C 

TAB 3 (Passa-Baixa – Chebyshev) 

Ganho 1 2 4 6 8 10 

R1 2,328 1,980 1,141 0,786 0,644 0,561 

R2 13,220 1,555 1,348 1,957 2,388 2,742 

R3 Aberto 7,069 3,320 3,292 3,466 3,670 

R4 0 7,069 9,959 16,460 24,261 33,031 

C1 0.1C C 2C 2C 2C 2C 

Página 146 de 206 Kit Didático de Eletrônica Analógica – Teoria e Prática 



Experiência 11 

 
TAB 4 (Passa-Alta – Chebyshev) 

Ganho 1 2 4 6 8 10 

R1 0,640 1,390 2,117 2,625 3,040 3,399 

R2 3,259 1,500 0,985 0,794 0,686 0,613 

R3 Aberto 3,000 1,313 0,953 0,784 0,681 

R4 0 3,000 3,939 4,765 5,486 6,133 

Filtros de ordem mais alta podem ser construídos colocando-se em cascata vários estágios VCVS. 
Um filtro de quarta ordem necessita de 2 estágios; um de sexta ordem, 3; e assim por diante. 
Tabelas são disponíveis para se projetar filtros VCVS de ordem até 8. 
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Experiência 
Equipamentos Necessários 

 Osciloscópio 
 Gerador de Funções 

Material Necessário 

 Placa n° 10 

Procedimentos 

Filtro Passa-Baixa 

1) Monte o circuito a seguir: 

 

2) Calcule a freqüência de corte deste circuito, pesquisando na teoria em Projetos de Filtro Ativo. 

fc = ____________________________________________________________________ KHz 

3) Aplique um sinal senoidal de 1 Vpp e varie sua freqüência de acordo com a tabela 1: 

Tabela 1 

FHz 100 200 300 400 500 600 700 800 900 

Vs          
 

F (KHz) 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 

Vs          
 

F (KHz) 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 

Vs      
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4) Adquira com o seu instrutor uma folha de papel monolog. Faça um gráfico de Vs x freqüência 

(com a freqüência na escala horizontal). Determine graficamente a freqüência de corte do 
circuito. 

Filtro Passa-Alta 

5) Monte o circuito abaixo: 

 

6) Repita o passo 2. 

fc = ___________________________________________________________________ KHz 

7) Aplique um sinal senoidal com 1 Vpp e varie a sua freqüência de acordo com a tabela 2. 

Tabela 2 

FHz 100 200 300 400 500 600 700 800 900 

Vs          
 

F (KHz) 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 

Vs          
 

F (KHz) 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 

Vs      

8) Repita o passo 4. 
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Filtro Passa-Faixa 

9) Monte o circuito a seguir: 

 

10) Aplique um sinal senoidal com 1 Vpp e varie a sua freqüência de acordo com a tabela 3. 

Tabela 3 

FHz 100 200 300 400 500 600 700 800 900 

Vs          
 

F (KHz) 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 

Vs          
 

F (KHz) 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 

Vs      

11) Repita o passo 4. 

12) Baseado nos gráficos que você levantou, diga qual é a ordem de cada filtro: 

Filtro Passa-Baixa: ___________________________________________________________  

Filtro Passa-Alta: ____________________________________________________________  

Filtro Passa-Faixa: ___________________________________________________________  

13) Monte novamente o Filtro Passa-Baixa como no passo 1. 

14) Aplique um sinal quadrado com freqüência de 15 KHz e 2 Vpp. 
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15) Desenhe os sinais observados na entrada e na saída do circuito. 

Ve 

            

            

            

            

            

            

            

            

t 

Vs 

            

            

            

            

            

            

            

            

t 

16) Sabendo que um sinal quadrado é a soma de senóides com freqüências múltiplas e ímpares 
diga porque o sinal de saída observado fica com o aspecto observado. 

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  
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Integrador e Diferenciador com Amplificador Operacional 

Diferenciador 

Diferenciador é um circuito eletrônico cuja saída responde à variação do erro no tempo. A 
equação genérica deste tipo de circuito é: 

dt
errodKd)t(Vo •=  

Onde: 
Vo(t) = Tensão de saída em função do tempo 
Kd = constante de diferenciação 
erro = Vi(t) – Vo(t), Vi(t) = tensão de entrada em função do tempo 

Circuito Teórico 

 

Funcionamento 

Aplicando-se um degrau de tensão na entrada do Diferenciador, a corrente no capacitor será 
elevada, pois o capacitor se comporta como um curto, sendo assim, a tensão de saída será um 
espelho da corrente do capacitor. Conforme o tempo vai passando, a corrente vai diminuindo, pois 
capacitor está se carregando. 

Kit Didático de Eletrônica Analógica – Teoria e Prática Página 155 de 206 



 
Experiência 12

 
Dessa forma, colocando em gráficos temos: 

 

Observação: O sinal de saída é invertido da corrente do capacitor porque se está utilizando a 
entrada inversora do Amplificador Operacional. 

Dependência do Diferenciador em Relação à Freqüência 

Como temos um elemento que depende da freqüência na entrada do Diferenciador, conforme a 
freqüência do sinal de entrada vai aumentando, a reatância capacitiva de C vai diminuindo, assim 
o ganho de tensão vai aumentando, podendo assim levar o operacional à saturação. Abaixo é 
dada a relação da tensão de saída em função da freqüência. 

RCVi)(Vo ϖ=ϖ  
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Circuito Diferenciador Prático 

 

Usando este tipo de diferenciador a saída fica mais precisa se seguirmos as seguintes condições 
de projeto. 

 R2 • C ≤ T/10 
 R2 ≈ 10R1 

Agora, quando a freqüência se elevar muito, o ganho do circuito fica limitado a 
1

2

R
R . 

