Experiment

G0-1
Portugues (Portugal)

Instruções Gerais
O exame experimental dura 5 horas e vale um total de 20 pontos.

Antes do exame
• Não deves abrir os envelopes que contém os problemas antes do sinal sonoro que indica o início
da competição.
• O início e o ﬁnal do exame serão indicados por um sinal sonoro. Haverá um anúncio a cada hora
indicando o tempo decorrido, assim como quinze minutos antes do ﬁnal do exame (antes do sinal
sonoro ﬁnal).

Durante o exame
• São fornecidas folhas de respostas dedicadas para escreveres as tuas respostas. Insere as medições nas tabelas, caixas ou gráﬁcos apropriados na folha de respostas correspondente (marcada
com A). Para cada problema, há folhas de trabalho adicionais em branco para realizar cálculos detalhados (marcadas com W). Certiﬁca-te sempre que estás a usar as folhas de trabalho que pertencem
ao problema no qual estás a trabalhar nesse momento (veriﬁca o número do problema no cabeçalho). Se escreveste alguma coisa nalguma folha que não queres que seja classiﬁcada, faz uma cruz
sobre ela. Usa somente a parte da frente de cada página.
• Nas tuas respostas, tenta ser o mais conciso possível: usa equações, operadores lógicos e desenhos
para ilustrar os teus pensamentos sempre que possível. Evita o uso de frases longas.
• O cálculo explícito de erros não é necessário, a menos que seja explicitamente pedido. No entanto,
é pedido para usares um número apropriado de algarismos signiﬁcativos ao apresentares resultados numéricos. Além disso, deves decidir sobre o número apropriado de pontos de dados ou de
repetições de medidas, a menos que sejam dadas instruções especíﬁcas.
• Muitas vezes podes resolver partes posteriores de um problema sem ter resolvido as anteriores.
• Não tens permissão para sair do teu local de trabalho sem permissão. Se precisares de alguma
ajuda (precisares de encher a tua garrafa de água potável, a calculadora avariou, precisas de ir à
casa de banho, etc), por favor, chama a atenção de um guia de equipa levantando uma das três
bandeiras: ”H O”para reabastecer a garrafa de água , ”WC”, se precisares de ir à casa de banho, ou
”Help!” em todos os outros casos. Se precisares de mais folhas de trabalho ou para gráﬁcos, por
favor levanta a bandeira ”Help!”.

No ﬁnal do exame
• No ﬁnal do exame, deves parar imediatamentebde escrever.
• Para cada problema, classiﬁca as folhas correspondentes na seguinte ordem: folha de rosto (C),
perguntas (Q), folhas de resposta (A), folhas de trabalho (W).
• Coloca todas as folhas pertencentes a um problema no mesmo envelope. Coloca as instruções
gerais (G) no envelope separado restante. Entrega também as folhas vazias. Não podes levar nenhuma folha de papel da área do exame.
• Coloca o teu equipamento de escrita (1 caneta esferográﬁca, 1 lápis, 1 régua, 1 borracha/aﬁadeira),
bem como a calculadora de volta no saco transparente.
• Espera na tua mesa até que os teus envelopes sejam recolhidos. Assim que todos os envelopes
forem recolhidos, o teu guia irá acompanhar-te para fora da área do exame. Deixa o teu saco de
equipamentos de escrita sobre a mesa, mas leva a tua garrafa de água contigo.
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Transístor de papel (10 pontos)
A tecnologia eletrónica na sociedade moderna é baseada num dispositivo simples, mas poderoso: o
transístor, que pode ser usado tanto como um interruptor quanto como um ampliﬁcador. O modo de
comutação é usado para armazenamento e processamento de informações digitais.
Aqui vamos analisar dois tipos de Transístores de Efeito de Campo (FET): JFET (Transistor de Efeito de
Campo de Junção) e o TFT (Thin Film Transistor).
Vamos explicar brevemente como funciona um FET. Um FET é um dispositivo não linear com 3 terminais
(os terminais são denominados Porta (Gate): G; Fonte (Source): S; e Dreno (Drain): D que podem controlar o ﬂuxo de corrente entre a Fonte (S) e o Dreno (D) atuando sobre a tensão aplicada entre a Porta
(G) e a Fonte (S). Numa analogia simples, embora imperfeita, um FET funciona de maneira similar a uma
torneira de água, o manípulo da torneira atuando como o Porta controla o ﬂuxo de água.

Figura 1. Esquema de um JFET de canal n (esquerda), sua analogia hidráulica (meio) e símbolo
do circuito elétrico (direita). As setas no esquema JFET indicam o ﬂuxo da corrente elétrica
entre a Fonte (S) e o Dreno (D) através do estreito canal n. A largura do canal depende da
tensão aplicada entre a Porta (G) e a Fonte (S).
O FET de junção (JFET) baseia-se nas propriedades da junção que pode ser de dois tipos de material
semicondutor, como silício dopado do tipo p ou n. Um JFET tem um canal estreito através do qual a
corrente ﬂui entre a Fonte e o Dreno, e num FET de canal n este canal é feito de material tipo-n. A
largura de tal canal pode ser controlada de maneira precisa, aplicando uma tensão negativa entre a
Porta e a Fonte, GS
G
S . Para um valor ﬁxo GS , a corrente que ﬂui entre a Fonte e o Dreno
depende não-linearmente da voltagem aplicada entre o Dreno e a Fonte, DS
D
S . Para tensões
pequenas DS , todavia, a corrente varia linearmente com a tensão aplicada, assim o JFET apresenta um
comportamento óhmico. A resistência de saída, DS
DS DS , todavia, depende fortemente da tensão
aplicada GS , seguindo de forma aproximada a lei:
DS

