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RESUMO 

O trabalho se deu no desenvolvimento de uma interface para acionamento de dispositivos 

e aquisição dados, que trabalha com padrões industriais de tensão e corrente para as 

entradas e saídas analógicas, e que possui entradas e saídas digitais de 0-10Vdc.  O 

circuito comunica com o microcomputador pela porta USB por meio do dispositivo 

FT232R da FTDI Chip, e utiliza o microcontrolador PIC16F873A para o controle e 

aquisição de dados. A interface possui baixo custo e apresenta grande potencial de 

aplicação no ensino e pesquisa em Engenharia. 

 

Palavras chave: Aquisição de dados, acionamento de dispositivos, microcontroladores, 

comunicação serial. 
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ABSTRACT 

The work consists in the development of an interface to drive devices and data acquisition, 

working with industrial standards of voltage and current for the analog inputs and outputs, 

and has 0-10Vdc digital inputs and outputs. The circuit communicates with the PC through 

USB port using the FT232R device from FTDI Chip, and uses PIC16F873A microcontroller 

for control and data acquisition. This interface has low cost and great potential for application 

in teaching and research in engineering. 

Keywords: Data acquisition, drive devices, microcontrollers, serial communication. 
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1 INTRODUÇÃO 

Nos últimos anos, a aquisição de dados por meio de hardware acompanhado de software tem 

gerado trabalhos bem promissores, pois se busca cada vez mais o controle e operação 

automáticos dos equipamentos. O uso desta prática possibilita maior monitoramento e uma 

ação mais pontual e confiável dentro dos setores onde esses são instalados. 

Equipamentos de medição têm inúmeras aplicações de monitoramento. Mas eles apenas 

indicam uma condição atual do ambiente, e suas leituras não oferecem nenhuma função de 

controle. A partir do momento em que estes equipamentos passam a fazer parte de um sistema 

de controle automático, trazem, muitas vezes, comodidade e segurança, fazendo com que suas 

leituras atuem no processo de controle (DOEBELIN, 1990). 

A finalidade de um sistema de aquisição de dados pode ser definida como a de prover 

informações sobre uma determinada grandeza física com máxima qualidade, de acordo com 

os requisitos e propriedades climáticas da aplicação em que estes sistemas são utilizados 

(OLIVEIRA & CAVALCANTI, 2008).  

Na maioria das atividades relacionadas com a ciência e tecnologia, tem-se a necessidade da 

medição de variáveis físicas. Para se obter informações do processo e da planta, usa-se o 

sistema de aquisição de dados (GARCÍA et al., 2004). 

Todo sistema de aquisição de dados exige um hardware, que recebe as informações dos 

equipamentos em forma de sinais elétricos, que podem ser monitorados e gravados em 

memória, geralmente do tipo flash.  

De acordo com García et al. (2004), os sistemas baseados em uma placa de aquisição de 

dados associada a um computador se converteram em uma das alternativas mais utilizadas, 

pelo seu baixo custo e versatilidade. Segundo Serrano et al. (2004), os sistemas de aquisição 

de dados estão sendo cada vez mais usados em função da evolução crescente dos 

computadores. Assim, o computador vem sendo utilizado para realizar tarefas de 

processamento e visualização, enquanto a captura de dados é efetuada pelo circuito de 

aquisição de dados. Estas aplicações são extremamente úteis quando não se tem um número 

excessivo de sinais, com um suporte muito grande para ferramentas de programação.  

A correta amostragem de um sinal é essencial para um adequado controle de um processo. Os 

primeiros processos de aquisição, supervisão e controle de sinais empregavam, em geral, 

dispositivos analógicos, que resultavam em laços de corrente dos sensores com os 

controladores. Com o uso de computadores foram implementadas tarefas de supervisão e o 
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controle de forma centralizada, onde um computador central recebia todas variáveis e enviava 

todos comandos aos atuadores (GARCÍA et al., 2004). 

 Após a introdução de dispositivos digitais programáveis de baixos custo e dimensão, como os 

microcontroladores, tornou-se possível controlar diferentes partes de um processo de forma 

independente. Assim, teve-se o controle distribuído, onde foram formadas ilhas de automação 

independentes. Notou-se com este tipo de controle vantagens como flexibilidade, segurança e 

baixo custo frente a uma técnica centralizada (GARCÍA et al., 2004). 

Com o avanço de aplicações em tempo real, foram propostos sistemas de aquisição de dados e 

de controle interativos em rede. Em seu trabalho, Manivannan (2011) utilizou o protocolo 

TCP-IP em sistemas programados em “C” para processadores ARM baseados no Kernel do 

Linux, com RTOS (Sistemas de Operação em Tempo Real - Real Time Operating System), 

tornando o equipamento de aquisição de dados e de controle mais portátil. 

O presente trabalho consistiu no desenvolvimento de uma interface para a aquisição de dados 

e acionamento de dispositivos, que fosse de baixo custo, de fácil reprodução, que trabalhasse 

com sinais digitais de 0-10Vdc, e com sinais analógicos nos padrões industriais de tensão e 

corrente. Um script no MATLAB foi desenvolvido, para permitir aos usuários uma forma 

padronizada para a aquisição de dados e comando de saídas, desonerando aos usuários a 

preocupação com o protocolo de comunicação entre a interface e o computador. 

Para o desenvolvimento da interface desse trabalho, foi utilizado o microcontrolador 

PIC16F873, da Microchip Technology INC, e o conversor USB/UART TATO USB2, da Tato 

Equipamentos Eletrônicos, que possui 4 entradas digitais e 2 saídas digitais em nível lógico 

TTL, além das linhas de comunicação Rx e Tx. O conversor USB/UART TATO USB2 que 

possui nove pinos, no padrão do conector DB9, é controlado pelo circuito integrado FT232R 

da FTDI Chip (FTDI CHIP, 2014) 

1.1 Objetivos 

Criação de um hardware para a aquisição de dados capaz de trabalhar com sinais digitais e 

analógicos, através de entradas e saídas, possuindo um total de dezesseis canais e funções pré-

programadas para interface com usuário.  
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1.1.1 Objetivos específicos 

 Estudar os dispositivos que seriam utilizados; 

 Estabelecer a associação entre o PIC e o conversor USB; 

 Desenvolver o script para o MATLAB; 

 Projetar o sistema de controle e aquisição de dados; 

 Desenvolver o dispositivo para aquisição de dados e acionamento de dispositivos; 

 Desenvolver o firmware para a aplicação proposta; 

 Simular e analisar a aplicação do hardware proposto; 

 Testar o sistema desenvolvido. 

 

1.2 Metodologia  

A partir da teoria obtida na literatura de interfaceamento pela porta USB, programação e 

arquitetura do PIC, foi definido um conjunto de tarefas a serem desenvolvidas na construção 

da placa e programação das funções. Uma vez definidas as tarefas, foram especificados os 

componentes eletrônicos e materiais que iriam compor o hardware. 

Após a montagem dos circuitos, foram efetuados experimentos para a validação do protótipo. 

Concluída esta etapa, foram estudados os métodos para se criar uma placa de circuito 

impresso, que foram aplicados na montagem da placa.  

Concluída a montagem da placa, esta foi testada por meio de programações e medições, onde 

um estudo do comportamento da mesma foi realizado, comprovando o seu correto 

funcionamento. Por fim, foram apresentados os resultados. 

As atividades foram realizadas no laboratório de Máquinas Elétricas do curso de Engenharia 

de Controle e Automação, localizado na Escola de Minas – Campus Morro do Cruzeiro. 

1.3 Justificativa 

Atualmente o computador, pessoal ou industrial, é a plataforma mais utilizada para efetuar 

sistemas de aquisição, processamento e tratamento de dados bem como o controle de 

sistemas. Entre as principais razões para a sua popularidade pode destacar-se o baixo custo, a 

flexibilidade, a facilidade de utilização e o seu desempenho (GARCÍA et al., 2004). Até o 

aparecimento dos computadores, a aquisição de dados e monitoramento de processos era 

efetuado através de sistemas de armazenamento específicos ou controladores lógicos 

programáveis. Hoje em dia, através do recurso de diversos softwares é possível criar 
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ambientes de trabalho bastante atrativos em diversos tipos de aplicações, tais como: 

aplicações laboratoriais de aquisição de dados e controle de processos, controle de processos 

industriais, monitoramento de condições ambientais, medições em geral, etc. Assim, é 

possível construir sistemas de aquisição de dados adaptados especificamente às necessidades 

de um laboratório, permitindo obter um sistema personalizado e economicamente vantajoso 

(SERRANO et al., 2004). 

O desenvolvimento com êxito deste projeto servirá de ferramenta base para outros projetos de 

graduação e pós-graduação da Escola de Minas. Projetos como controle de dispositivos 

eletromecânicos, análise de conforto térmico, estação meteorológica, entre outros, poderão 

fazer o uso do projeto desenvolvido.  