Integrador 

Integrador é um circuito eletrônico cuja saída responde a integral da tensão de entrada, ou seja, a 
tensão de entrada é sempre acrescida de uma constante para poder se obter a tensão de saída. 

A equação geral deste tipo de circuito é: 

∫=
to

ti

dt)t(VeKp)t(Vo  

Onde: 
Vo(t) = Tensão de saída em função do tempo 
Kp = Constante de integração 
Ve(t) = Tensão de entrada em função do tempo 
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Circuito Teórico 

 

Funcionamento 

Aplicando-se um degrau de tensão na entrada do Integrador, a corrente que passa pelo resistor R 
será constante. Como, quando a corrente que circula através de um capacitor é constante, a 
tensão sobre ele se eleva como uma reta inclinada, assim, a tensão de saída será também uma 
rampa. Conforme o tempo vai passando, a tensão sobre o capacitor vai se elevando. 
Graficamente temos: 
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Dependência do Integrador em Relação à Freqüência 

Como o elo de realimentação do Integrador é feito com um elemento reativo, haverá uma 
dependência da freqüência. Desta forma, conforme a freqüência do sinal de entrada vai 
diminuindo, a reatância capacitiva vai aumentando, assim o ganho de tensão aumenta, podendo 
levar o operacional à saturação. Abaixo é dada a relação da tensão de saída em relação à 
freqüência: 

RC
Ve)(Vo

ϖ
=ϖ  

Circuito Integrador Prático 

 

Semelhante ao Diferenciador, este circuito fica mais preciso se seguirmos as seguintes 
considerações de projeto: 

 R1 • C ≥ 10T 
 R2 ≈ 10R1 
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Saída do Diferenciador e do Integrador para Algumas Formas de Onda 

a) Onda Quadrada 

Para o circuito Diferenciador temos: 
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Para circuito Integrador temos: 

 

Onde: 

RC2
TmáxVe)Vp( •

=  
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b) Onda Triangular 

Para o Diferenciador temos: 

 

Onde: 

(Vp) = 2VRC 
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Para o Integrador temos: 

 

Kit Didático de Eletrônica Analógica – Teoria e Prática Página 163 de 206 



 
Experiência 12

 
Experiência 
Equipamento Necessário 

 Osciloscópio de Duplo Traço 
 Multímetro 
 Fonte de Tensão Simétrica 

Material Necessário 

 Placa n° 5 

Procedimentos 

1) Adquira com o seu instrutor a placa de ensaios nº 5. 

Integrador 

2) Identifique e monte o circuito a seguir. 

 

3) Ajuste P1 de tal forma que a sua resistência fique sendo 0. 

4) Conecte o canal 1 do osciloscópio no ponto Ve1 e o canal 2 no ponto Vs. 
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5) Anote as formas de onda observadas em Ve1 e Vs. 

Ve1 

            

            

            

            

            

            

            

            

t ms 

Vs 

            

            

            

            

            

            

            

            

t ms 

6) Altere de P1 e observe o que ocorre com a amplitude da tensão de saída. Porquê isto ocorre? 

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

7) Volte P1 para 0 ohms. 
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8) Ajuste a freqüência do sinal de entrada para 500 Hz e observe o que ocorreu com a tensão de 

saída. Porquê isto ocorre? 

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

Diferenciador 

9) Identifique e monte o circuito a seguir: 

 

10) Ajuste P2 de tal forma que sua resistência seja 0. 

11) Aplique um sinal quadrado com freqüência de 200 Hz. 

12) Conecte o canal 1 do osciloscópio em Ve2 e o canal 2 em Vs. 
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13) Anote as formas de onda observadas em Ve2 e Vs. 

Ve2 

            

            

            

            

            

            

            

            

t ms 

Vs 

            

            

            

            

            

            

            

            

t ms 

14) Altere a freqüência do sinal de entrada gradativamente e observe o que acontece com o sinal 
de saída. Explique. 

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

Kit Didático de Eletrônica Analógica – Teoria e Prática Página 167 de 206 



 
Experiência 12

 
15) Aplique um sinal triangular com freqüência de 200 Hz e anote as formas de ondas observadas 

em Ve2 e Vs. 

Ve2 

            

            

            

            

            

            

            

            

t ms 

Vs 

            

            

            

            

            

            

            

            

t ms 

16) Altere P2 e observe o que ocorre com a amplitude do sinal de saída. Porque isto ocorre? 

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  
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Multiplexação e Demultiplexação de Sinal 

Circuitos Multiplexadores 

Um Circuito Multiplexador pode ser comparado a uma chave rotativa monopolar, pois esta 
relaciona os sinais das entradas e transfere-os para a saída S.A. seleção é feita mecanicamente 
girando-se o rotor da chave. Veja a figura a seguir: 

 

Um Multiplexador executa função idêntica. Possui várias entradas que são selecionadas 
digitalmente e uma única saída. Veja um bloco Multiplexador na figura a seguir: 

 

As entradas de seleção têm a função de escolher qual dos canais de entrada será ligado à saída. 

A ilustração a seguir mostra o símbolo do bloco Multiplexador. 
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Aplicações 

Uma das aplicações de um mux é a conversão de uma informação paralela, ou seja, informação 
transmitida através de vários fios, em uma informação série, ou seja, informação transmitida 
através de um único fio. Para isso basta conectar um contador na entrada de seleção como 
mostra a figura a seguir. 

 

Funcionamento 

Supondo-se que o contador esteja em zero (A=0 e B=0), nesse instante a saída estará com o 
valor de tensão presente na entrada 11. Quando o contador indicar 1 (A=1 e B=0), a entrada 
selecionada é 12 e assim sucessivamente até que o contador indique o valor máximo que é 3, 
selecionando a entrada 14. 