DS

GS

(1)

P

onde DS é a resistência de saída com GS
e P
é um parâmetro do JFET chamada voltagem de
pinch-off. Claramente, na voltagem de pinch-off, o ﬂuxo de corrente no FET é bloqueada.
Para qualquer valor GS
P , a corrente entre a Fonte e o Dreno começará a afastar-se do comportamento linear à medida que aumentamos DS , e, a partir de certo valor, satura num valor quase constante.
Seja DSS a corrente de saturação quando GS
. No regime de saturação (tensão DS aplicada elevada),
a corrente de saturação dependerá de GS da seguinte maneira:
DS

DSS

GS

P

(2)
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Devemos salientar duas características muito importantes de um JFET. Embora a sua resistência de saída
controlada por tensão possa ser bastante baixa, a resistência de entrada ( GS
GS GS ) é extremamente
alta, tipicamente maior que
, assim este dispositivo usa muito pouca corrente de entrada. Além
disso, a capacidade de um pequeno JFET é bastante baixa, tornando-o um dispositivo muito rápido que
pode ’abrir e fechar’ mesmo a frequências superiores a MHz.
Agora vamos descrever como funciona um tipo diferente de FET, o TFT.
Como qualquer outro FET, o TFT permite o controle de uma corrente entre dois contatos, os eletrodos
Dreno (D) e Fonte (S), por intermédio dum potencial aplicado no terceiro elétrodo, a Porta (G).
O elétrodo Porta (G) está ﬁsicamente separado da camada semicondutora por um dielétrico que permite
o estabelecimento de um campo elétrico vertical que controlará os portadores de carga livre existentes
no semicondutor (efeito de campo). A camada dielétrica pode ser substituída por uma membrana eletrolítica tal como o papel onde existem iões móveis (ver a Figura 2) e neste caso a tensão aplicada na
Porta empurrará iões com carga oposta para a interface semicondutora, criando uma camada de cargas
iónicas que modulará a densidade dos portadores de carga livres existentes dentro do semicondutor
(Electrolyte Gated Transistors - EGTs). Os investigadores da Universidade Nova de Lisboa foram pioneiros
no desenvolvimento, em 2008, do ”transístor em papel”, e são líderes mundiais neste campo.

Figure 2. Esquema do transístor de ﬁlme ﬁno (TFT) de papel que é usado neste problema.
S - Fonte; D - Dreno; G - Porta; A - papel (dielétrico); B - substrato; C - camada semicondutor
(Gálio-Indio-óxido de Zinco (GIZO)); X - contatos metálicos. As setas indicam o ﬂuxo de corrente
convencional.
Similarmente aos JFETs, os transístores TFT podem operar em dois modos de operação fundamentais,
um modo linear e um modo de saturação. Em contraste com o JFET, a capacidade intrínseca do TFT é
um parâmetro relevante para o desempenho do dispositivo.
Neste problema experimental, irá examinar como funciona um JFET de canal n e o funcionamento dum
TFT de papel.
Irá determinar as Curvas Características (CCs) destes dispositivos medindo a corrente entre a fonte e o
dreno ( DS ) através da aplicação de tensões distintas em G ( GS ) and D ( DS ).
As duas CCs mais importantes são a curva de saída e a curva de transferência:
• Curva de saída: Para esta curva a corrente entre a Fonte e o Dreno ( DS ) será medida e desenhada
em função da tensão entre a fonte e o dreno ( DS ), com DS variando desde 0 V até
V , em passos
sucessivos, mantendo GS constante.
• Curva de transferência: Para esta curva DS será medida e desenhada em função de GS . DS será
mantida constante num valor adequado para o transístor trabalhar no modo de saturação e GS
será feito variar em passos sucessivos desde
até V.
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Equipamento
O equipamento fornecido para este problema experimental (Figura 3) é o seguinte:
1. multímetro
2. transístor JFET (fornecido no interior do saco de plástico rotulado)
3. cabos (10) com crocodilos
4. clipes crocodilo (4, fornecido no interior do saco plástico)
5. conjunto de baterias (4 1.5 V)
6. suporte de baterias
7. mini-tábua de contatos com suporte
8. ﬁos de ligação (3) para ligar mini-tábua de contatos
9. lápis HB
10. caneta de tinta de prata condutora (Circuit Scribe)
11. cronometro
12. folha de papel com circuitos impresso e um TFT embutido que usa papel como camada dielétrica
(Figure 4)
13. saco com material de escrita (1 caneta, 1 lápis, 1 borracha/aﬁador, 1 régua)
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Figura 3. Equipamento experimental.
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Figura 4. Esquerda: Folha de papel com circuitos impressos incluídos no equipamento: papel
(1) , traços de prata condutora (2), traços de carbono resistivo (3), transístor de papel (4), resistências divisoras de tensão (
and
). Direita: dimensões físicas das resistências divisoras
de tensão (os degraus de 0.5 mm são constantes para cada segmento).

Important precaution:
Não dobre a folha de papel com os circuitos impressos e o transístor incorporado, pois isso pode
daniﬁcá-lo facilmente. Tente deixá-lo o mais plano possível durante as medições, a ﬁm de alcançar
os melhores resultados.