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 Sistemas embarcados 

O crescimento da indústria eletrônica tem sido fomentado pelo uso de sistemas embarcados 

em aparelhos eletrodomésticos, computadores pessoais (tablets, celulares e desktops), 

automóveis, entre outros. Os sistemas embarcados, na maioria das vezes, são referidos e 

tratados como sistemas de computação. Isso pelo fato de suas funções envolverem controle e 

computação.  

Sistemas embarcados, também denominados sistemas embutidos, podem ser definidos como 

sistemas computacionais, especializados, desenvolvidos para tarefas específicas, constituindo 

um equipamento ou um outro sistema maior. Possuem como principais características a 

funcionalidade única, visto que só executam um programa repetidamente. Seguem restrições 

de projeto mais rígidas, por atuarem em tarefas específicas e, na maioria, sendo sistemas 

reativos de tempo real, uma vez que precisam atuar e reagir a mudanças no ambiente ou 

fornecerem resultados em tempo real (BARROS & CAVALCANTI, 2014). 

2.2 Microcontroladores PIC  

Os controladores de interface programável, PICs (Programmable Interface Controllers), são 

uma família microcontroladores fabricados pela Microchip. Possuem arquitetura RISC, 

operando com frequências de até 40Mhz. Além disso, podem conter periféricos internos, 

como timers, memória EEPROM interna, gerador PWM, conversores A/D, interfaces para 

diversas comunicações, entre outros. Os PICs são otimizados para executarem pequenos 
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conjuntos de instruções em alta velocidade, possuindo compatibilidade com diversos outros 

chips (PEREIRA, 2002). 

Com uma alimentação entre 3,5V e 5.5V, os PICs usam a lógica transistor-transistor (TTL), 

que está presente na classe de circuitos digitais dotados de transistores de junção bipolar e 

resistores. Estes tipos de circuitos tem a característica de adotar 5V como nível lógico alto 

(SOUZA, 2005). 

O uso da arquitetura Harvard possibilita que estes componentes tenham um processamento 

mais rápido visto que os PICs possuem dois barramentos, sendo um para dados e outro para 

instruções. Isso permite que ao estar executando uma instrução, outra pode ser acessada na 

memória (SOUZA, 2005).  

Os microcontroladores em geral estão muito presentes no cotidiano, principalmente em 

equipamentos que utilizamos no dia a dia como eletrodomésticos, equipamentos automáticos, 

de entretenimento, brinquedos, entre outros. É difícil de se expressar a vasta aplicação destes 

componentes. 

2.2.1 PIC 16F873A 

Dentre os muitos PICs fabricados pela Microchip está o PIC 16F873A, o qual foi usado neste 

trabalho. Trata-se de um microcontrolador dotado de duas características que definiram sua 

escolha no projeto: baixo custo e boa mescla de funções (MICROCHIP TECHNOLOGY 

INC., 2003). Uma representação deste dispositivo pode ser vista na figura 2.1. 

 

Figura 2.1. Diagrama de blocos do PIC 16F873A 

Fonte: MICROCHIP TECHNOLOGY INC., 2003. 
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Este microcontrolador se encontra disponível com 28 pinos, possuindo características 

principais como uma frequência de 20Mhz e ciclo de instrução de 200ns. Ele é dotado de 

atributos como timer 0 de 8-bit, timer 1 de 16-bit, timer 2 de 8-bit, dois módulos PWM de 10-

bit, conversores A/D de 10-bit, baixo consumo de energia, entre outros (MICROCHIP 

TECHNOLOGY INC., 2003). O diagrama de blocos para representação do PIC 16F873A 

pode ser visto na figura 2.2. 

 

Figura 2.2. Diagrama de blocos do PIC 16F873A 

Fonte: MICROCHIP TECHNOLOGY INC., 2003. 
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2.3 Conversão A/D 

Para se fazer a conversão de um sinal analógico para um sinal digital que seja interpretado por 

um microcontrolador, é necessário que seja usado um conversor analógico-digital, também 

conhecido como conversor A/D. Estes conversores podem ser ligados nas entradas digitais 

dos PICs ou em outros microcontroladores. Porém, alguns microcontroladores, como o PIC 

que foi utilizado neste trabalho, são dotados destes conversores. No caso dos PICs da família 

16F, o uso dos conversores multiplexados permitem várias entradas, sendo elas de 8 a 10 bits. 

Assim, pode-se obter uma leitura de 256 a 1024 pontos (IBRAHIM, 2001). A figura 2.3 exibe 

a representação básica de um conversor A/D, onde SC e EOC indicam início e fim da 

conversão, respectivamente. 

 

Figura 2.3. Representação básica de um conversor A/D. 

Fonte: GARCÍA et al., 2004. 

O uso da conversão A/D é muito importante para processos de aquisição de dados e de 

controle, pois a maioria dos equipamentos a serem monitorados geram saídas analógicas. 

Estas saídas são interpretadas pelo microcontrolador através da conversão A/D e podem ser 

lidas ao se gerar uma interrupção no código de execução do microcontrolador. Isso ocorre em 

um intervalo de tempo muito pequeno. O conversor A/D do microcontrolador PIC16F873, 

utilizado neste trabalho, possui 5 canais analógicos multiplexados (AN0 a AN4), com uma 

resolução de 8 ou 10 bits.  

2.4 PWM 

PWM (Modulação por Largura de Pulso - Pulse-Width Modulation) é um sinal, de frequência 

geralmente constante, que tem variação no ciclo ativo de onda. Ele tem como principais 
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aplicações o controle de potência, servocomandos, uso em fontes chaveadas, entre outras 

(PEREIRA, 2002).  

Sendo um recurso dos módulos CCP’s (Captura, Comparação ou PWM - Capture, Compare 

or PWM), o módulo PWM pode ser utilizado para se obter uma saída analógica de tensão 

através de um sinal digital. O diagrama da estrutura interna envolvida na geração de sinal 

PWM pode ser visto na figura 2.4. 

 

 

Figura 2.4. Diagrama da estrutura interna envolvida na geração de sinal PWM. 

Fonte: PEREIRA, 2002. 

Para se obter a tensão média de um sinal PWM, pode-se utilizar a equação 2.1. 

         
 

 
∫  ( )  
 

 
     (2.1) 

Em que: 

Vdc: É o valor da tensão média contínua; 

T: O período do sinal; 

V(t): Valor instantâneo da tensão. 

2.5 Alguns fundamentos de eletrônica 

Para o projeto do circuito da placa foram utilizados alguns conceitos de eletrônica como o uso 

de amplificadores operacionais, divisores de tensão, conversão de sinais, entre outros que 

serão exibidos adiante. 
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2.5.1 Amplificadores operacionais 

Os amplificadores operacionais (amp-op) são amplificadores diferenciais com alta impedância 

de entrada e baixa impedância de saída. Possuem um ganho muito alto. Eles são utilizados 

para casos de variação de tensão, osciladores, filtros, alguns circuitos de instrumentação, 

dentre outros (BOYLESTAD & NASHELSKY, 1998). A simbologia de um amplificador 

operacional pode ser vista na figura 2.5.1. 

 

Figura 2.5. Esquema simples de um amp-op. 

Fonte: BOYLESTAD & NASHELSKY, 1998. 

Na operação em modo comum, as duas entradas são amplificadas com o mesmo ganho. 

Quando se tem polaridades diferentes nas entradas, o sinal de saída possui uma amplificação 

maior. Mas quando se tem mesma polaridade nas entradas, a amplificação é muito baixa. A 

tensão de saída é dada pela equação 2.2. 

                                                                             (2.2) 

Em que,  

   = diferença de tensão entre as entradas diferenciais; 

   = média das tensões de entrada comum; 

   =  ganho diferencial do amp-op; 

   = ganho em modo-comum do amp-op. 

2.5.2 Amplificador operacional básico 

Um amplificador operacional básico é constituído de duas entradas, sendo uma inversora (-) e 

outra não inversora (+), e uma saída. Sinais ligados na entrada não inversora serão 

amplificados com a mesma polaridade. Já os sinais ligados na entrada inversora também serão 
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amplificados, porém como polaridade oposta. Assim, o sinal é a amplificação da diferença 

entre as duas entradas (BOYLESTAD & NASHELSKY, 1998). 

Um amp-op básico pode ser visto na figura 2.6. 

 

Figura 2.6. Esquema de um amp-op básico. 

Fonte: BOYLESTAD & NASHELSKY, 1998. 