Isso é melhor visualizado observando-se a tabela abaixo: 

B A Saída 

0 0 11 

0 1 12 

1 0 13 

1 0 14 

Circuitos Demultiplexadores 

O Circuito Demultiplexador executa a função inversa de Multiplexador, ou seja, envia a informação 
contida em uma entrada para várias linhas de saída. Esse circuito também pode ser comparado a 
uma chave rotativa monopolar. 
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A informação contida na entrada I pode ser enviada a qualquer saída S. Basta selecionar a chave 
na posição desejada. 

 

A figura a seguir mostra o diagrama de bloco do Demultiplexador. 

 

A entrada de seleção tem a função de selecionar qual das saídas receberá a informação da 
entrada I. 

Multiplexadores e Demultiplexadores Utilizados na Transmissão de 
Informações 

Os Circuitos Multiplexadores e Demultiplexadores são muito utilizados em transmissão de 
informações. Nesse caso, um dos circuitos terá a função de transmissor e o outro de receptor. 

Para um perfeito funcionamento desse conjunto, deve haver um sincronismo entre os circuitos 
transmissores e receptores, isto é, as variáveis de controle devem enviar o mesmo endereço em 
ambos os circuitos. 

Observação: A combinação dos sinais lógicos injetados, nas entradas de seleção é chamada 
de endereços, pois ao injetar as variáveis de entrada de seleção, dá-se o 
endereço da informação que deve ser transmitida à saída. 
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Os processos básicos para transmissão são: 

 Transmissão Paralela 
 Transmissão em Série 

Transmissão Paralela 

A figura a seguir mostra a representação esquemática da Transmissão Paralela. 

 

Observe que a entrada I recebe a informação pelo modo de Transmissão em Série. Para a 
transmissão da informação colocada nessa entrada, deve-se endereçar simultaneamente o 
Demultiplexador e o Multiplexador durante o tempo de duração de cada unidade de informação 
(bit). 

A sincronização entre as variáveis de endereço do transmissor e do receptor é de suma 
importância na Transmissão Paralela. Por exemplo, para a transmissão do primeiro bit, devemos 
colocar nível 0 nas entradas de seleção. A informação contida na entrada I sairá em S0, entrará 
em 10 e sairá em S. Para a transmissão do segundo bit, coloca-se nível 1(Vcc) na entrada de 
seleção A1. 

A informação contida na entrada I sairá em S1, entrará em I1 e sairá em S. 
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Transmissão em Série 

A figura a seguir mostra a representação esquemática básica de um circuito para Transmissão em 
Série de 2 bits. 

 

Para a Transmissão em Série à entrada se faz por vários bits, a informação é Multiplexada e 
transmitida através de um único fio. Na recepção, a informação é Demultiplexada e a saída se dá 
através do mesmo número de bits que existiam na entrada. 

A figura a seguir mostra como a informação se comporta nos vários pontos do sistema de 
Transmissão em Série. 

 

Primeiramente envia-se o endereço de I0 para a entrada de seleção A1, durante o tempo de 0 até 
t1. A informação do primeiro bit, contida no canal l0 do Multiplexador aparecerá na linha de 
transmissão. Simultaneamente, isto é, durante o tempo de 0 até t1, envia-se o endereço S0 para a 
entrada de seleção A2. O Demultiplexador retira o sinal da linha de transmissão e envia para a 
saída S0. 

Durante o tempo t1 a t2, a transmissão se composta da mesma maneira em relação ao primeiro bit. 
Nesse caso, as entradas de seleção do mux e do demux recebem o endereço de I1 e S1 
respectivamente. 
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Experiência 
Material Necessário 

 Gerador de Funções 
 Osciloscópio 

Equipamento Necessário 

 Placa n° 11 

Procedimento 

Multiplexador 

1) Monte o circuito a seguir: 

 

2) Ajuste R1 e R2 para a máxima resistência. 

3) Energize o circuito. 

4) Aplique um sinal senoidal com amplitude 2 Vpp e freqüência de 1 KHz. 

5) Mantenha a chave S1 na posição 2 e com o osciloscópio verifique as tensões em R1 e R2. 
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6) Mude S1 para a posição 1 e observe as tensões em R1 e R2. Escreva o que ocorreu. 

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

Demultiplexador 

7) Modifique o circuito para a seguinte forma: 

 

8) Aplique sinais com amplitude de 2 Vpp e freqüência de 1 KHz às entradas do demux. 

9) Coloque as chaves na posição 2. 

10) Ajuste R3 para a resistência máxima. 

11) Energize o circuito. 
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12) Observe a tensão na carga com o osciloscópio. E anote a forma de onda do sinal a seguir: 

abaixo: 

VR3 

            

            

            

            

            

            

            

            

t ms 

13) Mude a chave A para a posição 1. Anote a forma de onda presente sobre R3: 

VR3 

            

            

            

            

            

            

            

            

t ms 
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14) Mude a chave B para a posição 1 e a chave A para 2. Anote a forma de onda presente sobre 

R3: 

VR3 

            

            

            

            

            

            

            

            

t ms 

15) Explique o funcionamento dos Circuitos Multiplexador e Demultiplexador montados nesta 
experiência. 

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  
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Modulação e Demodulação AMDSB 
(Amplitude-Modulated Double-Side Band) 
AMDSB significa Modulação em Amplitude em Banda Dupla. 

Princípio de Funcionamento 

Na área de radiofonia ou de radiocomunicação, um oscilador é visto como um gerador de ondas 
de radiofreqüência. Os sinais de radiofreqüências possuem a propriedade de propagar pelo 
espaço com grandes facilidades a lugares muito distantes. Esse sinal de radiofreqüências que 
propagam pelo espaço ou por qualquer meio de transmissão denomina-se Onda Portadora. 