Para as medições, é importante levar em consideração as seguintes informações importantes:
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• O multímetro deve ser sempre ligado em modo DC.
• O multímetro não deve estar em modo automático de escala e utilizador deve escolher cuidadosamente os intervalos mais apropriados para suas medições. No caso de ocorrer um da
escala ser excedida, o display mostrará ”1” ou ”-1” (à esquerda no display), para valores positivos
e negativos, respectivamente, e você deverá mudar para a escala apropriada.
• Nas escalas de baixa corrente o amperímetro está protegido por um fusível de 315 mA. Evitar
por todos os meios criar um curto-circuito entre a bateria e o multímetro porque uma alta
corrente irá estoirar o fusível!
• A resistência interna do multímetro quando opera como voltímetro é M .
• Quando opera como amperímetro, a resistência interna do multímetro depende da escala
como é mostrado na tabela seguinte:
Escala

int

200 mA

1.0

20 mA

10

2 mA

100

Tabela 1. Resistência interna do multímetro fornecido quando opera como multímetro.
Assim, quando o multímetro estiver sendo usado como amperímetro no modo DC, haverá uma
queda de tensão até 200 mV entre seus terminais, em escala completa, quando funciona em qualquer das 3 escalas DC disponíveis.

Parte A. Dimensionamento dos circuitos (2.5 points)
Para conseguir as necessárias tensões DS e GS irás usar duas resistências de carbono impressas ( e
, ver Fig. 4) e um circuito de divisão de voltagem para ajustar as diferenças de potencial adequadas
ao circuito.
e
serão a resistência total ( tot ) do circuito divisor de tensão. Quando se aplica uma
tensão constante (neste caso cerca de 3 V da bateria) através , por exemplo, veremos que a tensão cai
ao longo da resistência desde 3 V ( in , o contato positivo da bateria) até ao valor da tensão de ”terra” (0 V;
a partir de agora, designamos como ”terra” o contato comum dos dois conjuntos de baterias). tot pode
ser divida essencialmente em duas resistências ( x e y ) para atingir a tensão desejada out (Figura 5).
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Figura 5. Circuito divisor de tensão.
A.1

Obter a expressão para a tensão de saída,
x e y.

e resistências

0.2pt

A.2

Medir a resistência das três resistências de teste na parte inferior da folha ( T1 ,
T2 e T3 ) com o multímetro. Realizar medições suﬁcientes com posições diferentes nos contatos prateados. Escrever os valores na folha de respostas. Calcular o valor médio e estimar a incerteza para a resistência de cada resistência
de teste.

0.5pt

A.3

Mostrar que a resistência de um ﬁlme ﬁno quadrado com uma certa resistividade, , deve ser independente do comprimento do seu lado. Este valor da
resistência independente do comprimento (dimensão) é chamada de resistência
da folha e é denotada por ! .

0.3pt

A.4

Calcular o valor médio da resistência do ﬁlme de carbono a partir dos dados em
A.2 e obter a resistividade, , do ﬁlme de carbono com uma estimativa da sua
incerteza (considerar uma espessura para o ﬁlme de carbono de
m).

0.4pt

A.5

Mostrar que o valor teórico das resistências
e
é
!
. Medir
e
e escrever os valore na Folha de Respostas. Determinar
o valor experimental de e compará-lo com o valor teórico.

0.5pt

out ,

em função de

in

Usando a caneta de tinta de prata fornecida, desenhar 7 linhas condutoras igualmente espaçadas ao
longo de cada um das resistências fornecidas (conforme exempliﬁcado na Figura 6). Essas linhas individuais servirão como pontos de contato para os divisores de tensão.
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Figura 6. Exemplo do desenho das linhas e esquema de nomenclatura dos pontos de contato.
A.6

Medir as resistências
e
para todos os pontos de contato.
é deﬁnido
como a resistência entre o ponto de contato e os pontos V (resistência 1) ou W
(resistência 2), e
é deﬁnido como a resistência entre o ponto de contato e o
ponto Z. Preencher as tabelas fornecidas na folha de respostas.

0.3pt

Inserir as 4 pilhas AA no suporte da bateria. Por favor, observe cuidadosamente a polaridade correta
da bateria e certiﬁque-se em não produzir um curto-circuito. Em seguida, conecte ﬁsicamente a bateria
conforme mostrado na Figura 7. Assegure-se em não daniﬁcar as pistas de prata com as garras do
crocodilo.

Figura 7. Ligações da bateria.
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A.7

Medir out em cada ponto de contato, out é a tensão medida relativamente ao
ponto Z e insira os valores nas tabelas fornecidas na folha de respostas.

0.3pt

Isto conclui a parte de dimensionamento do circuito e agora vai poder medir os CCs do transístor JFET.

Parte B. Curvas características do transístor JFET (4.0 pontos)
Para caracterizar o transístor JFET, irá usar a conﬁguração mostrada na Figura 8. Comece por identiﬁcar
os três contatos (S, D e G) no transístor JFET fornecido - preste atenção na identiﬁcação correta dos
contatos, pois o dispositivo não é simétrico! Pode usar a mini-tábua de contatos fornecida com suporte para montar o transístor JFET. Os ﬁos de ligação fornecidos devem ser usados com a mini-placa
de montagem.
Usando os cabos fornecidos, conecte a Porta (G) e a Fonte (S) do transístor à terra (ponto Z do circuito, a
0 V). Em toda esta parte do problema, a Fonte (S) do JFET deve sempre ser mantida ligada à terra.