Um amp-op tem como configuração de circuito mais básico um multiplicador de ganho 

constante no modo inversor. Considerando um amp-op, um resistor    e um resistor   , como 

na figura 2.7, tem-se a seguinte descrição: aplica-se um sinal de entrada    na entrada (-) do 

amp-op por meio do resistor   . Este mesmo sinal é transmitido para a saída por meio do 

resistor   . A outra entrada (+) é aterrada. Esta configuração retorna um valor na saída de 

polaridade oposta ao da entrada. A figura 2.7 exibe o circuito básico de ligação de um amp-op 

na configuração amplificador inversor. 

 

Figura 2.7. Circuito de um amp-op básico. 

Fonte: BOYLESTAD & NASHELSKY, 1998. 

A relação entre sinal de saída e sinal de entrada pode ser descrita pela equação 2.3. 

                                                                 
  

  
  

  

  
         (2.3) 
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2.5.3 Circuitos práticos para amplificadores operacionais 

2.5.3.1 Amplificador não inversor 

O uso do amplificador não inversor tem maior número de aplicações, pois este possui uma 

melhor estabilidade de frequência. Porém, como limitação, oferece baixa potência de saída. O 

valor do sinal de saída tem mesma polaridade do sinal de entrada (BOYLESTAD & 

NASHELSKY, 1998).  

Uma representação de um amplificador não inversor pode ser vista na figura 2.8. A equação 

2.4 descreve a relação entre sinais de entrada e de saída para o amplificador não inversor. 

                                                            
  

  
 
     

  
                                                  (2.4) 

 

Figura 2.8. Circuito de um amplificador não inversor. 

Fonte: BOYLESTAD &  NASHELSKY, 1998. 

2.5.4 Transistores Bipolares de Junção 

Transistores bipolares são dispositivos semicondutores dotados de camadas do tipo p e do tipo 

n, estas somando um total de três. Estas camadas podem estar dispostas de duas formas: uma 

camada p entre duas n ou uma camada n entre duas p. as denominações para estas 

configurações se dão em transistores npn e pnp, respectivamente. A configuração de três 

pinos recebe a nome TBJ (Transistor Bipolar de Junção), onde o termo bipolar expressa a 

presença de elétrons (elementos negativos) e lacunas (elementos positivos) no processo de 

funcionamento do mesmo  (BOYLESTAD & NASHELSKY, 1998). 

Os esquemas de montagem das configurações pnp e npn podem ser vistos nas figuras 2.9 e 

2.10, respectivamente, onde B é a base, C o coletor e E o emissor.  
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Figura 2.9. Transistor pnp. 

Fonte: BOYLESTAD & NASHELSKY, 1998. 

 

Figura 2.10. Transistor npn. 

Fonte: BOYLESTAD & NASHELSKY, 1998. 

O princípio de funcionamento dos transistores se dá no conceito das junções, sendo que 

quando uma junção p-n está diretamente polarizada, a outra está inversamente polarizada e 

vice versa (BOYLESTAD & NASHELSKY, 1998).  

A partir de uma análise aprofundada no comportamento dos portadores majoritários e 

minoritários no transistor, é possível chegar em uma relação entre as correntes presentes no 

mesmo, dada pela equação 2.5, onde    é a corrente no emissor,    a corrente no coletor e    a 

corrente na base.  

                                             (2.5) 
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2.5.4.1 Configuração base comum 

Esta configuração tem como característica principal a base ser ligada em comum à entrada e à 

saída. A representação gráfica desta configuração para pnp e npn pode ser vista nas figuras 

2.11 e 2.12.  

 

Figura 2.11. Representação do transistor pnp em configuração base comum. 

Fonte: BOYLESTAD & NASHELSKY, 1998. 

 O sentido da corrente nas figuras representa o sentido convencional, e não o de elétrons. 

 

Figura 2.12. Representação do transistor npn em configuração base comum. 

Fonte: BOYLESTAD &  NASHELSKY, 1998. 

O comportamento desta configuração é tal que à medida que a corrente no emissor aumenta, a 

corrente no coletor também aumenta até alcançar um valor muito próximo da primeira. 

Assim, na equação 2.6, pode-se dizer numa relação entre as correntes de coletor e emissor 

que: 

                                                                                 (2.6) 

2.5.5 Primeira lei de Ohm 

A primeira lei de Ohm estabelece que um condutor, quando percorrido por uma corrente 

elétrica, os elétrons ao longo deste sofrerão alguma oposição ao deslocamento dos mesmos. 

Esta oposição é entendida por uma grandeza denominada resistência, a qual é definida pela 

razão entre a tensão aplicada ao condutor e a corrente que nele passa. Resistências podem ser 
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associadas, gerando novos valores de resistência. Tais associações podem ser feitas em série 

ou em paralelo. A equação 2.7 descreve a primeira lei de Ohm (ALBUQUERQUE, 1995). 

             
 

 
       (2.7) 

Em que, 

R= Resistência do condutor [Ω]; 

U= Tensão aplicada [V]; 

I= Corrente no condutor [A]. 

2.5.5.1 Associação de resistências em série 

A Lei de Kirchhoff estabelece que em uma associação de resistências em série, a soma das 

tensões de todas as resistências equivale à tensão da fonte e, ainda, que a corrente da fonte é 

igual à de todo circuito (ALBUQUERQUE, 1995).  

A figura 2.13 exibe uma associação de resistências em série e a equação 2.8 descreve a 

resistência equivalente do circuito.  

 

Figura 2.13. Associação de resistências em série. 

                     (2.8) 

Em que, 

   = Resistência equivalente do circuito [Ω] 

2.5.5.2 Associação de resistências em paralelo 

A Lei de Kirchhoff estabelece que em uma associação de resistências em paralelo, a soma da 

corrente em cara resistência equivale à corrente da fonte e, ainda, que a tensão da fonte é igual 

à de todo circuito (ALBUQUERQUE, 1995).  

A figura 2.14 exibe uma associação de resistências em paralelo e a equação 2.9 descreve a 

resistência equivalente do circuito.  
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Figura 2.14. Associação de resistências em paralelo. 

                                                  
 

  
 

 

  
       (2.9) 

Em que, 

   = Resistência equivalente do circuito [Ω] 

2.5.6 Capacitores 

Capacitores são dispositivos constituídos geralmente de duas placas paralelas, capazes de 

armazenar energia. Esse armazenamento acontece de forma lenta, enquanto a descarga da 

energia é rápida. São utilizados quando a necessidade é suavizar variações de tensão, atuando 

como filtros de sinais, em associações em série ou paralelo (HALLIDAY et al., 2004).  

No processo de carregamento do capacitor, a carga que fica depositada nas placas é 

proporcional à tensão aplicada no mesmo. Esta tem uma relação com uma constante de 

proporcionalidade, denominada capacitância, exibida na equação 2.10 (HALLIDAY et al., 

2004).   

                         (2.10)     

Em que, 

q = carga do capacitor [C]; 

C = capacitância [F]; 

V= tensão aplicada [V]. 

No caso de circuitos com corrente alternada contendo capacitores, surge um impedimento à 

passagem de corrente devido à capacitância, chamada de reatância capacitiva, que tem seu 

valor expresso em Ohms. A reatância capacitiva pode ser calculada através da equação 2.11. 

            
 

    
                   (2.11) 
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Em que, 

   = reatância capacitiva [Ω]; 

f = frequência da tensão aplicada no circuito [Hz]; 

C = capacitância equivalente do circuito [F]. 

2.5.6.1 Associação de capacitores em série 

A lei de Kirchhoff estabelece que a soma da queda de tensão nos capacitores associados em 

série equivale à tensão da fonte e, ainda, a corrente que passa nos capacitores é a mesma da 

fonte que alimenta o circuito (ALBUQUERQUE, 1995). 

A figura 2.15 representa uma associação em série de capacitores, onde a capacitância 

equivalente é dada pela equação 2.12. 

 

Figura 2.15. Associação de capacitores em série. 

                                                          
 

  
 

 

  
                 (2.12) 

Em que, 

   = Capacitância equivalente do circuito [F] 

2.5.6.2 Associação de capacitores em paralelo 

A lei de Kirchhoff estabelece que a soma da corrente em cada capacitor associado em paralelo 

equivale à corrente da fonte e, ainda, a tensão que passa nos capacitores é a mesma da fonte 

que alimenta o circuito (ALBUQUERQUE, 1995). 

A figura 2.16 representa uma associação em paralelo de capacitores, onde a capacitância 

equivalente é dada pela equação 2.13. 
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Figura 2.16. Associação de capacitores em paralelo. 

                                                                                             (2.13) 

Em que, 

   = Capacitância equivalente do circuito [Ω] 

2.5.7 O circuito RC 

O circuito RC (Resistor-Capacitor) é um dos mais utilizados para implementação de filtros de 

sinais, onde o grande uso do mesmo se justifica na sua simplicidade (MUROS, 2009).  