Você sabe que, se conectarmos simplesmente um gerador de radiofreqüência a uma antena e 
irradiar pelo espaço "puramente" uma Onda Portadora não teria nenhum sentido. É necessário 
colocar informações úteis nessa Onda Portadora e fazer com que esta onda leve as informações 
úteis até a antena do radioreceptor. O radioreceptor se incumbe de separar as informações 
contidas na Onda Portadora e posteriormente utiliza-las para o seu propósito. 

A Onda Portadora, significa "Transportador" de informações de sinais decifráveis como musica, 
voz humana, sinais digitais codificados, sinais de vídeo (imagem de tv), etc. A Onda Portadora 
pode transportar inúmeras informações em diversos lugares através de um "meio" que podem ser 
o ar (espaço), rede de cabos, linha telefônica, redes locais de comunicação, etc. 

Para enviarmos estas informações através da Onda Portadora, é necessário que as informações 
sejam carregadas por essa onda. A forma de colocar as informações na Onda Portadora chama-
se Modulação. 

Portanto a Modulação é a forma de alterar a Onda Portadora colocando sinais de áudio ou 
informações codificados. A Modulação da Onda Portadora pode ser feita de diversas maneiras. 
Podemos citar alguns exemplos: 

 Modulação em freqüência (FM) 
 Modulação por Amplitude de Pulso (PAM) 
 Modulação em Largura de Pulso (PWM) 
 Modulação por Código de Pulsos (PCM) e outros. 

No entanto o que interessa para a nossa experiência é a Modulação em Amplitude Modulada de 
Dupla Banda Lateral (AMDSB) 

Circuitos Moduladores 

Já vimos que, a idéia principal de uma transmissão de sinais de rádio é enviar informações 
através de um transmissor até o aparelho receptor. Para transmitir essas informações, a Onda 
Portadora deve sofrer algumas transformações. O processo de alterar, mudar, incutir ou modular a 
forma da Onda Portadora denomina-se Modulação. O processo de Modulação pode ser feito 
alterando a amplitude, a freqüência ou a fase, produzindo pulsos codificados, etc. 

Trataremos inicialmente do método mais simples de Modulação da Onda Portadora, que é 
AMDSB. 

 Modulação em Amplitude (AM) 
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Na figura a seguir temos as 3 formas de ondas contidas numa Onda Modulada em amplitude. 

 

A intensidade do sinal de áudio recebido no radioreceptor depende exclusivamente da 
porcentagem da variação produzida na amplitude da Onda Portadora e não da intensidade dessa 
onda. Isto quer dizer que, quanto maior for a profundidade da variação produzida na Onda 
Portadora, maior será o sinal recebido no radioreceptor. 

Por isso, precisamos conseguir a maior variação possível da amplitude da Onda Portadora, sem 
provocar a deformação do sinal de informação. A máxima variação possível da amplitude sem 
produzir a deformação do sinal de áudio é conseguida com a variação de 100% da amplitude da 
Onda Portadora. 

A equação matemática de AMDSB pode ser expressa da seguinte forma; 

O sinal (A) mostrado na figura é o sinal de informação. O sinal (B) é a Onda Portadora Não-
Modulada e (C) é a Onda Portadora Modulada. Podemos observar na figura (C) que a amplitude 
da Onda Portadora foi alterada, onda variação da amplitude do sinal da informação aparece na 
envolvente da Onda Portadora. O sinal de informação aparece duplicado, uma na parte superior e 
a outra na parte inferior defasada de 180°. 

t)sc(cos
2
Vcmt)sc(cos

2
VcmctcosVc)t(Vo ϖ+ϖ•

•
+ϖ−ϖ•

•
−ϖ•=  

Onde: 
Vo(t) = sinal instantânea de amplitude modulada 
ωc = sinal de Portadora Não-Modulada (Vc) 
ωs = sinal modulante (Vm) 
m = fator de Modulação 

A Onda Portadora Não-Modulada é escrita pela seguinte expressão matemática; 

Vo(t) = Vc. cos ωc t 

A onda modulante é escrita pela seguinte expressão matemática; 

Vm(t) = Vm. cos ωc t 
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O fator de Modulação é expresso pela letra m, onde 
A
B

=m . A porcentagem de Modulação será 

portanto; %100
A
B

•=m . 

O resultado de uma Onda Modulada em amplitude de dupla banda lateral e a portadora (AMDSB), 
gera bandas laterais de sinais harmônicos múltiplos de suas bandas laterais principais. Na figura a 
seguir podemos ver o espectro de tensão vs freqüência de uma amplitude modulada. 

 

Podemos observar no espectro da figura que existem duas freqüências distintas "carregando" as 
informações de áudio (20 KHz), uma na faixa inferior e outra na faixa superior da Onda Portadora. 

No receptor de rádio, só uma das informações contidas numa dessas bandas é aproveitada, isto 
porque as ambas as informações são idênticas. Podemos concluir desta maneira que a potência 
da portadora e mais a potência de uma das bandas laterais são desperdiçadas neste tipo de 
transmissão de ondas de rádio. 

Potência em AMDSB 

Supondo que temos um transmissor irradiando uma Onda Modulada de 100 Watts e sendo o seu 
Índice de Modulação de 100%. Sabendo-se que durante a recepção do sinal é aproveitada 
apenas uma das bandas laterais da Onda Modulada, qual seria a potência efetiva dessa banda 
lateral? 

A potência desenvolvida no transmissor é proporcional ao quadrado da tensão da Onda Portadora 
e das bandas laterais contidas no espectro de AMDSB. A potência total desenvolvida no 
transmissor pode ser determinada pela seguinte expressão matemática: 

Pp
4
Ppm

4
PpmPt

22

++=  (1) 

Onde: 
Pp é a potência da portadora que não depende do Índice de Modulação numa transmissão de 
AMDSB. 

