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SEMICONDUTORES

OBJETIVOS

Analisar circuitos básicos que utilizam o diodo retificador como elemento de estudo.

NOTAS DE TEORIA

Retificador de Meia Onda

Retificadores de meia onda são circuitos que, como o próprio nome diz, aproveitam apenas
a metade de uma onda, por esta razão, são pouco eficientes. Abaixo segue um circuito de
meia onda e em seguida um diagrama de funcionamento:

Este circuito é basicamente formado por um transformador, que tem a função de baixar a
tensão ao valor desejado, e um diodo retificador que, no exemplo ao lado, bloqueia o semi-
ciclo negativo. Este circuito é basicamente formado por um transformador, que tem a função
de baixar a tensão ao valor desejado, e um diodo retificador que, no exemplo ao lado,
bloqueia o semi-ciclo negativo.

Retificadores de Onda Completa

Os circuitos retificadores de onda completa aproveitam os dois semi-ciclos da onda, obtendo
então um desempenho superior aos de meia onda. Existem dois tipos de circuitos de meia
onda: circuito retificador com derivação central e circuito retificador em ponte. Abaixo segue
um exemplo de um circuito retificador em ponte e um com derivação central:
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Circuito Ceifador

A saída dos circuitos ceifadores (às vezes chamados limitadores) aparece como se uma
parte do sinal de entrada fosse cortada.

As figuras abaixo ilustram dois circuitos básicos de ceifadores série não polarizados ou
simples:

O ceifador negativo é assim denominado por cortar o semi-ciclo negativo da senóide
aplicada à entrada, enquanto que,  no ceifador positivo é cortado ou ceifado o semiciclo
positivo da senóide.

Podemos dizer que os ceifadores série simples são, em última análise, retificadores de
meia onda.

As figuras abaixo ilustram dois ceifadores paralelos simples ou não polarizados negativo e
positivo respectivamente:

Circuito Grampeador

Um circuito grampeador típico é mostrado a seguir:

Um grampeador tem por finalidade levar um sinal da entrada para saída, abaixo ou acima
de um determinado nível, dependendo ou não se o mesmo for polarizado.
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Observe atentamente a relação entre os sinais de entrada e saída.

Multiplicadores de Tensão

Def.: É um circuito com dois ou mais diodos retificadores que produzem uma tensão média
igual ao múltiplo do valor da tensão de pico ou seja, 2Vp, 3Vp, etc.

Dobrador de tensão de meia onda

Funcionamento: Durante o semi-ciclo negativo o diodo D1 fica polarizado diretamente,
conduzindo e carregando C1 com a tensão de pico Vp e  D2 polarizado inversamente, no
corte. No semi-ciclo positivo D1 esta no corte e D2 conduz fazendo com que a fonte ca fique
em série com C1, carregando C2 com uma tensão de 2Vp.
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Dobrador de tensão de onda completa

Triplicador de tensão

Referências: www.geocities.com/dranoel_2/diodo.doc (em 20/07/2008)
www.colegiouberaba.com.br  (em 20/07/2008)

OBS. IMPORTANTE: PODE HAVER VARIAÇÃO DE ALGUMAS TENSÕES DAS
FONTES DE SAÍDA, POIS AS EXPERIÊNCIAS FORAM REALIZADAS EM DIAS E
HORÁRIOS DIFERENTES.
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PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL

EXPERIÊNCIA 1: RETIFICADOR DE MEIA ONDA

1. Monte o circuito abaixo:
Utilize o AC OUTPUT da maleta SD-1202 para alimentar o circuito, com 5V RMS e 60Hz.

2. Com o multímetro meça a tensão no resistor; essa será a tensão média sobre a carga.
Logo após, meça a corrente do circuito após o diodo; essa será nossa corrente média:
OBS: Utilize a escala AC no multímetro para medir a tensão média na carga .

Vm= ______V
Im= ______mA

3. Desenhe a forma de onda obtida na carga (resistor) do circuito:

4. Acrescente em paralelo com a carga o capacitor de 220µF. Com o osciloscópio verifique
na forma de onda qual o pico máximo e mínimo obtidos. Meça com o multímetro a tensão
média na carga. Repita o procedimento com o capacitor de 470µF (desconecte o outro
antes):
OBS: Utilize a escala DC no multímetro para medir a tensão média na carga.
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Para C= 220µF:
Vm = ___V

Vp max = ___V
Vp min = ___V

Para C = 470µF:
Vm = ___V

Vp max = ___V
Vp min = ___V

5. Cite locais onde podemos utilizar, sem danos, uma fonte que tenha uma tensão de saída
com as formas de ondas obtidas nesta experiência e pelo menos um local/circuito onde
devemos evitar o uso desse tipo de retificador:

R:____________________________________________________________________

______________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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EXPERIÊNCIA 2: RETIFICADORES DE ONDA COMPLETA

USO DO “CENTER TAPE”

1. Para o circuito abaixo, meça com o multímetro e analise com o osciloscópio:
Utilize o AC OUTPUT da maleta SD-1202 para alimentar o circuito, com 5V RMS e 60Hz.