Figura 8. Conﬁguração experimental para a determinação das curvas características do JFET.
A parte do circuito dentro da região tracejada que inclui o TFT não deve ser usada na parte B
do problema. A inserção superior mostra como identiﬁcar a porta (G), a fonte (S) e o dreno (D)
do transístor JFET. A inserção inferior mostra como os furos da mini-tábua estão conectados.
Todos os furos numa coluna numerada estão internamente interconectados e isolados dos
furos de outras colunas. A imagem do multímetro é meramente ilustrativa: você é responsável
por selecionar o modo de medição apropriado e a escala no seletor rotativo do multímetro.
B.1

Ligue o porta (G) do transístor à terra ( GS
). Em seguida, conecte um dos
cabos do multímetro, que deve ser usado no modo de corrente DC, ao dreno do
transístor e, com o outro cabo, toque no ponto com a maior tensão disponível
nos divisores de tensão. Anote na folha de respostas o valor da corrente DS .

0.2pt

Experiment

Q1-10
Portugues (Portugal)

B.2

Medir a corrente DS para diferentes tensões positivas aplicadas ao Dreno, mantendo GS
. Em seguida, mude o circuito para aplicar uma tensão negativa
entre a Porta (G) e a Fonte (S) do transístor ( GS
) e repita as medições de DS
em função da tensão positiva aplicada entre o dreno e a fonte. Preencha com
os seus valores as tabelas fornecidas na folha de respostas.

0.8pt

Quando o circuito do divisor de tensão está ligado a uma resistência de carga baixa (Figura 9), os valoL
res de tensão fornecidos pelo divisor de tensão, out
, são diferentes dos valores nominais out medidos
quando a resistência de carga é alta, como no caso de um voltímetro de alta impedância.

Figura 9. Divisor de tensão com uma resistência de carga.
B.3

Considere que o divisor de tensão está conectado a uma resistência L . Obter
L
uma expressão para o fator de correção
out em função de L , x e y .
out

0.2pt

O transístor JFET tem uma baixa resistência de saída quando GS
, noemadamente DS
. No
entanto, esta resistência aumenta signiﬁcativamente quando a porta (G) é polarizada negativamente
em relação à Fonte (S). Para GS
ta resistência de saída segue de forma aproximada a lei dada pela
equação (1).
B.4

Usando os fatores de correção apropriados, calcule DS , a queda de tensão entre Dreno (D) e Fonte (S), para todos os pontos medidos em B.2. Considere
os seguintes dados nominais para o JFET usado neste problema: DS
,
1
4
V.
P

1.2pt

B.5

Desenhar as curvas de saída

0.5pt

B.6

Considere o transístor operando na região de valores baixos de DS . Obter os
valores experimentais de DS do teu JFET para diferentes valores de GS e desenhe os resultados.

0.5pt

B.7

Desenhar as curvas de transferência
+3 V.

0.3pt

DS

DS

para o seu transístor JFET.

DS

GS

do teu transístor JFET para

DS
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Quando o transístor JFET está no modo de saturação, a corrente
expressa pela equação (2).
B.8

DS

segue de forma aproximada a lei

Dos dados medidos, obter DSS e a voltagem de pinch-off, P , para o seu dispositivo. Compare o valor obtido de P com o valor nominal.

0.4pt

Um importante parâmetro de um transístor JFET, em particular quando usado em ampliﬁcadores, é a
chamada transcondutância do transístor, , deﬁnida como
DS

(3)

GS

Para uma função de duas variáveis
é mantido constante.
B.9

, a notação

signiﬁca a derivada de com respeito a quando

Obtenha, a partir da curva de transferência medida, a transcondutância do seu
dispositivo para GS
0.50 V. Compare-o com o valor calculado obtido a partir
da equação (2).

0.4pt

Parte C. O transístor de ﬁlme ﬁno de papel (2.0 points)
De agora em diante, você deixa o JFET, e todas as tarefas e perguntas relacionadas com o transístor de
ﬁlme ﬁno (TFT) de papel estão localizadas no canto superior do circuito impresso. A porta (G), fonte (S)
e dreno (D) do TFT estão marcados na Figura 10. Ligar a porta (G) do TFT e a fonte (S) à terra. Também
nesta parte do problema a fonte (S) do TFT de papel deve estar sempre ligada ao contato comum das
baterias, i.e. 0 V, como ilustrado na Figura 10. Polarize o transístor com DS
, através de um dos
circuito divisores de tensão (Figura 10). Veriﬁque que uma corrente está a ﬂuir pelo amperímetro.
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Figura 10. Conﬁguração experimental para medições no TFT de papel. A imagem do multímetro é meramente ilustrativa: você é responsável por selecionar o modo de medição apropriado
e a escala no seletor rotativo do multímetro.
C.1

Aplique DS
3.0 V. Feche o transístor aplicando GS
3.0 V. Aguarde 1
min para que o transístor feche. Anote na folha de respostas o valor residual da
corrente, closed . Então abra o transístor colocando GS
, enquanto mantém
3.0
V.
Meça
a
corrente
em
função
do
tempo,
começando
no momento
DS
em que abre o transístor, por pelo menos 5 min e colete os dados DS na folha
de respostas.

0.8pt

C.2

Plote DS . Há uma sobreposição de dois processos exponenciais com dependência no tempo, um com uma constante de tempo muito maior ( ) do que a
outra ( ). Determinar a constante de tempo mais curta, .