Reescrevendo a equação (1) teremos: 

Pp
2
PpmPt

2

+=  (2) 
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Deduzindo a equação (2) teremos: 









+=

2
m1PpPt

2

 (3) 

Resolvendo a questão: potência = 100W e sendo o fator de Modulação = 1 (índice = 100%), 
vamos substituir as letras pelos valores na fórmula: 

watts6,66Pp
5,1

100Pp)5,1(Pp100
2
11Pp100

2

=⇒=⇒=⇒







+=  

Portanto a potência da Onda Portadora é de 66,6 watts. 

Sabemos que a potência total da Onda Modulada é igual a soma de potência da portadora (Pp) 
mais a potência da banda inferior (Plsb) e banda superior (Pusb) teremos: 

Pt = Pp + Plsb + Pusb 

Sendo a potência de ambas as bandas laterais iguais, então podemos escrever; 

2
PpPtPusbPlsb −

==  

Substituindo as letras pelos valores na fórmula teremos; 

W7,16
2

4,33
2

6,66100PusbPlsb ==
−

==  

Portanto a potência contida numa das bandas laterais é de 16,7 watts. 

A transmissão de sinais de informações modulada de AMDSB, como já comentamos, contém 
duas informações idênticas situadas nas suas bandas laterais e podemos perceber que uma das 
bandas laterais e a portadora não é aproveitada, portanto seria um desperdício de potência para 
esta finalidade. Para termos a idéia, do total de 100 watts de potência desenvolvida no 
transmissor de AMDSB, apenas 16,7 watts de sua potência nominal é aproveitada. 

Circuitos Moduladores 

Podemos citar basicamente 2 tipos de moduladores: o Modulador Síncrono e o Modulador 
Quadrático. 
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Modulador Síncrono 

Para podermos compreender o funcionamento de um Modulador Síncrono, tomemos como 
exemplo o circuito Modulador a diodo mostrado na figura a seguir. 

 

Vejamos como este Circuito Funciona 

A figura a seguir mostra as formas de ondas nos respectivos pontos do circuito Modulador 
Síncrono de AMDSB. Na entrada 1, ponto A do circuito é aplicado um sinal de baixa freqüência 
Va(t) e na entrada 2, ponto B é aplicado um sinal de alta freqüência Vc(t). O circuito formado pelos 
resistores R1 e R2 é um Circuito Somador. No ponto C do circuito aparecem ambos os sinais 
somados. 

 

Como podemos ver na figura, o sinal de alta freqüência (portadora) é somado ao nível do sinal de 
baixa freqüência (sinal modulante). A linha tracejada mostrada no ponto C do gráfico corresponde 
ao nível zero de referência do sinal alternado do sinal modulante Va(t). O sinal que situa acima 
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desse nível de referência zero polariza o diodo diretamente de tal maneira a fazer conduzir os 
impulsos positivos do sinal modulante. este sinal seguirá até a saída do circuito. 

Durante a condução do diodo semicondutor D1, funciona como uma chave eletrônica comandada 
pelo sinal modulante Va(t) aplicado na entrada do circuito. 

Durante o tempo em que o diodo está conduzindo, o sinal da portadora Vc(t) fluirá pelo diodo. A 
amplitude do sinal da portadora será proporcional à amplitude do sinal modulante, isto é, o sinal 
da portadora flui pelo diodo sincronizado com a forma e o período de condução do diodo D1. Daí, 
pelo fato de funcionar como uma chave sincronizada, o Modulador deste tipo recebe o nome de 
Modulador Síncrono. 

Observe a forma de onda apresentada no ponto D do circuito. Podemos perceber que a o sinal de 
saída neste ponto aparece apenas os semiciclos positivos da Onda Portadora Vc(t) com a 
variação da amplitude da Onda Portadora acompanhando a variação da amplitude da onda 
modulante Va(t). 

O sinal apresentado no ponto D aparece deformado faltando os semiciclos negativos que é uma 
característica de um circuito Modulador deste tipo. 

Para recuperar a forma de onda senoidal sem a perda da informação do sinal modulante, este 
sinal é aplicado num circuito ressonante constituído por uma bobina e um capacitor. Graças ao 
efeito volante de um circuito oscilatório, o circuito formado pelos componentes LC, recupera a 
forma de onda senoidal. Observe a forma de onda do gráfico C mostrada na figura a seguir. 

Quando o circuito ressonante recupera a forma de onda senoidal, aparece na parte inferior a 
Envoltória do sinal modulante defasada de 180°. 

Modulador Quadrático 

O Modulador Quadrático possui uma característica diferente do Modulador Síncrono. O princípio 
baseia-se na condução do transistor na região de transferência do fator de amplificação. 

Para que se possa compreender o funcionamento do Modulador Quadrático, tomemos como 
exemplo o circuito da figura a seguir. 

 

O circuito está polarizado em classe A através de um divisor de tensão de polarização de base R2 
e R3. O resistor R4 do emissor colocado no emissor do transistor introduz uma realimentação 
negativa na base, reduzindo o ganho do circuito. 
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Devemos lembrar que a variação de tensão produzida no resistor de emissor produzirá também a 
variação de tensão entre a base e o emissor do transistor. Como a tensão de base é constante 
(divisor resitivo de R2 e R3), o acréscimo ou a redução da tensão de emissor fará com que altere 
a tensão Vbe. A variação de Vbe produzirá a variação de Ib, conseqüentemente a corrente Ic. 