Esta associação entre resistor e capacitor pode ser em série ou em paralelo. A associação em 

série faz com que parte da tensão aplicada ao circuito fique retida na resistência, onde a tensão 

nos terminais aumenta de acordo com o carregamento do capacitor, o qual tem 

comportamento de circuito aberto ao carregar. Já na associação em paralelo, utilizada na 

maioria das vezes em circuitos de corrente alternada, a tensão aplicada é igual no resistor e no 

capacitor, onde a tensão do circuito varia de acordo com a carga no capacitor (MAGALDI, 

1981). Um exemplo de circuito RC pode ser visto na figura 2.17. 

 

Figura 2.17. Exemplo de um circuito RC - filtro passivo passa baixa. 

Fonte: MUROS, 2009. 

2.5.7.1 Filtros passivos RC passa baixa 

Estes tipos de filtros são constituídos, como o próprio nome diz, de elementos passivos como 

capacitores e resistências. Tem como vantagem uma boa linearidade, sem a necessidade de 

alimentação externa. Suportam uma boa margem de tensão e corrente, porém não possuem 

tanta flexibilidade no projeto, pois cada etapa do circuito tem uma impedância de saída que 
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afeta a seguinte e uma impedância de entrada que afeta a anterior (GARCÍA et al., 2004). A 

figura 2.17 representa um filtro RC de primeira ordem, que será melhor detalhado no 

desenvolvimento do trabalho.   

2.6 Placas de circuito impresso 

As PCBs (Placas de circuito impresso - Printed Circuit Board) são resultados do 

desenvolvimento de circuitos, na maioria das vezes, a partir de projetos assistidos por 

computador (CAD) e de análises efetuadas a partir de simulações (CAE). A figura 2.18 exibe 

como se dá o processo do desenvolvimento de uma placa de circuito impresso confeccionada 

industrialmente, assim como as documentações que são geradas até seu término. 

Especificaciones

Selección de la

topología

Cálculo del

circuito
Simulación

Pruebas de

laboratorio

Diseño de

 PCBs

0

0

0

0

0

ENB

Documentación generada

Especificaciones Topología justificada Cálculos Formas de onda y

valores simulados

Formas de onda y

valores reales

 

Figura 2.18. Etapas do processo de desenho eletrônico e documentação gerada por eles. 

Fonte: GARCÍA et al., 2004. 

No entanto, é de se notar que após se terminar um circuito de instrumentação vários 

problemas podem surgir. Estes problemas são passados para os circuitos posteriores ao 

desenvolvido, até que se multiplicam os efeitos negativos, comprometendo o funcionamento 

de todo o sistema. Isso deve ser considerado no projeto de uma PCB, pois ao se produzir algo 

em larga escala, o número que equipamentos defeituosos pode gerar um grande aumento no 

custo de produção (GARCÍA et al., 2004). 

Em vista disso, ao se projetar uma PCB deve-se notar os seguintes fatores: 
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- Ajustar a tecnologia usada às condições econômicas vigentes e ao mercado atual, fazendo 

com que o equipamento atenda às tarefas necessárias. 

- Ficar atento às exigências de aplicação como materiais utilizados, tamanho, forma, entre 

outros, pois um equipamento não entra no mercado se não atender aos requisitos da aplicação 

dirigida ao mesmo. 

No geral, um circuito impresso trata-se de um conjunto composto por um suporte isolante que 

separa diversas camadas de conexões aderidas neste (GARCÍA et al., 2004). A figura 2.19 

representa a visão lateral de um circuito impresso. 

 

Pista conductora

Pad de conexión

CARA SUPERIOR

Vía
Soldadura

CARA INFERIOR

Aislante

Componente de inserción

 

Figura 2.19. Visão lateral de um circuito impresso. 

Fonte: GARCÍA et al., 2004. 

Ao se confeccionar uma placa de circuito impresso, as próprias trilhas fazem surgir 

resistências e indutâncias parasitas, enquanto as camadas isolantes geram parasitas 

capacitivos. A temperatura de trabalho e rigidez dielétrica podem ser fatores decisivos na 

escolha de matérias para o projeto. Com o avanço na criação de projetos mais robustos, com 

alta frequência de operação e limitações em tamanho e peso, deve-se ficar tento à escolha dos 

materiais a serem utilizados (GARCÍA et al., 2004). 

2.6.1 Algumas considerações no projeto de uma PCB 

Por terem diversas particularidades, os projetos de circuitos de instrumentação eletrônica 

possuem desenhos difíceis de serem feitos. Uma vez que pequenos fatores podem não causar 
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influência em outros circuitos convencionais, nos circuitos de instrumentação eletrônica 

podem ocasionar graves problemas, aumentando portanto seus níveis de incerteza. 

Não existem “soluções universais” que podem ser aplicadas em qualquer projeto, mas existem 

alguns “conceitos práticos” que podem ser aplicados aos desenhos que evitarão problemas 

futuros na placa (GARCÍA et al., 2004). 

Um dos principais problemas presentes nos desenhos de circuitos são os espaços vazios, como 

representado na figura 2.20.  Este problema é causado pelo efeito que a passagem de corrente 

causa no plano de terra onde os sinais são transmitidos. Além deste, existem vários outros 

problemas e possíveis contornos que serão exibidos adiante (GARCÍA et al., 2004). 

Pista de señal

Pista de masa

A B

S

 

Figura 2.20. Sinais com grande separação entre si. 

Fonte: GARCÍA et al., 2004. 

A solução para este problema seria diminuir ao máximo possível o espaçamento entre as 

trilhas, fazendo com que se reduzam as correntes de ruído induzidas por interferências 

magnéticas externas. Além disso, as trilhas de alimentação devem ser grossas para que se 

evite indutâncias e resistências parasitas, fazendo com que as quedas de tensão produzidas 

pela circulação de corrente sejam menores. A figura 2.21 representa o desenho correto para tal 

situação. 

 

Figura 2.21. Desenho correto para disposição de trilhas. 

Fonte: GARCÍA et al., 2004. 
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Ainda é necessário o uso de capacitores de desacoplamento entre as alimentações e o plano de 

terra, pois assim tem-se uma tensão constante nesses pontos, amenizando ruídos. O valor mais 

usual de capacitância para placas de circuito impresso é 100nF. A figura 2.22 exibe a forma 

correta de se utilizar um capacitor de desacoplamento, sem que haja criação de laços entre 

alimentação e terra. 

 

Figura 2.22. Uso correto do capacitor de desacoplamento. 

Fonte: GARCÍA et al., 2004. 

Outra consideração importante no projeto de placas é a separação dos planos de terra. Em 

sistemas onde estão presentes blocos digitais e analógicos, estes devem estar separados afim 

de se evitar as interferências que ruídos possam gerar nos sinais analógicos. A figura 2.23 

representa uma disposição correta de planos de terra em um circuito impresso. 

 

Figura 2.23. Disposição correta dos planos de terra. 

Fonte: GARCÍA et al., 2004. 

Além de separados, os planos de terra devem ser conectados através de um único ponto. 
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2.6.1.1 Considerações para trilhas de sinais 

Todas transferências de informações e conexões de um ponto a outro em uma placa de 

circuito impresso ocorrem através das trilhas. Portanto, estas têm tanta importância quanto a 

alimentação do circuito. Geralmente, as primeiras trilhas a se preocupar são as de alta 

frequência, devido aos sinais perturbadores que correntes em alta frequência causam, como 

relação sinal/ruído, entre outros. Esses fatores, que estão presentes nas tecnologias atuais, 

fazem com que sistemas de instrumentação passem pelos mesmos problemas que sistemas 

digitais (GARCÍA et al., 2004). 

Em circuitos de instrumentação, pode-se dividir os tipos de comparação de sinais em duas 

categorias: 

- Single ended: Sinais relacionados com a tensão de um ponto em relação ao terra. 

- Differential: Sinais relacionados com a diferença de tensão entre dois pontos que não sejam 

o terra. 

Para este trabalho, foi usada a categoria de sinais single ended. Mas a comunicação pela 

conversão USB/UART utiliza a categoria Differential. 

Como foi supracitado, deve-se considerar a área entre o sinal e o retorno de corrente. Este 

conceito é conhecido como laços de sinal. Uma configuração de desenho correta pode ser 

vista na figura 2.24. 

Estas considerações são aplicáveis também para os circuitos integrados que cruzam o plano de 

terra, onde o caminho de retorno da corrente deve ser próximo aos pinos, evitando “cortar” o 

dispositivo. As figuras 2.25 e 2.26 representam o trajeto da corrente de retorno nas diversas 

situações e a maneira correta do desenho para circuitos integrados, respectivamente. 
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Figura 2.24.Configuração correta para retorno de corrente. 

Fonte: GARCÍA et al., 2004. 

 

 

Figura 2.25.Trajetos da corrente de retorno. 

Fonte: GARCÍA et al., 2004. 
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(a) (b)
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Figura 2.26. Maneira correta do desenho para circuitos integrados. 

