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INTRODUÇÃO 
 
Transdutores piezelétricos que possuem um fator Q elevado são utilizados na geração de ultrassom de 

alta potência. Para acionar esses transdutores são usados amplificadores eletrônicos de alto 

rendimento e com larga resposta em frequência. Com base nesse ponto, o amplificador classe B [1-9] 

possui uma alta eficiência e é interessante para acionar esses transdutores.  

Basicamente, uma tensão senoidal com frequência sintonizada na ressonância do transdutor é usada 

como um sinal de entrada. Este sinal deve ser amplificado na caracteristica do amplificador estudado 

para obter o máximo desempenho. A saída do amplificador deve alimentar o transdutor piezoelétrico 

como um carga resistiva desde que circuitos adicionais sejam adicionados ao transdutor. Os 

amplificadores classe B são uma alternativa possível para utilização com esta finalidade. Uma 

configuração desse amplificador é mostrada na Figura 1. 

 

 
 

Figura 1 – Circuito Amplificador classe B. 

 
 

Para analisar o desempenho do amplificador emprega-se um circuito equivalente para o transdutor 

piezelétrico. Em vista das características de elevador fator Q dos transdutores de potência, o circuito 

de Butterworth Van- Dyke (BVD) [10], mostrado na Figura 2, é o escolhido. Este circuito é dividido em 
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2 ramos: um elétrico, contendo C0, que representa capacitância intrínseca; e outro mecânico, contendo 

C1, L1 e R1, que representam os equivalentes de elasticidade, inércia e atrito da parte mecânica, 

respectivamente. 

 
Figura 2 – Diagrama esquemático do circuito BVD. 

 

 
Uma carga resultante puramente resistiva é obtida ligando-se um indutor de sintonia L0 em paralelo 

com o transdutor. O cálculo da indutância deste componente é feito para entrar na ressonância com 

C0 [10,11]. No entanto, efeitos externos como variações do pré-tensionamento mecânico [11], da 

temperatura e da carga acústica [12] podem alterar as características do transdutor, variando-se os 

valores do circuito BVD e, como consequência, a carga passa a ter componentes reativas. Diante disso, 

o desempenho do classe B [3,4,5] pode ser analisado de forma mais detalhada quando há uma 

alteração na frequência e esta sair da ressonância inicial do transdutor BVD, para assim analisar os 

limites da variação de carga e distorção do sinal de saída. 

O intuito deste artigo é analisar como é o comportamento de um amplificador classe B quando este 

está acionando cargas piezelétricas e apresentar uma discussão quanto a variação de frequência e 

defasagem  de sinal que pode ocorrer neste circuito. 

 
 

DESENVOLVIMENTO 

O desenvolvimento deste trabalho envolveu inicialmente o projeto de 2 amplificadores classe B com 

transistores bipolares e polarização com espelho de corrente [5], similares ao da Figura 1. Os valores 

dos componentes desses circuitos foram calculados segundo a teoria e, posteriormente, ajustados a 

partir de simulações e testes experimentais até obter uma operação mais próxima da proposta ideal 

desses amplificadores. Para os dois circuitos montado, os valores dos componentes foram os mesmos, 

diferenciando apenas no par de transistores de cada circuito. 

Para o amplificador 1 foi utilizado 1 transistor NPN (2N3055); 1 transistor PNP (2N2955); 2 resistores de 

polarização (3,3 K e 2,2K); 2 diodos (1N4148); 2 capacitores de desacoplamento (100 µF) e uma 

resistência de 100 Ω como uma carga resistiva. 

Para o amplificador 2 foi utilizado 1 transistor Darlington NPN (TIP132); 1 transistor darlington PNP 

(TIP137); 2 resistores de polarização (3,3 K e 2,2K); 4 diodos (1N4148); 2 capacitores de 

desacoplamento (100 µF) e uma resistência de 100 Ω como uma carga resistiva. 

Em ambos os circuitos foram realizados procedimentos eletrônicos semelhantes com medições que 

permitissem obter as potências dissipadas na carga e nos transistores e fornecida pela fonte de 

alimentação [1,2]. Inicialmente uma análise com cargas puramente resistivas e, em seguida, adicionar 

cargas reativas para avaliar o desempenho do amplificador. A tensão do sinal de entrada foi de 10V. 
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A introdução de cargas reativas como carga do amplificador surge do comportamento resultante das 

variações nas componentes do circuito BVD em paralelo com o indutor de sintonia que o transformam 

em um resultante RL série [2]. Os valores adotados de L= 3 mH e R=100 Ω. Com isso, variando-se a 

frequência temos uma equivalência de comportamento elétrico do transdutor contemplando a variação 

de fase (Ɵ) de 0˚ até 60˚, conforme mostra a Tabela 1.  

