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PRÉ-REQUISITO
EQUIVALÊNCIA

Materiais e Dispositivos, Circuitos Elétricos

OBJETIVOS
Capacitar o aluno a descrever as características, o funcionamento e o modelamento (DC e AC) dos dispositivos
semicondutores básicos; capacitar o aluno a analisar, projetar e desenvolver circuitos básicos aplicativos
utilizando os dispositivos semicondutores estudados.
EMENTA
Aplicação de diodos; transistores (bipolares e de efeito de campo); O TBJ em circuitos digitais (RTL, DTL, TTL);
polarização e estabilidade de transistores; Modelos AC de transistores e aplicações básicas; Amplificadores
diferenciais e parâmetros; Amplificadores operacionais; parâmetros e aplicações básicas.
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EMENTA

CONTEÚDO
- Revisão de semicondutores;
- Reta de carga, modelos de diodos;
- Circuitos limitadores, grampeadores, dobradores;
Aplicação de diodos
- Retificadores meia onda, onda completa, ponte;
- Fontes com filtros capacitivos: cálculo aproximado e
Schade, reguladores;
- Outros circuitos com diodos.
- Componentes de corrente do transistor;
- Região ativa, corte e saturação;
Transistores bipolares de junção
- Configurações e parâmetros;
- Modelo Ebers-Molls.
- O ponto de operação e sua estabilidade;
- Circuitos práticos e autopolarização;
Polarização e estabilidade de transistores;
- Estabilização contra Vbe, Iço e Hfe;
circuitos digitais básicos
- Circuitos para compensação;
- Circuitos básicos RTL, DTL, TTL.
- Modelos para pequenos sinais;
- Modelo de parâmetros h;
Modelos AC de transistores e aplicações - Análise de amplificadores com parâmetros h incluindo
básicas
resposta em baixa frequência;
- Teorema de Miller e seu Dual;
- Cálculos simplificados e amplificadores especiais.
- Características e parâmetros de J-FET e Mos-FET; C-Mos
Transistores de efeito de campo
Circuitos de polarização;
- Modelos AC e amplificadores em FC, GC e DC.
- Estrutura e funcionamento do amplificador operacional e
seus axiomas (terra virtual);
- Amplificador diferencial ideal, com emissores acoplados e
Amplificadores diferenciais e parâmetros
características de transferência;
- Tensões e correntes de deslocamento, parâmetros de
amplificadores operacionais e suas medições.
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- Sistemas analógicos: inversor, não inversor, seguidor,
somador, amplificador diferencial e de instrumento,
Amplificadores operacionais, parâmetros e
integrador, diferenciador, computador analógico, outros;
aplicações básicas
- Sistemas não-lineares: comparadores, geradores de forma
de onda, etc.
- Montagem, testes e medidas de diversos circuitos
referentes a eletrônica básica;
Atividades de laboratório
- Montagem de uma fonte de alimentação variável operando
em alta frequência.

PROCEDIMENTOS DE ENSINO
AULAS TEÓRICAS
Aulas expositivas com uso de recursos didáticos como quadro negro e apresentações multimídia.
AULAS PRÁTICAS
As atividades práticas serão desenvolvidas em laboratório, sendo apresentado para os alunos um roteiro para
realização dos experimentos de forma detalhada.
PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO
A primeira nota parcial será composta por uma prova teórica com valor 8,0 pontos e avaliações práticas com
valor 2,0 pontos. A segunda nota parcial será composta por uma prova teórica com valor 8,0 pontos, avaliações
práticas com valor 2,0 pontos. No final do semestre será aplicada uma prova substitutiva contemplando todo o
conteúdo do semestre e sua nota substituirá a menor entre prova teórica 1 e prova teórica 2, considerando
seus respectivos pesos.
O valor da média (M) será a média aritmética das duas notas parciais, multiplicada por 0,9 e será somada com
a nota de um projeto (APS) que possui valor 1,0.
Se M < 6,0 o aluno está automaticamente reprovado.
Se M ≥ 6,0 o aluno está automaticamente aprovado.
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