Fonte: GARCÍA et al., 2004. 

Uma das conclusões para os conceitos de desenhos de circuitos impressos se resume em 

quanto mais longo o caminho de retorno da corrente, maior o laço de sinal. 

Outros fatores que devem ser considerados na confecção de circuitos impressos são a 

espessura das trilhas, formato e caminho percorrido por elas. Estes fatores podem interferir de 

forma significativa no projeto de uma placa.  

Os principais fatores a serem considerados sobre trilhas que podem gerar problemas no 

funcionamento da placa são o uso de curvas de 90º, variação de espessura e comprimento das 

trilhas. As curvas acentuadas fazem com que haja concentração de carga nos locais onde estão 

situadas, gerando interferências. A variação de espessura causa variações na impedância 

característica da trilha, fazendo com que queda de tensão. Trilhas de longo comprimento 

podem, às vezes, se comportarem como antenas geradoras de sinais perturbadores (GARCÍA 

et al., 2004).  A figura 2.27 representa um projeto mal otimizado e um projeto bem planejado 

de uma trilha. 

 

Figura 2.27. Maneira correta do desenho para trilhas. 

Fonte: GARCÍA et al., 2004. 
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Além dos problemas apresentados acima, existe um efeito chamado crosstalk, que se descreve 

por uma trilha de sinal que sofre interferência de outra que está próxima, seja essa indutiva, 

capacitiva ou resistiva, pelos mesmos efeitos que foram descritos acima. Estes problemas se 

agravam quanto maior o número de trilhas próximas. A solução para este problema é fazer 

com que o plano de terra esteja sempre em volta das trilhas de sinais. A figura 2.28 demonstra 

como dispor trilhas de sinais em um circuito impresso, com redução do efeito crosstalk. 

 

Figura 2.28. Desenho para redução do efeito crosstalk. 

Fonte: GARCÍA et al., 2004. 

2.7 Revisão de programação procedimental 

2.7.1 Estruturas de condição/seleção 

Estruturas de condição/seleção são aquelas que permitem que um comando seja dependente 

de uma condição estipulada para ser executado. Veja na tabela 2.1: 

Tabela 2.1 - Operadores lógicos e relacionais. 

 

Operador Descrição 

< Menor que 

<= Menor ou igual a 

> Maior que 

>= Maior ou igual a 

== Igual a (não confundir com =) 

~= Diferente de 

& E 

| OU 

~ NÃO 
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2.7.1.1 Estrutura if-end 

Na sua forma, tem-se: 

 if<condição> 

    <comandos> 

 end 

Se a condição for satisfeita, os comandos serão executados. Caso contrário, não será 

executado nenhum comando dentro desta estrutura. 

      Exemplo: 

 a = input('Digite um número para extrair a raiz quadrada:\n'); 

   if(a>=0) 

       raiz = sqrt(a) 

     end 

A figura 2.29 representa o fluxograma de comportamento da execução do código. 

 

Figura 2.29. Comportamento para função if-end. 

2.7.1.2 Estrutura if-else-end 

Na sua forma, tem-se: 

    if<condição> 

       <comandos1> 

       else 

     <comandos2> 

    end 

Se a condição for satisfeita, os "comandos1" serão executados. Caso contrário, os 

"comandos2" serão executados. 
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      Exemplo: 

 a = input('Digite um número para extrair a raiz quadrada:\n'); 

    if(a>=0) 

       raiz = sqrt(a) 

       else 

          'Não existe!' 

    end 

A figura 2.30 representa o fluxograma de comportamento da execução do código. 

 

Figura 2.30. Comportamento para função if-else-end. 

2.7.1.3 Estrutura if-elseif-else-end 

Na sua forma, tem-se: 

if<condição1> 

     <comandos1> 

      elseif<condição2> 

           <comandos2> 

           elseif<condição3> 

                <comandos3> ... 

                 ...elseif <condiçãoN> 

                     <comandosN> 

                     else 

                         <comandosElse> 

end 

Se a "condição1" for satisfeita, os "comandos1" serão executados. Caso a "condição2" for 

satisfeita, os "comandos2" serão executados e assim por diante. Se nenhuma das condições for 

satisfeita, os "comandosElse" serão executados. 
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      Exemplo: 

 a = input('Digite a nota do aluno:\n'); 

    if (a<0) 

       'Não existe!' 

       elseif (a>10) 

          'Não existe!' 

          elseif(a>=6) 

             'Aprovado!' 

             elseif (a<6) 

                'Reprovado!' 

                else 

                   'Comando inválido' 

    end 

A figura 2.31 representa o fluxograma de comportamento da execução do código. 

 

Figura 2.31. Comportamento para função if-elseif-else-end. 
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2.7.2 Laços de repetição e desvios 

Estruturas de repetição são aquelas que fazem com que um comando ou um grupo de 

comandos seja repetido por certo número de vezes ou que sejam repetidos enquanto uma 

condição estiver sendo satisfeita. 

2.7.2.1 Estrutura for 

Na sua forma, tem-se: 

for<var>=<arranjo> 

     <comandos> 

end 

Nesta estrutura, var é a variável de controle e arranjo é o vetor (intervalo) onde os comandos 

devem ser executados. 

      Exemplo: 

 fprintf('Contar de 1 a 10\n'); %imprimir na janela de comando. 

    for a=1:10; 

       b = a 

    end 

A figura 2.32 representa o fluxograma de comportamento da execução do código. 

 

Figura 2.32. Comportamento para função for. 

2.7.2.2 Estrutura while 

A estrutura while, que também é de repetição, não obedece a um intervalo, mas sim a uma 

condição. Esta faz com que os comandos sejam executados (em loop) enquanto ela for 

satisfeita. 
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Na sua forma, tem-se: 

while<condição> 

     <comados> 

end 

Exemplo: 

 a=5; 

 b=12; 

    while a<b; 

       a = a+1 

    end 

A figura 2.33 representa o fluxograma de comportamento da execução do código. 

 

Figura 2.33. Comportamento para função while. 

2.7.2.2.1 O comando break usado no while 

Este comando é utilizado para interromper o loop de comandos por um motivo que não seja 

resultante da condição do while. Isso pode ser útil para interação entre loop de comandos e 

usuário ou para sair de um loop e entrar em outro dentro do mesmo while. 

Na sua forma, tem-se: 

 while 1 

      <comandos1> 

      if<condição> 

           break 

      end 

      <comandos2> 

 end 
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Exemplo: 

    while (true) 

       x=input('\nDigite um número para achar sua potência 5\n:'); 

       b=x^5 

       a=input('\nDigite 1 para continuar e 0 para sair\n:'); 

          if a==0 

             break 

          end 

    end 

 fprintf('\nSaída efetuada\n'); 

A figura 2.34 representa o fluxograma de comportamento da execução do código. 

 

Figura 2.34. Comportamento para comando break.     

2.8 Funções para transmissão e recepção de dados e o acionamento de bits pela porta 

USB por meio de um chip FTDI 

O dispositivo de comunicação serial modelo TATO USB2 exibido na figura 2.35 composto 

pelo chip FT232-R, que utiliza drivers FTDI, possibilita a comunicação de um circuito 

elétrico com um computador, fazendo possível o uso de comandos relacionados com os pinos 

I/O do adaptador. 
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Figura 2.35.Conversor  TATO USB2. 

Fonte: TATO EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS,2014. 

Portas seriais possuem sinais de dois tipos: sinais de dados e sinais de controle. Para suporte 

desses sinais, assim como o terra, o RS-232 padrão define uma conexão DB25. No entanto, a 

maioria dos computadores utilizam DB9, representado na figura 2.36 e tabela 2.2. De fato, 

apenas três pinos são necessários para comunicações de porta serial: um para recebimento de 

dados, um para transmissão de dados, e um para sinal terra. 

 

Figura 2.36. Representação do padrão DB9. 

Tabela 2.2. Representação dos pinos no padrão DB9. 

Pino Nome I/Os Tipo de sinal 

1 DataCarrierDetect (DCD) Entrada Controle 

2 ReceiveData (RxD) Entrada serial Dados 

3 TransmitData (TxD) Saída serial Dados 

4 DataTerminalReady (DTR) Saída Controle 

5 GND -------- terra 

6 DataSetReady (DSR) Entrada Controle 

7 RequestToSend (RTS) Saída Controle 

8 ClearToSend (CTS) Entrada Controle 

9 RingIndicator (RI) Entrada Controle 
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2.8.1 Funções básicas para comunicação serial via Matlab 

2.8.1.1 Estabelecendo a comunicação serial com os comandos serial, fopen e fclose 

Estes comandos são os mais básicos para o uso da comunicação serial via Matlab, que estão 

relacionados com o objeto de comunicação serial que será criado pelo software.  