Vamos supor que temos um sinal de portadora Vc(t) aplicado na entrada do circuito através de C1 
e R1 e o sinal sendo amplificado na saída numa determinada amplitude. Vejamos o que acontece 
se aplicarmos um sinal modulante no emissor do circuito. O sinal modulante de amplitude variável 
aplicado no emissor introduzirá uma realimentação negativa na base proporcional a essa 
variação. A realimentação negativa produzida pela introdução do sinal no emissor fará variar a 
tensão Vbe. 

Variando a tensão Vbe do transistor, a corrente Ib também sofrerá esta variação. Como a corrente 
de coletor é o produto do ganho hFE x Ib, a corrente de Ic também sofrerá esta variação. Conclui-
se que a variação produzida no emissor, produzira uma grande variação na corrente de coletor Ic. 

A variação de corrente produzida no coletor fará com que o sinal da portadora Vc(t) sintonizado no 
circuito LC varie de amplitude em cadência com a variação produzida no emissor. O circuito 
Modulador deste tipo é produzido variando a tensão Vbe de polarização. A região de transferência 
de Vbe do transistor não é linear, sendo ela exponencial. Por esta razão é denominado Modulador 
Quadrático. 

Na verdade, o sinal modulante estará variando a corrente da curva de transferência Vbe do 
transistor. No gráfico a da figura está representado por uma corrente Ie na coordenada X e Vbe 
em Y. Como podemos ver no gráfico a variação ∆ Ie (Ve) produzirá a variação ∆ Vbe. No gráfico b 
da figura temos a variação ∆ Vbe e a variação ∆ Ib. 

 

Índice de Modulação de AMDSB 

O Índice de Modulação do sinal modulado em amplitude na saída de um Modulador de AM pode 
ser determinado com auxílio de um osciloscópio. O Índice de Modulação pode ser representada 
pela letra K. 

 

Onde: 
B = Vppmáx – Vppmín 

100
A
BK100

A4
B4K100

)BA(2)BA(2
)BA(2)BA(2K •=⇒•=⇒•

+++
+−+

=

A = Vppmáx + Vppmín 
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A porcentagem de Modulação (M) pode ser obtida com o auxílio de um osciloscópio aplicando a 
seguinte equação; 

100
VppVpp
VppVppM

minmáx

minmáx •
+
−

=  

Na tela do osciloscópio podemos ver a seguinte forma de onda conforme mostra a figura. 

 

Método Trapezoidal 

Este método de análise de verificação do Índice de Modulação é feito através de uma figura 
trapezoidal mostrada na tela do osciloscópio. O sinal de saída modulada é aplicado na entrada 
vertical enquanto o sinal modulante é aplicado na entrada horizontal do osciloscópio. O sinal 
trapezoidal deverá ser mostrado na tela do osciloscópio. A figura a seguir mostra as conexões no 
osciloscópio e a forma de onda trapezoidal. 
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A porcentagem de Modulação pode ser obtida a partir da figura de trapézio mostrado na tela 
utilizando a seguinte expressão matemática: 

(%)100
YX
YXM •

+
−

=  

Devemos lembrar que o circuito Modulador emprega resistores e capacitores que podem 
introduzir defasagem do sinal entre a entrada e saída modulada. Esta defasagem pode produzir 
deformação na forma da figura trapezoidal. 

Demodulador de AMDSB (Detector de Envoltória) 

Como já vimos anteriormente, a Onda Portadora possui a facilidade de propagar pelo espaço a 
lugares longínquos. Sabemos também que a Modulação é uma forma de fazer a Onda Portadora 
levar a informação a um meio de transmissão. Durante o processo de Modulação da Onda 
Portadora, a variação do sinal modulante aparece codificada na variação de amplitude da Onda 
Portadora em forma de uma envolvente. 

Como a Onda Portadora é um sinal de radiofreqüência, este sinal modulante (áudio) que existe na 
portadora não seria possível ser ouvida. A Onda Portadora Modulada ao ser captado pelo 
radioreceptor, as informações contidas nesta onda deverá ser detectada através de um circuito 
especial chamado Demodulador. O processo de decodificar ou detectar o sinal modulante 
presente na Onda Portadora é denominado Demodulação. 

A Demodulação é o processo inverso da Modulação. O circuito Demodulador incumbe de retirar 
as informações contidas numa das bandas laterais da Portadora Modulada e elimina o sinal da 
portadora através de um Filtro Passa-Baixa. 

Existem basicamente 2 tipos de Demoduladores de AMDSB: Demodulador Síncrono e o 
Demodulador Quadrático 

Demodulador Síncrono 

Como já vimos, a Modulação de AMDSB, as informações são transmitidas em duas bandas 
laterais e mais a Onda Portadora. Na figura, podemos ver a forma de Onda Portadora Modulada 
de AMDSB. Podemos observar que a amplitude do sinal da portadora varia conforme o sinal 
modulante, isto significa que a informação é exatamente a envoltório da variação da amplitude da 
portadora. 
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Além do mais, a Onda Portadora Modulada de AMDSB possui tais sinais de informações 
defasados uma da outra de 180°. 

 

Embora ambos sinais estejam defasados, as informações são idênticas. Para nós, interessa 
apenas uma delas. Para recuperar esta informação contida no envoltório da Onda Portadora, 
utilizamos um circuito Demodulador chamado detector de Envoltório. O detector de Envoltório é 
um circuito similar a um Retificador de Meia Onda formado por um diodo Retificador e um Filtro 
Passa-Baixa. 

A figura a seguir (a) mostra uma Onda Portadora Modulada Vo(t) mostrando a Envoltória do sinal 
modulante Va(t). Na figura (b) temos um circuito Demodulador síncrona a diodo semicondutor. 