1.2pt

Parte D. Circuito Inversor (1.0 points)
Em microeletrónica, um dos circuitos mais importantes é o inversor, que é capaz de inverter uma entrada
digital. Por exemplo, se in = ”alto” então out = ”baixo” e vice-versa. Um transístor é mais uma vez a base
do circuito e um dos projetos mais simples é o chamado ampliﬁcador de fonte comum, representado na
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Figura 11, usando um transístor e uma resistência de carga. ( L ). Neste caso in = GS e out é a voltagem
medida no eletrodo dreno (D) do transístor. Assim, nesta parte vamos monitorizar o que acontece com
out enquanto varremos GS desde -3 V até 0 V.

Figura 11. Ampliﬁcador fonte comum e circuito inversor.
Na conﬁguração da Figura 11, o transístor é o TFT de papel e L é uma resistência de carga que vais
adicionar agora, manualmente, conectando o contato Dreno do transistor com o contato Vin usando
uma pista de lápis, como indicado na Figura 12. Enquanto escreves, estás realmente a depositar ﬁnas
camadas de graﬁte condutora no papel, então quanto mais camadas desenhares uma em cima da outra, menor será a resistência. Enquanto desenhas L certiﬁque-se de monitorizar continuamente a sua
resistência. Para puxar Vout o mais próximo de 0 V a resistência da carga deve ser grande o suﬁciente.
Então, enquanto ”desenhas” a resistência, aponta para um valor próximo ao valor alvo L
k .
Podes usar o lápis para diminuir L ou a borracha para aumentá-lo. Deves procurar obter um valor que
não diﬁra mais do que
do valor pretendido.
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Figura 12. Conﬁguração experimental para o inversor / ampliﬁcador de fonte comum.
Usa o lápis HB incluído e desenha à mão um resistência de carbono com valor de L 200 k para ser
usado como uma resistência de carga do TFT de papel para construir o circuito do inversor (ver a Figura
12).
D.1

Escreve na folha de respostas os valores das medidas L que obtiveste. Conﬁgura o circuito do inversor (Figura 12) usando o resistência da pista de carbono
e o TFT de papel. Antes da medição, lembra-te de que deves desligar completamente o transístor aplicando GS
V e esperar por
min . Então mede
V até V e faz leituras de out com um tempo
out enquanto varres GS desde
de estabilização para cada ponto até um máximo de 100 s . Escreve os valores
medidos na folha de respostas.

0.5pt

D.2

Desenha (plota) a curva de transferência de voltagem out (
curva de tendência suave através dos pontos de dados.

0.5pt

in )

e desenha uma
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Escreva os números de 0 a 9 na tabela seguinte:
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Parte A: Dimensionamento do Circuito (2,5 pontos)
A.1
out

A.2

T1

T2

T3
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A.3
Demonstração:

A.4
!

Carbon ﬁlm

A.5
Demonstração:

Valores Medidos:
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A.6
Pontos

Pontos

Z

Z

A

H

B

I

C

J

D

K

E

L

F

M

G

N

V

W

A.7
Pontos

out

Pontos

A

H

B

I

C

J

D

K

E

L

F

M

G

N

V

W

out
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Parte B: Curvas Características de um Transístor JFET (4,5 pontos)
B.1
DS

B.2
DS Valores da Corrente:
Porta/Dreno Z
Z
A
B
C
D
E
F
G
V

B.3

H

I

J

K

L

M

N

W
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B.4
Use as colunas vazias para os fatores de correção que achar necessários.
Porta A: GS
DS
Ponto
Dreno

Porta B:

out

GS

Ponto
Dreno

L
out

DS

DS

L
out

DS

DS

DS

out
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B.4 (cont.)
Porta C: GS
Ponto
Dreno

Porta D:

DS

out

GS

Ponto
Dreno

L
out

DS

DS

L
out

DS

DS

DS

out
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B.4 (cont.)
Porta E: GS
Ponto
Dreno

Porta F:

DS

out

GS

Ponto
Dreno

L
out

DS

DS

L
out

DS

DS

DS

out
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B.4 (cont.)
Porta G: GS
Ponto
Dreno

Porta V:

DS

out

GS

Ponto
Dreno

L
out

DS

DS

L
out

DS

DS

DS

out
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B.5
Curvas de Saída:
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B.6

GS

Gráﬁco:

DS

GS

DS
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B.7
Curva de Transferência:

B.8
DSS

P

B.9
Transcondutância Medida:

Transcondutância Calculada a partir do modelo do JFET:
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Parte C: O Transístor de Filme Fino de Papel (2,0 pontos)
C.1
closed
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C.2
Gráﬁco:

DS

Gráﬁco Auxiliar para determinar

:
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Parte D: Circuito Inversor (1,0 pontos)
D.1
L

in

out
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D.2
Gráﬁco:

out

in
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Viscoelasticidade de um ﬁo de polímero (10 pontos)
Por favor, note que o ﬁo não deve ser esticado antes do início da experiência!
Não altere a calibração da balança.