Assim como em um dispositivo USB, a comunicação deve ser estabelecida e também 

encerrada. 

      Procedimento: 

      objeto = serial('porta USB em que o conversor foi ligado') 

           fopen(objeto)        Inicia a comunicação 

                <comandos> 

           fclose(objeto)        Encerra a comunicação 

A figura 2.37 representa o fluxograma de comportamento da execução do código. 

 

Figura 2.37. Comportamento para estabelecimento de comunicação serial. 

2.8.1.2 Configurando as saídas digitais 

Como visto na tabela 2.2, o dispositivo TATO USB2 conta com duas saídas digitais: DTR 

(DataTerminalReady) e RTS (RequestToSend). Estas saídas digitais têm seus status definidos 

de acordo com o nível lógico de seus bits.  

Na comunicação serial, tem-se que cada saída se encontra ativa quando seu bit se encontra em 

nível lógico alto. Isto está relacionado com configurações relacionadas à lógica TTL. 



 

 

41 

 

Portanto, deve-se considerar esta questão no Matlab. Para entender como isso funciona, a 

figura 2.38 representa o esquema de níveis lógicos para o conversor TATO USB2. 

 

Figura 2.38. Representação da lógica TTL. 

2.8.1.3 Função para definir status da saída RTS 

Quando o status desta saída estiver em ativado ela estará numa tensão de 5V e, quando estiver 

em desativado, ela estará numa tensão 0V, de acordo com a lógica supracitada. O status é 

definido em on e off, significando níveis lógicos alto e baixo, respectivamente, lembrando do 

que foi citado acima sobre a configuração dos níveis do TATO USB2.  

      Procedimento: 

      objeto.RequestToSend = 'status';     

2.8.1.4 Função para definir status da saída DTR 

Quando o status desta saída estiver em ativado ela estará numa tensão de 5V e, quando estiver 

em desativado, ela estará numa tensão 0V, de acordo com a lógica supracitada. O status é 

definido em on e off, significando níveis lógicos alto e baixo, respectivamente, lembrando do 

que foi citado acima sobre a configuração dos níveis do TATO USB2.  

      Procedimento: 

      objeto.DataTerminalReady = 'status'; 
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      Exemplo:  

      s = serial('COM3'); % Cria o objeto serial no Matlab a partir da porta    

   USB COM3 

      fopen(s); % Inicia a comunicação 

         fprinf('DTR on 2s e RTS off 2s\n'); %Imprime na tela 

         s.DataTerminalReady = 'off';  %Configura DTR em "off"(5V) 

         s.RequestToSend = 'on';       %Configura RTS em "on"(0V) 

         pause(2);                   %Delay de 2 segundos 

      fclose(s); % Encerra a comunicação 

A figura 2.39 representa o fluxograma de comportamento da execução do código. 

 

Figura 2.39. Comportamento para definição de status de saída. 

2.8.1.5 Leitura das entradas digitais 

2.8.1.5.1 Ler status da porta 

Este comando irá retornar o status de todas entradas com sinal tipo controle do dispositivo. De 

forma mais objetiva, ele faz a leitura dos bits de todas a s entradas com sinal tipo controle. 

      Procedimento: 

      objeto.Pinstatus 
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2.8.1.5.2 Ler o bit 

Este comando é usado para a leitura individual do bit de um pino. Pode ser útil quando se 

trabalha apenas com determinado pino ou em funções onde testes e condições estão presentes. 

A sintaxe permanece a mesma, seguindo uma ideia de caminho para o pino. 

      Procedimento: 

      objeto.Pinstatus.pino 

      Exemplo: 

      s = serial('COM3'); % Cria o objeto serial no Matlab a partir da porta    

   USB COM3 

      fopen(s); % Inicia a comunicação 

       s.Pinstatus %Retorna status de todas entradas de sinal tipo controle 

       s.PinStatus.DataSetReady %Retorna status apenas do pino DSR 

      fclose(s); % Encerra a comunicação 

A figura 2.40 representa o fluxograma de comportamento da execução do código. 

 

Figura 2.40. Comportamento para leitura de bit. 

2.8.1.6 Comunicação serial 

2.8.1.6.1 Duas funções importantes: fprintf e fscanf 

Estas duas funções são muito utilizadas ao longo da programação, pois elas são a base para 

envio e leitura de dados referentes a entradas e saídas do dispositivo. Através delas, será 
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possível trabalhar com condições de entradas para comandos de saída, interface com usuário, 

entre outras tarefas. 

A função fprintf executa tarefa de escrita e a função fscanf executa tarefa de leitura. No caso 

da função fprintf, para comunicação serial, usa-se a sintaxe abaixo. 

      Procedimento: 

      fprintf(objeto,'dado') 

Já a função fscanf irá fazer a leitura da ID do arquivo onde foram armazenados os dados pela 

função fprintf.  

      Procedimento: 

      fscanf(objeto) 

      Exemplo: 

      s = serial('COM3'); % Cria o objeto serial no Matlab a partir da porta 
USB COM3    

      fopen(s); % Inicia a comunicação 

       fprintf(s,'1'); % este comando envia um caracter, neste caso o      

       número 1 em ascii 

       input = fscanf(s); % com esse comando o matlab aguarda a chegada de 

um  dado da serial "s" e armazena na variável "out" 

       fprintf('%c',input); 

      fclose(s); % Encerra a comunicação 
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3 DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO 

3.1 Trabalho desenvolvido: contexto na indústria 

3.1.1 Laços de tensão e de corrente 

Depois do tratamento de sinal em algum equipamento, principalmente sensores, em geral, se 

deseja obter um valor em tensão que será proporcional à um valor de leitura desejado. Este 

valor pode ser lido por um operador ou processado por um outro equipamento. 

Nos últimos anos o número de equipamentos existentes no mercado é muito grande e cresce 

cada vez mais. Isso faz com que haja uma necessidade de se criar um padrão de valores para 

os sinais destes equipamentos. Estes valores são representados pelos seus máximos e mínimos 

(GARCÍA et al., 2004).   Atualmente tem-se os seguintes valores padrão para tensão: 

- [0 a 5V].  

- [-5 a 5V]. 

- [0 a 10V].  

- [2 a 10V]. 

- [-10 a 10V]. 

- [0 a 24V]. 

- [-2,5 a 2,5V]. 

Para corrente, os padrões atuais são: 

- [-8 a 12mA]. 

- [0 a 20mA]. 

- [4 a 20mA]. 

Os valores em tensão apresentam-se mais aplicáveis em situações onde não se tem muita 

interferência externa e os cabos de transmissão são curtos e grossos, de baixa resistência. A 

equação 3.1 descreve a resistência dos cabos de transmissão em função de seu comprimento e 

seção transversal. O uso de pares trançados ameniza a interferência em aplicações de tensão. 

                                                     
  

 
                   (3.1) 

Em que, 

   = Resistência do condutor. 

  = resistividade do material. 



 

 

46 

 

l = comprimento do condutor. 

S = área da seção do condutor. 

O uso de laços de corrente funciona de forma que o sinal passe por uma resistência no ponto 

de leitura, gerando uma tensão nesta. Este tipo de sinal possui vantagem sobre os laços de 

tensão, sendo mais resistente a interferências.   

3.1.2 Sistemas eletrônicos de medida 

Um sistema de medida eletrônico trata-se de um equipamento que tem como finalidade 

coletar informações de um processo físico e apresentá-las de uma forma adequada a um 

observador ou até mesmo a outro sistema de controle (GARCÍA et al., 2004). 

Estes sistemas têm como função obter um melhor resultado, aproximando ao máximo valores 

medidos de valores verdadeiros. São constituídos de três funções principais, sendo elas: 

- Aquisição de dados: variáveis a serem medidas são convertidas em sinais elétricos. 

- Processamento de dados: manipulação dos dados coletados de acordo com os objetivos 

propostos. 

- Distribuição dos dados: valores exibidos ao observador. 

Os sinais podem ser de dois tipos, sendo eles: 

- Analógicos: os dados constituem um conjunto matemático denso, podendo assumir vários 

valores dentro de um intervalo. 

- Digitais: os dados constituem um conjunto finito de valores. 

A figura 3.1 representa as funções principais de um sistema de medida eletrônico. 

text

ADQUISICIÓN

DE DATOS

PROCESAMIENTO

DE DATOS
DISTRIBUCIÓN

DE DATOS

SISTEMA DE MEDIDA

Entrada

(Valor verdadero)
Salida

(Valor medido)

 

Figura 3.1. Funções principais de um sistema de medida eletrônico. 

Fonte: GARCÍA et al., 2004. 
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Afim de se obter um bom desempenho, alguns elementos podem ser acrescentados, tais como 

amplificadores, filtros, elementos de linearização e modulação, entre outros, com objetivo de 

se acondicionar um sinal. A figura 3.2 representa os elementos de um sistema de medida 

eletrônico. 