 

A Demodulação do sinal modulante de uma AMDSB é feita recuperando a Envoltória da Portadora 
Modulada. O circuito muito utilizado nos radioreceptores comerciais de AMDSB é o Demodulador 
de Envoltória. Este tipo de detector de Envoltória é constituído basicamente de um diodo 
Retificador e um Filtro Passa-Baixa. 
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Na figura a seguir, temos um circuito Demodulador de Envoltória sem o capacitor de filtro. 

 

O diodo semicondutor D1 retifica o sinal da Portadora Modulada de AMDSB deixando passar 
apenas os semiciclos positivos. Com o acréscimo do capacitor de filtro no Circuito Demodulador, o 
capacitor se carrega durante o valor máximo de pico e vai descarregando através do resistor de 
carga lei. durante o semiciclo negativo. 

O Valor do resistor de carga deve ser tal que a tensão do capacitor acompanhe a Envoltória do 
sinal modulante sem causar deformação do sinal. Na figura a direita (b), podemos ver o sinal de 
saída com o capacitor de filtro. 

 

O valor do capacitor escolhido, deve ser pequeno, teríamos o capacitor descarregando demais 
durante o semiciclo negativo da portadora e o sinal não será filtrado adequadamente. Porém, se o 
valor do capacitor for demasiadamente grande, a descarga do capacitar tornaria muito lenta e 
produzira a deformação da Envoltória do sinal modulante, conforme pode ser visto na figura. 

Um Circuito Demodulador de AMDSB síncrono a diodo semicondutor está mostrado na figura a 
seguir. Como podemos ver, o diodo está polarizado diretamente de tal maneira a fazer o sinal da 
Portadora Modulada começar a conduzir a partir no referencial zero. A polarização do diodo 
permite que um sinal da Onda Portadora de intensidade menor que a tensão da barreira de 
potencial do diodo possa ser demodulado sem produzir a deformação do sinal modulante. 
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Normalmente um Demodulador a diodo produz a deformação do sinal modulante pelo fato do 
diodo semicondutor começar a conduzir a partir de D,fV para o silício e a,3 V para o germânio. 

 

Demodulador Quadrático 

O Demodulador Quadrático possui a característica diferente do Demodulador Síncrono. O 
princípio baseia-se na condução do transistor na região de transferência do fator de amplificação. 
Para que você possa compreender o funcionamento do Modulador Quadrático, tomemos como 
exemplo o circuito da figura abaixo. 

 

Basicamente os Demoduladores do tipo Quadrático empregam circuitos amplificadores 
transistorizados polarizados. O sinal de saída demodulada está relacionado com a curva de 
transferência de amplificação do transistor. 

O sinal da Onda Portadora Modulada aplicada na entrada, fará com que os semiciclos negativos 
produzam um decréscimo da tensão Vbe do transistor enquanto que os semiciclos positivos 
produzem um acréscimo na tensão Vbe de polarização. 

A tensão contínua de coletor é associada ao sinal de saída amplificado da Portadora Modulada. 
Os semiciclos negativos da Onda Modulada se cancelam com a tensão continua presente no 
coletor e os semiciclos positivos se somam. Com a presença do capacitor de filtro C2, a 
envolvente dos semiciclos positivos são filtrados, eliminando a portadora. As variações do sinal 
modulante são retiradas através capacitor C4. 

Como a região de transferência de Vbe do transistor não é linear, a função apresenta uma curva 
exponencial. O Circuito Demodulador deste tipo é denominado Demodulador Quadrático. 
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Experiência 
Equipamento Necessário 

 Gerador de RF 
 Osciloscópio 

Material Necessário 

 Placa n° 8 

Procedimento 

1) Adquira com o seu instrutor a placa de ensaios nº 8. 

2) Identifique e monte o circuito a seguir. 

 

3) Aplique um sinal de RF de 3 Vpp sem a Modulação no ponto 1 da entrada do Circuito 
Demodulador e registre as formas de ondas observadas e as tensões nos pontos 2, 3 e 4. 

Ponto2 (volts) Ponto3 (volts) Ponto4 (volts) 

   

   

4) Mantenha a tensão de saída de RF do gerador em 3 Vpp. Selecione a Modulação interna de 
áudio e com o auxílio do osciloscópio, ajuste o sinal de saída modulada para um índice de 
25% de Modulação. Aplique este sinal na entrada do detector e registre as formas de onda e 
as tensões obtidas nos pontos 2, 3 e 4 na tabela a seguir: 

Va = 0% Va = 50% Va = 100% Va > 100% 

    

    
 

Ponto2 (m = 25%) Ponto3 (m = 25%) Ponto4 (m = 25%) 
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5) Repita o item anterior alterando o Índice de Modulação para 50% e complete a tabela a 

seguir: 

Ponto2 (m = 50%) Ponto3 (m = 50%) Ponto4 (m = 50%) 

   

   

6) Altere o sinal de RF para 4 Vpp na entrada e Índice de Modulação em 100%. Desconecte o 
resistor de 22 K (R1) de polarização do diodo retificador, observe a forma de onda e as 
tensões do sinal demodulado nos pontos 3 e 4 e registre na tabela a seguir: 

Entrada (m = 100%) Ponto3 (Vpp) Ponto4 (Vpp) 

   

   

7) Houve deformação do sinal demodulado no ponto 3 e 4 ? Justifique sua resposta. 

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

8) Reduza o índice para 25% e registre as formas de ondas e as tensões observadas nos pontos 
3 e 4 na tabela a seguir: 

Ponto1 (m = 25%) Ponto3 (Vpp) Ponto4 (Vpp) 

   

   

9) Houve deformação do sinal demodulado no ponto 3 e 4 com o Índice de Modulação de 25% 
da Onda Portadora? Justifique sua resposta. 

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  
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10) Identifique e monte o circuito a seguir. 

 

11) Determine a freqüência de ressonância do circuito LC para o indutor de 560 uH e capacitor de 
10 nF. 