Introdução
Quando um material sólido está sujeito a uma força externa, ele deforma-se. Para forças pequenas
aplicadas, esta deformação é proporcional à força (lei de Hooke) e é reversível, de modo que o material
recupera a forma inicial quando a força é removida.
Para um sólido, a descrição é mais convenientemente expressa usando os conceitos de tensão e de
deformação. A tensão é deﬁnida como força por unidade de área, isto é a força dividida pela área
na qual ela atua, enquanto a deformação, , é a variação relativa do comprimento:
e

(1)

onde e são o comprimento ﬁnal e original, respectivamente. No comportamento elástico simples, a
tensão é simplesmente proporcional à deformação
(lei de Hooke) e o fator de proporcionalidade,
, é designado como módulo de Young. O comportamento elástico expresso na lei de Hooke é uma
aproximação válida apenas para deformações suﬁcientemente pequenas. Para as tensões mais altas,
as variações tornam-se gradualmente irreversíveis à medida que o regime plástico é atingido; nesse
caso, os movimentos moleculares deixam de ser limitados, lembrando os de um ﬂuido viscoso. Ou seja,
se esticado ou comprimido além do limite elástico, o material torna-se assintoticamente ﬂuido.
Materiais viscoelásticos
Certos materiais combinam aspectos de um sólido elástico com características que se assemelham a
ﬂuidos viscosos e são, portanto, conhecidos como viscoelásticos. Em tais materiais, e além da tensão
elástica imediata, há uma componente de tensão dependente do tempo, à medida que as cadeias se
desdobram, esticam e alinham. A deformação implica, assim, uma tensão ”friccional” adicional. Se a
tensão for limitada, o material pode recuperar a sua forma inicial, algum tempo depois de remover a
tensão aplicada, o que signiﬁca que os processos viscosos envolvidos são na sua maioria reversíveis.
Ao lidar com um material viscoelástico, é razoável considerar separadamente o comportamento puramente elástico e o comportamento viscoso adicional, implicando assim que a tensão total necessária
para desenvolver uma dada deformação é a soma de um termo puramente elástico
e um
termo viscoelástico :
(2)
Supõe-se que ambos os termos de tensão correspondem à mesma tensão
. No entanto, a
deformação , correspondente ao termo viscoelástico, é geralmente modelada como a soma de uma
deformação puramente elástica, e
, com uma deformação puramente viscosa, v , (ambas sujeie
v
tas à mesma tensão
):
e

v

(3)
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No processo puramente viscoso, admite-se uma relação linear entre a tensão e a derivada em ordem ao
tempo da deformação (similar à encontrada nos ﬂuidos viscosos),
d v
d
onde

é o coeﬁciente de viscosidade.

Este modelo fenomenológico é o chamado modelo sólido linear padrão da viscoelasticidade linear, e está
representado na Figura 1, onde as molas representam componentes elásticas puras e o pote representa
a componente puramente viscosa.

Figura 1. Modelo sólido linear padrão da viscoelasticidade linear.
Das equações acima, obtém-se a seguinte relação:
d
d

d
d

(4)

Portanto, dentro do modelo linear padrão da viscoelasticidade, é possível mostrar que
d
d

d
d

(5)

onde
. Esta equação diferencial mostra que a relação entre a deformação e a tensão não
é agora linear, e que a deformação e a tensão são ambas funções gerais do tempo. Para obter
é
necessário especiﬁcar a função
e vice-versa.
Existem dois casos especiais de interesse prático, em que d d
ou d d
, comummente conhecidos como condições de relaxamento de tensão e condições de ﬂuência, respectivamente. Sob as
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condições de relaxamento de tensão, é aplicada uma tensão súbita ao material, que é mantida constante ao longo do tempo, de modo que d d
. Nesse caso, a função
é então dependente apenas
dos parâmetros viscoelásticos do meio e a solução da eq. (5) é
e

(6)

onde foi admitido que em
apenas as componentes elásticas contribuem para a tensão e assim
. Esta solução mostra que a tensão viscoelástica decai exponencialmente com o
tempo, com uma constante temporal .
Processos viscoelásticos múltiplos
O modelo linear padrão pode ser facilmente estendido para incluir muitos processos viscoelásticos,
como sugerido pela Figura 2.

Figura 2. Modelo geral de múltiplos processos viscoelásticos.
Assim, considerando

componentes viscoelásticas diferentes ,
(7)

onde

d
d

d
d

, e, como em cima,

d
d

d
d

d
d

.

A seguinte generalização da eq. (5) é, portanto, aplicável:
d
d
onde

,e

.

d
d

(8)
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Em condições de deformação constante, as várias tensões viscoelásticas devem ainda decair exponencialmente com o tempo,
e
, levando à solução:
e

(9)

onde foi assumido que em
apenas as componentes elásticas contribuem para a tensão total e,
portanto,
. A resposta viscoelástica resultante é evidentemente não linear.
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Equipmento

É fornecido o seguinte conjunto de equipamento para este problema experimental (veja a Figura 3):
1. 1 estrutura vertical de apoio, com um sistema de suporte para posicionar um ponteiro laser e outro
sistema de suporte superior para manter a linha esticada verticalmente, com tensão constante
acima da balança;
2. 1 massa, consistindo de uma massa cilíndrica oca e um parafuso de travagem para ligar a linha;
3. 1 ﬁo longo de poliuretano termoplástico (TPU) ﬁxo à massa e a outro parafuso de travagem, usado
para pendurar o ﬁo ao suporte superior;
4. 1 ﬁo curto de TPU preso a um parafuso de ﬁxação;
5. 1 apontador laser e o respectivo suporte;
6. 1 balança digital;
7. 2 espelhos planos;
8. 1 cronómetro;
9. 1 régua;
10. 1 régua metálica;
11. 1 folha de papel A4 para funcionar como alvo;
12. 1 mola para segurar o laser no lugar e ligá-lo.
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Figura 3. Equipamento para este problema experimental.
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Parte A: Medidas de relaxamento-tensão (1,9 pontos)
Por favor, note que o ﬁo não deve ser esticado antes do início da experiência! Caso o ﬁo seja
inadvertidamente esticado, peça outro, mas lembre-se de que isso levará algum tempo, reduzindo, dessa forma, o tempo que tem para fazer a experiência.
Deve ler atentamente as indicações dadas na”Parte D: Análise de Dados” antes de iniciar as
medidas nesta parte, a ﬁm de planear a maneira como faz as medições.

