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1. Breve Histórico
A era da eletrônica foi inaugurada em 1907, com a 
invenção da válvula tríodo por L. Forest. Em 1951, 
SCHOKLEY inventou o primeiro transistor de junção.
A evolução do transistor foi um grande passo para o 
surgimento do circuito integrado, um processador usado 
nos computadores no início deste milênio, encerra de 
forma integrada mais de 10 milhões de transistores.



2. Tipos e classificação dos transistores
Os transistores podem ser classificados de acordo com o 
tipo de portador de carga utilizado para transporte de 
corrente. Sob esse ponto de vista, existem dois tipos: os 
bipolares e os unipolares. Bipolares são os TJBs, unipolares 
são os FETs e IGBTs.



3. Transistor de Junção Bipolar - TJB
Transistor bipolar – o nome transistor resulta da 
aglutinação dos termos ingleses TRANSfer + reSISTOR 
(resistência de transferência). O termo bipolar refere-se ao 
fato dos portadores lacunas ou elétrons participarem do 
fluxo de corrente.
Transistor bipolar - é um dispositivo de estado sólido 
formado por duas junções, P e N, em que os elementos 
semicondutores podem estar dispostos na sequência 
PNP ou NPN. O primeiro recebeu o nome de Transistor PNP, 
enquanto que o segundo é Transistor NPN.



4. Transistor de silício para uso geral
Transistor de silício de baixa potência para uso geral - 
Encapsulamento e disposição dos terminais.



5. Encapsulamento e disposição dos terminais
Transistores com diferentes encapsulamentos - transistor 
de sinal e de uso geral - encapsulamentos menores do tipo 
TO-92.



6. Transistor de alta potência
Transistor de alta potência com encapsulamento TO-3 e 
respectiva montagem em um radiador de calor.



7. Polarização do transistor bipolar NPN
Polarizar um circuito significa aplicar uma alimentação 
em CC, de modo a estabelecer valores fixos de tensões e 
correntes no componente principal e periféricos, para que 
estes possam realizar determinadas tarefas ou funções em 
uma dada aplicação.



8. Polarização - Características de coletor
No gráfico das curvas características de coletor de um TJB, 
uma reta de carga permite fixar o ponto de operação 
dentro da área útil de trabalho do transistor.



9. Regiões de operação do TJB - Parte I
Através da curva de polarização, podemos definir um dos 
três estados para o transístor operar: próximo ao CORTE, 
próximo a SATURAÇÃO ou na região ATIVA também 
chamada de REGIÃO LINEAR.



10. Regiões de operação do TJB - Parte II
Comportamento do transistor nas três regiões



11. Parâmetros Alfa e Beta do TJB - Parte I
Normalmente os Parâmetros Alfa e Beta do transistor 
bipolar são definidos para medir a corrente contínua, mas 
as vezes utilizados por alguns autores, para medir 
indistintamente corrente alternada e corrente contínua.



12. Parâmetros Alfa e Beta do TJB - Parte II
O parâmetro alfa de um transistor é a relação entre a 
corrente de coletor (IC) e a corrente de emissor (IE), com a 
tensão entre a base e o coletor (VCB) constante.



13. Parâmetros Alfa e Beta do - Parte III
O parâmetro beta de um transistor é a relação entre a 
corrente de coletor (IC) e a corrente da base (IB), com a 
tensão entre o coletor e emissor (VCE) constante.



14. Ganho de corrente do TJB
Ganho de corrente do transistor na configuração emissor 
comum.



15. Transistor operando como chave
Um transistor pode operar como chave eletrônica, 
bastando para tal polarizá-lo de forma conveniente: corte 
ou saturação.



16. Transistor como chave - Porta lógica NOT
Este circuito funciona logicamente como inversor. Quando 
Vin está no nível lógico baixo, Vout estará no nível alto, e 
virce-versa.



17. Transistor como chave - Porta lógica AND
Dois transistores ligados em série. Vout assume nível lógico
baixo, se V1 e V2 estiverem no nível lógico alto.



18. Transistor como chave - Porta lógica OR
Dois transistores ligados em paralelo. Vout assume nível 
lógico baixo, se V1 ou V2 estiver no nível lógico alto.



19. Transistor como chave – Foto controle
Aplicação simples do transistor como chave em um circuito
de acionamento de LED.



20. Transistor como chave - Relé temporizado
Transistor como chave em um circuito temporizador. Neste 
circuito IB de saturação é alcançada no início da carga do 
capacitor, o botão "reset" permite o início da temporização.



21. Transistor como chave - Controle de nível
Aplicação simples do transistor como chave em um circuito
de controle de nível de liquido.



22. Polarização do TJB - Polarização fixa
Circuito do TJB com polarização fixa.



23. Polarização do TJB - Com RE
Polarização com resistor de emissor.



24. Polarização do TJB - Por divisor de tensão
Polarização do TJB por divisor de tensão - Polarização 
automática.



25. Polarização por divisor de Thévenin
Polarização do TJB por divisor de tensão - Equivalente 
Thévenin.



26. Par Darlington
Polarização do transistor Darligton.



27. Configurações do TJB
Polarização do TJB nas configuraçõs - Emissor comum, Base
comum e Coletor comun.



28. Especificações elétricas do TJB
Especificações elétricas do TJB retiradas de publicações de 
folhas de dados - Data Sheet.
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