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Sugestão:
Para cada circuito amplificador realimentado mostrado abaixo, primeiramente identifique qual a 
topologia de realimentação. Uma vez identificada a topologia, verifique, de acordo com o material  
a ser disponibilizado em prova, qual é o ganho de malha fechada (Af) desejado, ou seja, verifique 
se  Af=Vo/Vs,  Af=Io/Vs,  Af=Vo/Is ou  Af=Io/Is. Pede-se, então:

a) Identifique a malha de realimentação (ou seja, o circuito a 2 portas identificado por “feedback  
network”) e calcule os valores de R11, R22 e β.
b)  Identifique  o  amplificador  básico  (ou  seja,  o  circuito  a  2  portas  identificado  por  “basic 
amplifier”) e calcule os valores de A, Ri  e Ro.
c) Determine os valores do ganho de malha fechada Af e das resistências de entrada Rin e saída 
Rout.

Obs: 
1. Nos circuitos com AMPOP, assumir como modelo para o AMPOP o circuito mostrado na Fig. 1a, com 
os seguintes parâmetros: resistência de entrada diferencial igual a RD=Rid, resistência de saída RO=ro e 
ganho de tensão AOLDC=μdB, onde μdB=20log10(μ).
2.  Nos circuitos com MOSFET, assumir válida a análise para pequenos sinais e utilizar como modelo 
para o MOSFET o circuito mostrado na Fig. 1b.
3. Nos circuitos com BJT, assumir válida a análise para pequenos sinais e utilizar como modelo para o 
BJT o circuito mostrado na Fig. 1c.
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