A.1

Meça o comprimento do ﬁo não esticado entre as cabeças dos parafusos. Para
obter o comprimento total do ﬁo, , incluindo o comprimento dentro dos parafusos, adicione 5 mm por cada parafuso. Anote na folha de respostas o valor
medido de e a sua incerteza.

0.3pt

A.2

Meça o peso total da massa, , em unidades de força-grama (gf). Lembrese que 1 grama-força é a força correspondente ao peso de uma massa de 1
grama ( gf
N ). Anote na folha de respostas o valor medido e uma
estimativa da sua incerteza.

0.3pt

Para observar experimentalmente as vários componentes de relaxamento, é necessário medir a tensão
durante tempo suﬁciente. Neste caso, é suﬁciente para medir a evolução da tensão durante cerca de 45
minutos.
Agora deve executar duas ações simultâneas 1 e 2. Por favor, leia atentamente as instruções
antes de começar.
Importante: se a experiência for interrompida por algum motivo, ela não poderá ser retomada.
Tem que ser reiniciada com um novo ﬁo. Nesse caso, peça um novo.

Realize simultaneamente as seguintes ações:
1. Mantendo a massa na plataforma da balança, estique o ﬁo de modo que o parafuso no lado oposto
seja colocado no sistema de suporte do ﬁo, na estrutura de apoio (Figura 4).
2. Inicie o cronómetro simultaneamente com a ação 1.
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Figura 4. Pendurando o ﬁo no suporte e iniciando as medidas.
A.3

Registe as leituras da balança,
, e o instante de leitura correspondente, ,
durante cerca de 45 minutos, na tabela fornecida na folha de respostas.

1.0pt

A.4

Meça o comprimento do ﬁo esticado, , e estime a incerteza correspondente.
Anote na folha de respostas o valor medido de e a sua incerteza.

0.3pt

Parte B: Medida do diâmetro do ﬁo esticado (1,5 pontos)
Nunca olhe diretamente para o laser! Quando não estiver em uso, o ponteiro laser deve estar
desligado.
Se tiver diﬁculdades em obter um padrão de difração, peça um novo laser.
Nesta parte irá usar a difração da luz para medir o diâmetro do ﬁo de polímero. O diâmetro nominal
do ﬁo não esticado é de 0,5 mm. Como deve saber, o padrão de difração de uma fenda retangular de
largura é semelhante ao de um objeto cilíndrico com o mesmo diâmetro da largura da fenda. No
regime de campo distante (Fraunhofer), onde o padrão de difração é observado numa tela alvo colocada
a uma distância muito maior do que o diâmetro do objeto, a distância entre os mínimos de difração para
pequenos ângulos é a mesma para a fenda e o objeto e é dada por
sin
onde

(10)

é o ângulo de difração.

Irá usar luz laser com um comprimento de onda

=

nm.

Para realizar esta parte, faça o seguinte:
1. Ligue o laser usando a mola (veja a Figura 5).
2. Posicione o laser de forma que ele atinja diretamente o ﬁo esticado.
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3. Com o material fornecido, pense num método de projetar o padrão de difração numa tela de papel
e de medir os dados necessários para determinar o diâmetro do ﬁo usando a eq. (10).

Figura 5. Ligando o laser usando a mola.
B.1

Faça um esboço do seu método na folha de respostas.

0.6pt

B.2

Meça a distância ótica, , entre a linha e o padrão de difração projetado. Anotea na folha de respostas com uma estimativa de sua incerteza.

0.3pt

B.3

Determine a distância média, , entre os mínimos de difração e a sua incerteza.
Anote-a na folha de respostas com uma estimativa da sua incerteza.

0.3pt

B.4

Aplicando a eq. (10) aos seus dados de difração, determine o diâmetro, , do
ﬁo de polímero esticado e a sua incerteza. Anote-o na folha de respostas com
uma estimativa da sua incerteza.

0.3pt

Parte C: Mudando para um novo ﬁo (0,3 pontos)
Antes de prosseguir com a análise de dados (Parte D), deve preparar a montagem para a medição com
o ﬁo mais curto (Parte E).
Retire a massa do ﬁo longo (desaparafusando-o) e transﬁra-o para a extremidade livre do ﬁo mais curto
(inserindo a linha através do orifício e ﬁxando-a com a rosca, veja a Figura 6).
Caso não consiga inserir o ﬁo no orifício, peça ajuda.
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Figura 6. Montagem da rosca TPU no parafuso de travagem.
C.1

Meça o comprimento, da linha como em A.1. Anote-o na folha de respostas
com uma estimativa da sua incerteza.

0.3pt

Pendure este novo ﬁo no suporte superior para que a massa exerça uma tensão constante. A linha irá
alcançar, eventualmente, a deformação estacionária
, enquanto trabalha na análise de dados
(ela deve estar suspensa durante pelo menos 30 minutos).

Parte D: Análise de dados (5,7 pontos)
N.B.: A aceleração da gravidade em Lisboa é

.