Procesador

    

ADQUISICIÓN DE DATOS

PROCESA-

MIENTO

DE DATOS DISTRIBUCIÓN DE DATOS

Entrada Salida
Sensor

Acondicio-

namiento
Acondicio-

namiento

Conversión

AD

Conversión

DA

 

Figura 3.2. Elementos de um sistema de medida eletrônico. 

Fonte: GARCÍA et al., 2004. 

Assim várias vantagens dos sistemas eletrônicos de medidas se tornam visíveis em relação 

aos sistemas de medida analógicos como flexibilidade de projeto, maior precisão, melhor 

armazenamento de sinais, entre outras. Portanto, pode-se dizer que sistemas eletrônicos de 

medida são muito aplicáveis ao controle de processo, como descrito na figura 3.3. 

 

Figura 3.3. Sistema de medida eletrônico no contexto do controle de processo. 

Fonte: GARCÍA et al., 2004. 

 

P
R

O
C

E
S

O

SISTEMA DE CONTROL

Visualizador

SENSOR ACONDICIONAMIENTO

ACTUADOR

TRANSMISOR

RECEPTOR

Señal

eléctrica
Variable

física
Señal

medida

Señal

mando

Medio de

transmisión

SISTEMA DE MEDIDA



 

 

48 

 

3.2 Descrição das etapas do desenvolvimento do trabalho 

Após o estudo sobre programação procedimental, sistemas embutidos, microcontroladores, 

programação de PICs e eletrônica foi possível dar início ao projeto da placa desenvolvida. 

Definidas a funções a serem presentes na placa, foram feitos vários testes e simulações 

utilizando o microcontrolador, uma vez que este é responsável pela execução de qualquer 

tarefa da placa. Nestes testes e simulações, apenas o microcontrolador foi usado, assim como 

seus circuitos e valores padrões, visto que o objetivo inicial era coletar resultados e 

informações do comportamento do projeto para se analisar a viabilidade e funcionalidade do 

mesmo. 

Como o objetivo inicial era verificar a viabilidade do projeto, o circuito utilizado na 

simulação foi montado de forma que as áreas referentes às funções estabelecidas ao 

microcontrolador ficassem destacadas para uma fácil análise. Assim, mesmo que o circuito 

montado não fosse igual ao presente na placa, esse teria características e comportamentos 

semelhantes, possibilitando o avanço no desenvolvimento do trabalho. Ressalta-se que, 

mesmo com circuito iguais, a simulação não contempla algumas situações práticas. 

No circuito, os LEDs, potenciômetros, switchs e motores representam respectivamente o 

comportamento das saídas digitais, entradas analógicas, entradas digitais, saídas analógicas. O 

circuito do cristal também foi implementado com a mesma frequência utilizada na placa. O 

circuito que foi utilizado na simulação pode ser visto na figura 3.4. 

Para assegurar que a simulação traria resultados que definissem também a funcionalidade da 

interface a ser criada, se tornou necessária a adição de um terminal Rx/Tx no circuito. Assim, 

pelo terminal virtual, os comandos foram dados através do teclado do computador. Desta 

forma, o comportamento do circuito de simulação seria ainda mais aproximado do que foi 

proposto para a criação da placa. 
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Figura 3.4. Circuito utilizado na simulação. 
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Os resultados obtidos na simulação foram satisfatórios, pois o comportamento do circuito em 

relação às funções programadas estava de acordo com o esperado para a proposta. Assim, foi 

possível avançar no desenvolvimento do trabalho com a criação dos circuitos que dariam 

possibilidade à placa de trabalhar com valores industriais de tensão e corrente.  Os resultados 

da simulação serão mais detalhados na seção de resultados. 

A etapa da criação dos circuitos de entrada e saída da placa teve início no desenvolvimento da 

eletrônica de entrada. Esta escolha se deve ao fato de que os sinais de entrada da placa já 

viriam tratados pelos equipamentos que nela fossem ligados. Assim, com conceitos básicos de 

eletrônica seria possível uma conversão segura dos sinais de entrada para que estes fossem 

interpretados de forma correta pelo microcontrolador. Os valores de tensão e corrente de 

entrada são de 0V a 10V para tensão e 0mA a 20mA para corrente, mas o microcontrolador 

em todas suas tarefas trabalha apenas com valores em tensão na faixa 0V a5V. Os circuitos 

utilizados nas conversões de sinais para entradas analógicas de corrente, entradas analógicas 

de tensão e entradas digitais podem ser vistos nas figuras 3.5, 3.6 e 3.7, respectivamente.  

Pela primeira lei de Ohm, para a entrada em corrente foi utilizado um resistor de 250 ohms 

que, ao submetido à uma corrente de 20mA, tem-se uma tensão de 5V que pode ser 

compreendida pelo PIC. O valor de 0 a 5V é diretamente proporcional ao valor de 0 a 20mA. 

Utilizando-se as leis de Kirchhoff para resistores associados em série, foi criado um divisor de 

tensão com duas resistências iguais, fazendo com que a tensão aplicada se dividisse 

igualmente nos mesmos. Assim, uma de entrada de 0 a 5V no PIC é diretamente proporcional 

à uma tensão de 0 a 10V aplicada no circuito. 

 

Figura 3.5. Entradas analógicas de corrente. 
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Figura 3.6. Entradas analógicas de tensão. 

 

 

Figura 3.7. Entradas digitais. 

A resolução das entradas pode ser calculada pelas equações 3.2 e 3.3.  

                        
  

   
                   (3.2) 

em que, 

                                  (3.3) 

Em que, 

FS = fundo de escala; 

N = Número de pontos de sensibilidade. 
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Considerando-se que o fundo de escala é 5V, visto que para o conversor A/D 10 bits do PIC 

deve-se considerar a faixa de operação do mesmo, tem-se uma resolução de aproximadamente 

4,9mV. 

Considerando-se uma entrada em tensão de 0-10V, tem-se uma resolução de 

aproximadamente 9,8mV. 

Considerando-se uma entrada em corrente de 0-20mA, tem-se uma resolução de 

aproximadamente 19,5uA.  

O tempo gasto para aquisição é disponibilizado no datasheet do microcontrolador. Sendo o 

valor mínimo 19,72 µs, este representa o intervalo de tempo necessário para realizar a 

conversão A/D, variando de acordo com o projeto, considerando-se os ciclos de máquina e a 

programação implementada. 

Concluídos os circuitos de entrada da placa, pôde-se dar seguimento no desenvolvimento com 

a criação dos circuitos de saída. 

Para se implementar a eletrônica de saída da placa foi necessário um estudo sobre técnicas de 

amplificação de sinais, filtros e uso de transistores. No caso das saídas digitais, apenas uma 

amplificação na tensão que sai do PIC torna seu uso viável. Mas para o tratamento das saídas 

analógicas são necessários vários passos. O esquema do circuito para as saídas digitais pode 

ser visto na figura 3.8. 
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Figura 3.8. Saídas digitais. 

No desenvolvimento da eletrônica das saídas analógicas foram necessários vários conjuntos 

de pequenos circuitos. Estes faziam com que os sinais derivados das saídas do PIC fossem 

tratados de forma a atender as possibilidades de sinais estabelecidas no projeto. As saídas são 

em sinais de tensão, 0V a 10V, e corrente, 4mA a 20mA. 

O sinal derivado do PWM do PIC passa por um filtro passivo passa baixa e depois por um 

amplificador operacional atuando como seguidor de tensão, apenas para evitar o efeito da 

impedância de saída do filtro nos outros circuitos. Em seguida o sinal é amplificado com um 

ganho dois (2) para a saída em tensão. Novamente passa por um filtro e um outro 

amplificador seguidor de tensão para um circuito com transistor em configuração base 

comum. Com os valores da alimentação e resistência no emissor, configura-se o valor de 

corrente a ser gerado no coletor (saída de corrente).  

Após a criação dos circuitos, notou-se que havia uma possibilidade de fazer um único circuito 

que atendesse aos dois tipos de saída analógica. Assim, o projeto da placa ficaria mais 

compacto. 

Desta forma, os dois tipos de saídas derivam de dois pontos diferentes em um mesmo circuito. 

O sinal analógico que sai do PIC é tratado por três vezes, sendo que após o segundo 
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tratamento temos a saída analógica de tensão. A figura 3.9 dá uma descrição do circuito de 

saída analógica, onde SAN, SAT e SAC representam o sinal que vem do microcontrolador, a 

saída analógica em tensão e a saída analógica em corrente, respectivamente.  

 

Figura 3.9. Diagrama esquemático de uma saída analógica em tensão ou corrente. 