OBS: Utilize a escala AC no multímetro para medir a tensão média na carga
Tensão média na carga, sem capacitor: ___V

Tensão de pico máximo na carga, sem capacitor: ___V
Desenhe a forma de onda na carga, sem capacitor:

OBS: Utilize a escala DC no multímetro para medir a tensão média na carga
Tensão média na carga, com capacitor de 220µF: ___V

Tensão de pico máximo na carga, com capacitor de 220µF: ___V
Tensão média na carga, com capacitor de 470µF: ___V

Tensão de pico máximo na carga, com capacitor de 470µF: ___V
Faça um esboço da forma de onda obtida na carga, para C= 470µF:
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2. Meça com o osciloscópio a tensão de pico sobre qualquer um dos diodos: ___V

3. Segundo suas análises, cite algumas vantagens e desvantagens em usar um circuito
retificador de onda completa com center tape, ao invés do circuito de meia onda:
R:____________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

RETIFICADOR EM PONTE

4. Para o circuito abaixo, faça as mesmas medições realizadas no circuito anterior:
Utilize o AC OUTPUT da maleta SD-1202 para alimentar o circuito, com 5V RMS e 60Hz.

OBS: Utilize a escala AC no multímetro para medir a tensão média na carga
Tensão média na carga, sem capacitor: ___V

Tensão de pico máximo na carga, sem capacitor: ___V
Desenhe a forma de onda na carga, sem capacitor:
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OBS: Utilize a escala DC no multímetro para medir a tensão média na carga
Tensão média na carga, com capacitor de 220µF: ___V

Tensão de pico máximo na carga, com capacitor de 220µF: ___V
Tensão média na carga, com capacitor de 470µF: ___V

Tensão de pico máximo na carga, com capacitor de 470µF: ___V
Faça um esboço da forma de onda obtida na carga, para C= 470µF:

2. Meça com o osciloscópio a tensão de pico sobre qualquer um dos diodos: ___V

3. Segundo suas análises, cite algumas vantagens e desvantagens em usar um circuito
retificador de onda completa em ponte ao invés de um com center tape:

R:_____________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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EXPERIÊNCIA 3: CIRCUITOS CEIFADORES E GRAMPEADORES DE
TENSÃO

CEIFADOR

1. Para o circuito abaixo, desenhe a forma de onda:
Utilize o AC OUTPUT da maleta SD-1202 para alimentar o circuito, com 5V RMS e 60Hz

2. Substitua o resistor de 47KΩ pelo de 10KΩ e anote os resultados:



11

R:____________________________________________________________________

3. Você pôde observar algo interessante: qual foi exatemente a tensão máxima obtida na
carga, levando-se em consideração o semiciclo positivo?

R:______________________________________________________________________

4. Agora acrescente ao circuito o outro diodo e veja o que acontece:

5. Conforme a forma de onda observada, explique a função dos dois diodos:

R_____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

6. Qual a função do resistor ligado em série no circuito?

R:____________________________________________________________________

________________________________________________________________________



12

7. Poderíamos acrescentar ao circuito uma fonte de corrente contínua ligada em série com
o diodo. Supondo que a tensão de pico da fonte principal seja de 10V, a fonte auxiliar seja
de 3V corrente contínua, estamos utilizando um único diodo e a queda de junção nele seja
de 0,6V , qual será a tensão de pico na saída, levando em consideração o semiciclo que
será ceifado?

R:____________________________________________________________________

GRAMPEADOR

8. Monte o circuito abaixo e esboce a forma de onda na carga:
Utilize o AC OUTPUT da maleta SD-1202 para alimentar o circuito, com 5V RMS e 60Hz
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EXPERIÊNCIA 4: MULTIPLICADORES DE TENSÃO

Nota: esta experiência é curta e tem por objetivo demonstrar os efeitos do diodo e analisar

o comportamento do circuito com calma.

Para os circuitos duplicador e triplicador de tensão abaixo, meça as tensões de entrada e
de saída e esboce a forma de onda de saída:
Utilize o AC OUTPUT da maleta SD-1202 para alimentar o circuito, com 5V RMS e 60Hz

Duplicador

OBS: Utilize a escala de tensão AC para medir a tensão de entrada, e a escala de DC
para medir a tensão de saída.
Tensão de entrada (AC): ___V
Tensão de saída (Vm): ___V

Esboço da forma de onda da tensão de saída:
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Triplicador

OBS: Utilize a escala de tensão AC para medir a tensão de entrada, e a escala de DC
para medir a tensão de saída.
Tensão de entrada (AC): ___V
Tensão de saída (Vm): ___V

Esboço da forma de onda da tensão de saída:
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