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7.º Estudo da estrutura interna (aproximada) de um Amplificador 

Operacional 

Objectivo 

Análise do funcionamento de um circuito representativo da constituição (interna) 
aproximada de um amplificador operacional. 
 

Esquema  

 
 

Figura 1 – Circuito eléctrico do amplificador operacional 

Procedimento  

Análise teórica do circuito 

Considere o circuito apresentado na figura 1 como uma aproximação à constituição 
interna de um amplificador operacional; este (circuito) é um amplificador multiandar em 
que o andar (a secção) de entrada é um amplificador (par) diferencial com TBJs (T1 e T2), 
a que se lhe segue um andar em emissor comum degenerado, realizado pelo transístor 
T4; o andar de saída em classe B é realizado pelos transístores T3 e T5. Para os 

transístores, de silício, considere que βnpn = 200, βpnp = 200, VBEnpn_ACT = 0,65 V e 
VEBpnp_ACT = 0,65 V. 
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1.  Anulando as fontes de sinal em tensão (+vid/2 e –vid/2) e desprezando as correntes de 
base dos transístores, determine o valor das correntes e das tensões contínuas IEE (em R3), 
IC2, VC2, IE4, VC4, VB3/B5, IC3 e IC5.  

 

 

 

 

 

 

 

2.  Calcule o ganho em tensão diferencial (vo/vid) em malha aberta (do circuito) do 
amplificador operacional, recorrendo à expressão deduzida na aula téorica 
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(Note qual é a polaridade da tensão diferencial vid utilizada nesta dedução, que está 
implicitamente indicada no circuito da figura 1).  

 

 

 

 

 

3. Considere que aplica uma tensão sinusoidal na entrada vid com amplitude de 10 mV – 
simétrica, tal como sugere a figura 1, + vid/2 e – vid/2 – com frequência de 1 kHz. 
Determine o valor de pico do sinal em tensão da saída vo; esboce as formas de onda do 
sinal em tensão, diferencial, de entrada vid e do sinal em tensão de saída vo. 

  

4. Justifique a designação das entradas, inversora e não inversora, deste AmpOp tal 
como se assinala na figura 1.  
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5. Nas mesmas condições do ponto 3 - com a aplicação nas entradas de + vid/2 e – vid/2 - 
para sinais, qual será o valor da tensão nos emissores dos transístores T1 e T2. 
Justifique. 

 

 

6. Nas mesmas condições do ponto 3, determine o valor (de pico) do sinal em tensão no 
colector do transístor 2 e no transístor 4; esboce a forma de onda destes sinais em 
tensão e da tensão de entrada diferencial vid.  

  

7. Justifique o estado de funcionamento dos transístores T3 e T5 - andar em classe B - 
quando a tensão aplicada às respectivas bases VB3/5 se encontra entre - 0,5 V e + 0,5 V. 
Explique as consequências deste facto (estado de funcionamento de Q3 e Q5 naquele 
intervalo de tensão, entre - 0,5 V e + 0,5 V) na forma de onda do sinal em tensão da 
saída registado no ponto 3. 

 

 

 

 

 

8. Complete a tabela seguinte, relacionando as tensões dadas, considerando: 

• VBE3 e VBE5 são as tensões base-emissor que colocam em condução T3 e T5 

• VO a tensão de saída do amplificador operacional 

• VB3/5 a tensão de base de T3 e T5 

 

VB3/5 VEE < VB3/5 ≤ VBE3  - 0,5 V ≤ VB3/5 ≤ + 0,5 V VCC  > VB3/5 ≥ VBE3 

VO VO =  VB3/5    VBE5 VOUT =      VO = VB3/5      VBE3 

9. Se utilizar este (circuito do) amplificador operacional na configuração de seguidor de 
tensão, isto é, em montagem não inversora com ganho em tensão unitário, qual será a 
tensão de saída vo quando na entrada se aplicar uma tensão sinusoidal vi com 1 V de 
amplitude e frequência de 1 kHz? Que acontecerá ao efeito na forma de onda da tensão 
de saída identificado no ponto 7? Justifique. (Recorde o comportamento eléctrico do 

circuito da figura 2 se o AmpOp, desta figura, for ideal (A=∞)). 
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Figura 2 – Redução da distorção de cruzamento do andar de saída em class B 
 

Simulação do circuito usando o PSpice 

1. Considere o circuito representado na figura 1 e edite-o no ambiente do PSpice. 

2. Realize uma análise DC, anote os valores de IEE (em R3), IC2, VC2, IE4, VC4, VE4, IC3 e 
IC5 e compare-os com os que encontrou na análise teórica. Destaque e justifique as 
eventuais diferenças, apreciáveis, que encontre. 

 

 

 

 

3. Simule o circuito considerando que aplica uma tensão sinusoidal na entrada de vid 
com amplitude de 10 mV - simétrica tal como sugere figura 1, + vid/2 e – vid/2 - com 
frequência de 1 kHz. Determine o valor do ganho em tensão diferencial do circuito (vo/vid) 
a partir dos resultados desta simulação. 

Esboce as formas de onda da tensão diferencial de entrada vid e da tensão de saída vo; 
(assinale convenientemente o valor DC, se existir, e os valores de pico destas tensões). 
Justifique a presença ou a ausência do efeito identificado no ponto 7 da análise teórica? 
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4. Nas mesmas condições do ponto 3, para sinais, verifique qual é o valor da tensão  
nos emissores dos transístores T1 e T2. Justifique. 

 

 

 

 

 

 

5. Nas mesmas condições do ponto 3, determine o valor (de pico a pico) do sinal em 
tensão no colector do transístor 2 e no colector do transístor 4 e determine o valor do 
ganho em tensão do andar de entrada (vc2/vid) e do andar intermédio (vc4/vc2); confronte 
os resultados encontrados com os que determinou na análise teórica. Esboce a forma de 
onda destas tensões e da tensão de entrada diferencial vid; (assinale convenientemente o 
valor DC, se existir, e os valores de pico destas tensões). 

  

6. Utilize este (circuito do) amplificador operacional na configuração de seguidor de 
tensão (montagem não inversora com ganho em tensão unitário). Aplique-lhe uma tensão 
sinusoidal de entrada vi com 1 V de amplitude e frequência de 1 kHz. Esboce as formas 
de onda da tensão de entrada e da tensão de saída. Justifique os resultados encontrados 
e a presença ou ausência do efeito identificado no ponto 7 da análise teórica. 

 

  

7. Utilize este (circuito do) amplificador operacional na montagem inversora com R1 = 

10 kΩ e R2 = 20 kΩ. Aplique-lhe uma tensão sinusoidal de entrada vi com 1 V de 
amplitude e frequência de 1 kHz. Determine o valor do ganho em tensão (em malha 
fechada) desta montagem inversora e esboce as formas de onda da tensão de entrada e 
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da tensão de saída. Justifique os resultados encontrados e assinale a presença ou 
ausência do efeito identificado no ponto 7 da análise teórica. 

  

 

 

Conclusões e relatório do trabalho realizado 

Estabeleça as conclusões e considerações que entenda importantes para a 
compreensão e justificação dos resultados encontrados e apresente outros elementos 
que valorizem o relatório do trabalho realizado. Procure relacionar os valores 
encontrados na análise teórica e a simulação, tentando justificar as eventuais diferenças 
encontradas. 
 
 