A potência fornecida pela fonte foi determinada medindo-se a corrente fornecida com um sensor LA25-

NP.  

 

Ps = VCC x (valor médio da corrente Is) (1) 

 

O desempenho dos amplificadores de potência é constatado através da potência que é entregue na 

carga, das potências fornecidas pelas fontes de alimentação, e da potência dissipadas nos transistores 

[1,2,5]. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 1 – Variação da frequência em relação a Ɵ˚. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A montagem e aplicação do amplificador respondeu de forma coerente ao transdutor com os estudos 

teóricos realizados. Neste trabalho é apresentado o resultado referente ao circuito do amplificador 1 em 

dois casos: a) cargas resistivas; b) cargas resistivas e reativas (indutância). 

 

A. Cargas puramente resistivas 

A Figura 3 apresenta a resposta do amplificador com uma carga resistiva, neste caso foi utilizado uma 

resistência com o valor de 100Ω. É interessante observar que ambas as curvas na figura 4 não 

apresentam distorção e estão se sobrepondo com uma leve variação de fase. 

Fase Ɵ(˚) Frequência (kHz) 

10 0,935 

20 1,931 

30 3,063 

40 4,451 

50 6,322 

60 9,189 
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Figura 3 – Tensões de entrada (traço bege) e saída (traço azul) para cargas puramente resistivas. 

 

B. Cargas resistivas e indutivas. 

A seguir foi adicionado um indutor com o valor de 3mH na saída do circuito, formando um circuito RL em 

série com a carga resistiva de 100 Ω. Com o circuito em operação, a proposta agora foi variar o valor da 

frequência do sinal no gerador com o intuito de avaliar a variação da fase e o desempenho do 

amplificador. As Figuras 4 e 5 apresentam uma variação na fase decorrente da componente reativa da 

carga. 

  
Figura 4 – Tensões de entrada (traço bege) e saída 

(traço azul) para cargas resistivas e indutivas com uma 
defasagem de 30˚. 

Figura 5 – Tensões de entrada (traço bege) e saída 
(traço azul) para cargas resistivas e indutivas com uma 

defasagem de 60˚. 

 

Um elemento que chama atenção nos resultados é a variação de fase estar diretamente relacionada 

com a eficiência do amplificador, ou seja, no desempenho do sinal de saída que possui uma queda ao 

variar em grande escala a frequência. 

 

Fase Ɵ(˚) Impedância 
(Ω) 

PDnpn PDpnp PLd Ps ƞ 

10 ˚ 101,543 0,324W 0,324W 0,935W 2X 0,962W 72,7% 

20 ˚ 106,418 0,395W 0,395W 0,855W 2X 0,917W 65,2% 

30 ˚ 115,470 0,452W 0,453W 0,723W 2X 0,847W 55,7% 

40 ˚ 130,541 0,486W 0,487W 0,567W 2X 0,754W 45,7% 

50 ˚ 155,572 0,485W 0,486W 0,397W 2X 0,639W 35,3% 

60 ˚ 200,000 0,443W 0,444W 0,345W 2X 0,598W 33,1% 
 

Tabela 2 – Desempenho do amplificador com cargas resistivas e indutivas quando há variação na fase Ɵ˚. 
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As equações para o cálculo das potências, da impedância e da eficiência podem ser encontradas em 

[1,2]. 

 

CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS  

Tomando como referência os resultados obtidos com a carga resistiva pura, os demais resultados 

mostram que a eficiência do amplificador apresenta uma diminuição de 31% quando a fase entre tensão 

e a corrente na carga é de 60º.  

No estudo teórico, o amplificador classe B possui uma eficiência de 78,5%. Após observar os resultados, 

a tabela 2 mostra que a eficiência se aproxima do valor desejado. Portanto, foi concluído que a eficiência 

do amplificador é melhor quando o gerador de sinais (Vi) opera com a frequência desejada. Esta 

frequência varia de acordo com as características do transdutor piezelétrico que será alimentado pelo 

amplificador.  
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