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OBJETIVOS
Proporcionar ao aluno os conhecimentos básicos acerca dos materiais semicondutores e dos principais
componentes eletrônicos delesderivados, com ênfase em diodos, transistor bipolar e transistores de efeito de
campo. São abordados aspectos construtivos dosmesmos, especificações básicas, formas de operação e
utilização, bem como suas principais aplicações.
EMENTA
Fundamentos, características e estudos de semicondutores. Junção PN:Processos de fabricação, estudo das
principais características, circuitos utilizandodiodos, principais tipos de diodos; Transistor bipolar: construção e
funcionamento,principais características, aplicações, polarização; Transistor de efeito de campo:construção e
funcionamento, principais características, aplicações, polarização;Mecânica dos sólidos.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
ITEM
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EMENTA

CONTEÚDO
1.1) Principais materiais semicondutores e suas aplicações em
eletrônica
1.2) Estrutura cristalina e índices de Miller
1.3) Produção de silício cristalino
1.4) O conceito de elétrons e lacunas em semicondutores intrínsecos
1.5) Concentração de portadores de carga em materiais intrínsecos
(ni);valores de ni para Ge, Si e AsGa
1.6) O modelo das bandas de energia; energia de gap do Ge, Si e
Fundamentos, características e
AsGa
estudos desemicondutores
1.7) Dopagem de semicondutores (conceito de doadores e
aceitadores;principais dopantes; processos de dopagem)
1.8)Diagrama das bandas de energia para semicondutores
dopados;cálculo da nova energia de Fermi; fórmulas para n e p
1.9) Estudo da corrente elétrica de deriva (mobilidade; densidade
decorrente de deriva; condutividade;resistividade)
1.10) Estudo da corrente elétrica de difusão (densidade de corrente
dedifusão; teste ‘hot-point’; relação de Einstein)
2.1) Aspectos construtivos de uma junção PN (vista em corte;
formaçãoda região de depleção)
2.2) Listagem dos principais tipos de diodos e suas aplicações
2.3) Processos de fabricação de junções; junção abrupta versus
junçõesgraduais
Junção PN: Processos de
2.4) Análise gráfica de uma junção abrupta (gráficos das bandas
fabricação, estudo dasprincipais
deenergia, da densidade de carga, do campo elétrico, do potencial e
características,circuitos utilizando
daenergia)
diodos,principais tipos de diodos
2.5) Capacitância da junção
2.6)Característica I x V do diodo (gráfico I x V; funcionamento
elétrico;função retificadora)
2.7) Tensão reversa máxima (avalanche e zener);
2.8)Principais características construtivas dos diodos retificadores,
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Transistor bipolar: Construção
efuncionamento,principais
características, aplicações,
polarização

Transistor de efeito de campo:
Construção e
funcionamento, principais
características,
aplicações,polarização

Mecânica dos Sólidos

desinal, zener, túnel, fotodiodo, LED e laser
2.9) Modelo simplificado (linearizado) do diodo
2.10) Circuitos práticos com diodos (retificadores, limitadores,
portaslógicas, etc.)
3.1) Construção e funcionamento do transistor bipolar (vista em
corte;representação; funcionamento; aplicações)
3.2) Modelo do transistor bipolar para corrente contínua (característica
ICx VCE; principais parâmetros; equação fundamental da corrente
decoletor)
3.3) O transistor bipolar operando como chave
3.4)Os circuitos emissor-comum (EC), coletor-comum (CC) e basecomum (BC) (esquemático; descrição geral; principais características
eaplicações)
3.5) Introdução à polarização do transistor bipolar (polarização
doscircuitos EC e CC; retas de carga; regimes de operação; cálculo do
nívelmáximo na saída)
3.6) Modelo do transistor bipolar para corrente alternada (modelo h
parabaixas e médias frequências; modelo para altas frequências;
3.7) Cálculo dos parâmetros a partir dos parâmetros h).
Exemplos de análise para sinais alternados (expressões dos ganhos
detensão e corrente e das impedâncias de entrada e saída dos
circuitosEC e CC nas médias freqüências)
4.1) JFET (vista em corte; representação; funcionamento; aplicações)
4.2) MOSFET (vista em corte; funcionamento; aplicações)
4.3) Modelo do MOSFET para corrente contínua (característica ID x
VDS;principais parâmetros; equações fundamentais da corrente de
dreno nosmodos linear e saturado)
4.4) Circuitos lógicos utilizando MOSFET
4.5) Os circuitos fonte-comum (FC), dreno-comum (DC) e portacomum(PC) (esquemático; descrição geral; principais característica
eaplicações)
4.6) Introdução à polarização do MOSFET (polarização dos circuitos
FCe DC; retas de carga; regimes de operação; cálculo do nível máximo
nasaída)
4.7) Modelo do MOSFET para corrente alternada. Exemplos de
análisepara sinais alternados (expressões dos ganhos de tensão e
corrente edas impedâncias de entrada e saída dos circuitos FC e DC
nas médiasfreqüências)
5.1) Conceitos; aplicações em componentes eletrônicos.

PROCEDIMENTOS DE ENSINO
AULAS TEÓRICAS
Aulas expositivas com uso de recursos didáticos como quadro negro e apresentações multimídia.
AULAS PRÁTICAS
PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO
Se M < 6,0 o aluno está automaticamente reprovado.
Se M ≥ 6,0 o aluno está automaticamente aprovado.
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