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Trabalho Prático N.o 1

Estuda da característica I-V de um díodo
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1. Com o auxílio de um ohmímetro determine o valor exato da resistência que recebeu.

R

2. Sem ligar a fonte a nenhum circuito ajuste a fonte de tensão para 0 V.

3. Implemente o seguinte circuito numa placa branca (breadboard).
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R 

I
D

4. Ligue a fonte e anote, na tabela seguinte, os valores de tensão nos terminais da resistência, VR, e nos terminais

do díodo, VD, para vários valores da tensão de alimentação VS .

VS (V) 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 1.0 2.0 4.0 8.0 12.0 16.0

VR ( )

VD ( )

5. Através da análise da tabela anterior determine o valor da corrente I que atravessa o díodo.

VS (V) 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 1.0 2.0 4.0 8.0 12.0 16.0

I ( )

6. Determine com precisão o valor da tensão limiar de condução do díodo, Vγ.

NOTA: Use a informação da tabela anterior para reduzir o intervalo de procura.

Vγ =
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7. Trace a curva característica do díodo, curva I-V, no gráfico seguinte.

8. Inverta a polaridade do díodo, ou seja, obtenha o circuito da figura seguinte:

DC

R 

I
D

9. Estabeleça a fonte para cerca de 20 V e meça a intensidade de corrente com um amperímetro.

I =

10. Da alínea 1 à alínea 9 que conclusões pode retirar relativamente ao funcionamento do díodo. Quais são as

diferenças para um díodo ideal?

R

11. Repita as alíneas 3 a 7 para um segundo díodo fornecido pelo docente e compare as suas características.

NOTA: Realce apenas as diferenças, não necessita de anotar uma nova tabela e traçar uma nova curva I-V.

R
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