Freqüência de ressonância calculada: __________________________________________Hz 

12) Aplique o sinal da Onda Portadora na entrada 1 e ajuste a freqüência do gerador até obter a 
ressonância calculada. Na ressonância o sinal de saída terá a máxima amplitude. Varie a 
amplitude do gerador até obter 1 Vpp da Onda Portadora na saída do circuito. 

13) Meça a freqüência de ressonância do circuito com auxílio do osciloscópio.. 

Freqüência de ressonância medida: ____________________________________________Hz 

14) Aplique um sinal senoidal de 1 KHz na entrada 2 e ajuste o Índice de Modulação de acordo 
com a tabela a seguir e registre a forma de onda e a tensão pico a pico da saída do circuito 

Va = 0% Va = 50% Va = 100% Va > 100% 

    

    

15) Conecte o osciloscópio no circuito de modo a obter a forma trapezoidal na tela como a figura 
a seguir: 
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16) Complete a tabela a seguir desenhando a figura observada na tela do osciloscópio de acordo 

com o Índice de Modulação pedida: 

Va = 0% Va = 50% Va = 100% Va > 100% 

    

    

17) Comente os resultados obtidos, quanto ao Circuito Modulador e ao Demodulador. 

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  
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Alarme 
A prática que iremos estudar no laboratório destina-se a simulação de um alarme residencial, que, 
depois de "armado” passa a verificar os estados dos sensores do ambiente onde ele está 
instalado. O alarme que estudaremos possui os seguintes blocos funcionais: 

 Regulador de tensão 
 Microcontrolador 
 Sensores de campo 
 Sensores das janelas 
 Sensores das portas 
 Sensores de presença 

A seguir veremos a função de cada bloco do alarme: 

a) Regulador de Tensão 

O regulador de tensão tem a função de eliminar todo ripple que existe na alimentação do circuito. 
Isso é necessário neste alarme pois nele existe um elemento sensível que é o microcontrolador. 

b) Microcontrolador 

O microcontrolador é o "cérebro" deste alarme, pois é ele que mediante programa residente em 
sua memória irá informar quando houver uma condição de alarme, quando deve ser ligado, qual 
tipo de alarme ocorreu, etc. 

c) Sensores de Campo 

Sensores são os elementos que indicam ao microcontrolador qual o estado das variáveis do 
sistema. 

A seguir descreveremos o funcionamento deste alarme: 

Sensores das Portas 

Estes sensores têm a função de informar quando uma porta foi aberta. 

São ligados em paralelo para que quando qualquer uma das portas for aberta, se depois de algum 
tempo determinado, o alarme não for desligado, este será acionado. 

Sensores das Janelas 

Indicam quando qualquer uma das janelas for aberta. São ligados em série e quando uma janela 
estiver aberta quando o alarme estiver ativo, este será acionado. 

Sensor de Presença 

Indicam se existe alguém no recinto enquanto o alarme estiver ativo. Estes sensores são 
acionados quando é detectado algum movimento em seu campo de ação. 

Kit Didático de Eletrônica Analógica – Teoria e Prática Página 201 de 206 



 
Experiência 15

 
Pânico 

Este sinal tem a função de que mesmo com o alarme desativado, se for acionado ativar 
instantaneamente a sirene. Este sinal pode ser acionado quando, por exemplo, uma loja é 
assaltada em horário de funcionamento, sendo que para isto uma chave pode estar escondida 
embaixo de uma mesa. 

O circuito do alarme está disponível na placa n° 12. 
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Descrição do Equipamento 
Este KIT DIDÁTICO foi desenvolvido para facilitar o desenvolvimento de diversos experimentos 
em ELETRÔNICA ANALÓGICA. 

É composto de um bastidor para montagem com os seguintes acessórios incorporados: 

 Amplificador de Áudio com saída para alto-falante 
 Buzzer 
 Banco de capacitores com 10 valores comerciais para montagens 
 Geradores de Sinal AC em 60 Hz, todos com center tape, com 4 valores de tensão de 

saída 
 Gerador de sinais com 3 formas de onda simultâneas (quadrada, triangular e senoidal) 

permitindo a seleção da freqüência e da amplitude do sinal de saída 
 3 potenciômetros com valores comerciais para montagens 
 Conjunto de chaves e botões pulsadores para ensaios 
 Gerador de pulso com período ajustável 
 Fonte de tensão contínua, regulada de 5 V e 
 Fonte Simétrica de tensão regulada de +15/-15 V. 

Observação: As fontes apresentação proteção e alarme sonoro contra curto-circuito. 

Além do bastidor ao conjunto estão incorporadas 13 placas para ensaios com a seguinte 
distribuição: 

 Placa 1 – SCR e Transistor Unijunção (UJT) 
 Placa 2 – Amplificadores Base e Emissor-Comum 
 Placa 3 – Amplificador Diferencial 
 Placa 4 – Características do Amplificador Operacional 
 Placa 5 – Integrador e Diferenciador com Amplificador Operacional 
 Placa 6 – Retificadores/Filtros Capacitivos e Fonte de Tensão Contínua a Zener e 

Transistor Série 
 Placa 7 – Características do 555/Multivibradores Astável e Monoestável 
 Placa 8 – Modulação e Demodulação 
 Placa 9 – Filtros Passivos 
 Placa 10 – Filtros Ativos e Oscilador a Cristal 
 Placa 11 – Multiplexação e Demultiplexação de Sinal 
 Placa 12 – Sistema de Alarme 
 Placa 13 – Protoboard 
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As mensagens no display do bastidor indicam: 

 Vg = Amplitude de saída do sinal do gerador 
 Fg = freqüência do sinal de saída do gerador 
 Fm = freqüência medida 
 Vm = Tensão medida 
 V = Tensão na fonte ajustável 
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