D.1

Calcule a força no ﬁo, , em gf, para todos os pontos de dados e preencha a
coluna correspondente na tabela usada em A.3.

0.3pt

D.2

Represente

0.4pt

no papel de gráﬁco fornecido na folha de respostas.

Como a plataforma da balança não se move, as medições podem ser consideradas sob deformação
constante e pode ser usada a eq. (9). A razão pode ser escrita como
, onde é uma constante.
Assim sendo,
e
onde a soma, por conveniência, está ordenada

e

e

(11)

.

D.3

Determine a deformação constante, , e a incerteza correspondente. Anote-a
na folha de respostas com uma estimativa da sua incerteza.

0.3pt

D.4

Calcule o fator , com em unidades SI e
respostas (não é necessária a incerteza).

em unidades gf. Anote na folha de

0.3pt

D.5

Observe os dados no gráﬁco usado em D.2: eles não podem ser explicados por
um processo puramente elástico. Esboce qualitativamente no papel de gráﬁco
fornecido na folha de respostas o que esperaria obter para
no caso puramente elástico.

0.4pt
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A análise de dados é mais fácil se considerarmos dd em vez de
. Isso signiﬁca que os parâmetros
de relaxamento podem ser extraídos manualmente em etapas sucessivas. Para fazer isso, a derivada
em ordem ao tempo dd deve ser calculada em cada ponto. Isso pode ser feito graﬁcamente ou numericamente. No caso mais simples, em que os pontos de dados são obtidos a intervalos iguais, o valor
numérico da derivada de uma função
no ponto , num conjunto de dados
,
é dado aproximadamente por
d
d
onde

é o intervalo (constante) entre os pontos e

(12)
é o número de pontos.

Se os intervalos entre os pontos de dados não forem iguais, o valor numérico da derivada é aproximadamente dado por:
d
d

(13)

onde
e
e é o número de pontos de dados. Esta expressão representa a
derivada média à esquerda e à direita, ponderada pelo inverso do intervalo de tempo.
Para analisar os dados e extrair os parâmetros relevantes, é necessário seguir uma sequência de passos.
Assim, dada a soma ordenada na equação (11), faça o seguinte:
D.6

Assuma que o seu conjunto de dados é mais longo do que
e calcule a
derivada, dd , para pontos de dados em instantes
s. Registe os valores na tabela usada em A.3. No caso de usar um método gráﬁco para calcular
d , use o papel de gráﬁco fornecido na folha de respostas.
d

0.5pt

D.7

Na folha de resposta, escreva uma expressão para a dependência temporal de
d no caso de um único processo viscoelático.
d

0.3pt

D.8

Obtenha, usando um método gráﬁco, os parâmetros
e
a partir dos pontos de dados referidos em D.6. Escreva
respostas (sem as incertezas).

nas unidades SI
e
na folha de

1.0pt

D.9

Obtenha o parâmetro
em unidades SI a partir dos pontos de dados referidos
em D.6. Escreva-o na folha de respostas (sem as incertezas).

0.3pt

D.10

Preencha a coluna
na tabela usada em A.3 subtraindo as componentes elástica e viscoelástica de mais longa vida de
(os pontos usados em D.6 não
precisam aqui de ser tidos em conta).

0.3pt

D.11

Obtenha de
(ver D.10), usando um método gráﬁco, os parâmetros para a
segunda componente viscoelástica,
e , em unidades SI. Escreva
e na
folha de respostas (não são necessárias incertezas).

1.0pt
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Podem ser obtidas de maneira similar componentes viscoelásticas adicionais.
D.12

Identiﬁque o intervalo de tempo i f relevante para a terceira componente.
Escreva i e f na folha de respostas (não são necessárias incertezas).

0.3pt

D.13

Estime em unidades SI a partir do gráﬁco em D.11. Anote na folha de respostas (não é necessária a incerteza).

0.3pt

Parte E: Medida de E em condições de tensão constante (1,5 pontos)
Volte ao ﬁo mais curto suspenso na Parte C. Assegure-se de que passaram pelo menos 30 minutos desde
que o ﬁo foi suspenso. Agora pode seguramente assumir que esse ﬁo atingiu o valor estacionário da
deformação
.
E.1

Determine diretamente do comprimento do ﬁo esticado. Escreva na folha de
respostas, juntamente com a diferença relativa ao valor
obtido na Parte D
(não são requeridas as incertezas).

0.6pt

Experiment

A2-1
Portugues (Portugal)

Escreva os números de 0 a 9 na tabela seguinte:
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Part A: Medida da Tensão-relaxamento (1,9 pontos)
A.1

A.2

A.3
Algumas das colunas nesta tabela devem ser preenchidas noutras tarefas.
gf

d
d
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A.3 (cont.)
gf

d
d
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A.3 (cont.)
gf

A.4

d
d
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Parte B: Medição do diâmetro do ﬁo esticado (1,5 pontos)
B.1

B.2

B.3

B.4
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Parte C: Mudando para um novo ﬁo (0,3 pontos)
C.1

Parte D: Análise de dados (5,7 pontos)
D.1
Preencha

na tabela introduzida em A.3.
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D.2
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D.3

D.4

D.5
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D.6
Preencha

D.7

d
d

na tabela introduzida em A.3.
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D.8

D.9

D.10
Preencha

na tabela introduzida em A.3.
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D.11

D.12
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D.13

Parte E: Medição de E em condições de tensão constante (0,6 pontos)
E.1