A resolução da saída é calculada da mesma forma que a da entrada, visto que o sinal de saída 

também é de 10 bits. Considerando-se que o fundo de escala é 5V, visto que para o gerador 

PWM de 10 bits do PIC deve-se considerar a faixa de operação do mesmo, tem-se uma 

resolução de aproximadamente 4,9mV. 

Considerando-se uma saída em tensão de 0-10V, tem-se uma resolução de aproximadamente 

9,8mV. 

Considerando-se uma saída em corrente de 4-20mA, tem-se uma resolução de 

aproximadamente 15,6uA. 

A resolução em bits é dada pela equação 3.4. 

                
   

    

    

    
     (3.4) 

Em que, 

     = frequência do cristal; 

     = frequência do PWM. 

Para o dimensionamento do filtro, usa-se a equação 3.5. 
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Em que, 

   = frequência de corte; 

R = resistência [Ω]; 

C = capacitância [F]. 

Nota-se nos circuitos supracitados que sempre há necessidade de uma alimentação 12V 

quando um amplificador é utilizado. Mas tanto o conversor TATO como o PIC devem ser 

alimentados por uma tensão de 5V. Em vista disso foram criados dois barramentos de 

alimentação, sendo um de 5V e outro de 12V. Assim, utilizando o regulador de tensão 7805, a 

partir de uma alimentação de 12V, foi possível disponibilizar a alimentação de 5V. O circuito 

de alimentação pode ser visto na figura 3.10. 

  

Figura 3.10. Circuito de alimentação. 

Após concluídos os circuitos principais, foram criados os circuitos auxiliares, sendo eles: 

ligação para uso de jumpers nas entradas analógicas, cristal do PIC, pinos para gravação 

direta na placa, circuito reset do PIC, esquema tblock para uso de conector borne e seus 

devidos aterramentos e criação do componente TATO ausente no Proteus.  

As figuras 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15 e 3.16 demonstram os circuitos auxiliares supracitados, 

respectivamente. 

 

Figura 3.11. Jumpers nas entradas analógicas. 
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Figura 3.12. Cristal do PIC. 

 

 

Figura 3.13. Esquema para gravação direta na placa. 

 

 

Figura 3.14. Circuito reset do PIC. 
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Figura 3.15. Esquema tblock para uso de conector borne e seus devidos aterramentos. 

 

 

Figura 3.16. Criação do componente TATO ausente no Proteus. 

Uma vez concluído o projeto, foram realizados ensaios com o circuito que foi montado em 

uma matriz de contatos, como pode ser visto na figura 3.17. 
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Figura 3.17. Circuito em uma matriz de contatos. 

A partir da ferramenta ARES do PROTEUS foi possível desenhar a pista do circuito, 

conforme apresentado na figura 3.18, e imprimir a parte superior da placa com a identificação 

e disposição dos componentes, apresentada na figura 3.19. Na figura 3.20 temos a 

visualização da placa em 3D, e na figura 3.21 encontra-se a placa de aquisição de dados e 

controle que foi desenvolvida. É importante mencionar que o comando auto router do 

PROTEUS deve ser utilizado com cuidado, visando os conceitos da seção 2.6 deste trabalho.   

 

Figura 3.18. Desenho da pista do circuito. 
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Figura 3.19. parte superior da placa com a identificação e disposição dos componentes. 

 

 

Figura 3.20. Visualização da placa em 3D. 
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Figura 3.21. Placa de aquisição de dados e controle que foi desenvolvida. 

3.3 Descrição da programação 

Para o funcionamento do circuito de aquisição de dados e controle, foi necessária a criação de 

dois programas. O primeiro, que foi embarcado no PIC, tinha como finalidade amostrar os 

sinais de entrada, tratá-los, e acionar os bits de saída. O segundo, implementado na interface, 

tinha como finalidade estabelecer a comunicação da placa com um computador e definir qual 

função do primeiro seria executada. 

Para estabelecer a comunicação entre o circuito e o microcomputador, um protocolo de 

comunicação foi estabelecido. Com o intuito de desonerar o usuário final do conhecimento 

sobre o protocolo e o endereçamento das I/Os do microcontrolador, foi criado um script com 

funções pré-definidas que possibilitou ao usuário realizar a leitura das entradas e acionar 

saídas do dispositivo, bem como configurar as faixas das I/Os analógicas em corrente de 0-20 

mA ou 4-20 mA, e em tensão de 0-10 Vdc ou 2-10 Vdc. O script feito no MATLAB também 

possibilita ao usuário consultar um guia com a explicação das funções disponíveis ao usuário. 

A informação é transmitida de forma serial, através de conexão ponto a ponto full-duplex. O 

padrão de comunicação utilizado foi o RS-232 através da conversão USB/UART (TTL), com 

um alcance máximo de 15m pelo fato de não estarem presentes circuitos de amplificação. A 

taxa de transferência utilizada foi 9600bps (bits por segundo). 

Para se estabelecer a transferência de dados sem erros, foi criado um buffer no Matlab, o qual 

possui um tamanho variável de acordo com o número de bytes disponíveis. Assim, o tamanho 

do buffer acompanha as informações enviadas da placa para o computador. 
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Na figura 3.22 tem-se os principais procedimentos que foram implementados no 

microcontrolador.  

 

Figura 3.22. Fluxograma do programa no PIC. 

 



 

 

62 

 

A figura 3.23 descreve os testes condicionais e os principais procedimentos implementados 

no script para a comunicação de uma aplicação do usuário com o circuito.  

 

Figura 3.23. Fluxograma do script no Matlab. 
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4 RESULTADOS 

Para uma análise de resultados, foi realizado um teste de sinais da placa. Criou-se uma 

programação para se relacionar proporcionalmente uma saída analógica com uma entrada 

analógica, ambas de 10 bits. Assim, o valor decimal de leitura através da conversão A/D de 10 

bits do PIC seria o valor decimal estipulado para o PWM de 10 bits na saída analógica. 

Foi utilizado o software Origin, desenvolvido pela Origin Lab Corporation, para se fazer uma 

análise matemática dos resultados obtidos. Assim tem-se uma avaliação da funcionalidade e 

características de sinais do equipamento desenvolvido. 

Para o procedimento, foi definida uma divisão do fundo de escala em 40 pontos, variando-se a 

tensão aplicada na entrada analógica a cada 0,25V. Após cada variação na entrada, media-se o 

valor na saída do equipamento. O objetivo era coletar na saída valores o mais próximo 

possível dos valores aplicados na entrada. Assim, com mesma resolução e bits, tanto leitura de 

entrada como saída analógica da placa seriam testadas.   

Feitas todas medições, os dados coletados foram inseridos em um gráfico gerado através do 

comando plot scatter do Origin, onde os valores são representados por pontos apenas, 

processo denominado ponto de dados. Em seguida, para análise matemática, foi utilizado o 

comando fit linear, que representa um estudo de regressão linear onde uma equação é gerada. 

Tal equação representa uma reta de valores condicionais esperados exibida genericamente 

pela equação 4.1. 

                 (4.1) 

Em que, 

x = variável explicativa; 

y = variável explicada; 

a = coeficiente linear da reta - constante; 

b = coeficiente angular (inclinação) da reta - constante. 

Através de um estudo das distribuições t de Student, é possível encontrar a margem de erro 

das variáveis e constantes supracitadas (LARSON & FARBER, 2010). O estudo mencionado 

não será aprofundado neste trabalho, visto que o software o trata de forma automática. 
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O coeficiente de determinação R² também foi disponibilizado na análise. Este, que varia de 0 

a 1, representa o percentual de explicação do modelo. Quanto mais próximo de 1 é o valor do 

coeficiente de determinação, mais explicativo é o modelo, representando melhores amostras 

(LARSON & FARBER, 2010). Na equação 4.1, este coeficiente deve exibir o quanto a 

variável “y” é mapeada pela variável “x” no modelo. 

Concluídas todas as análises, os resultados obtidos pelo modelo proposto para teste são 

exibidos na figura 4.1, onde Intercept e Slope representam os coeficientes linear e angular, 

respectivamente. Assim, a equação 4.2 descreve a reta gerada.  

                            (4.2) 

Em que, 

- o erro padrão para o coeficiente linear é 0,00487; 

- o erro padrão para o coeficiente angular é 8,38586 x     . 

 

Figura 4.1. Resultados da análise feita pelo software. 
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Na figura 4.2 temos uma foto do ambiente em que foi executado o procedimento para análise 

da operacionalização do sistema de aquisição de dados e controle. 

 

Figura 4.2. Preparação do ambiente de teste para a placa. 

Os resultados foram satisfatórios para um hardware de baixo custo, visto que a análise gerou 

um coeficiente de determinação muito próximo de 1, sendo 0,99997. Assim, este resultado 

representa que 99,997% dos valores de “y” na equação são explicados pela variável “x”.  

Os equipamentos utilizados para alimentação e medições foram, respectivamente, a fonte 

Minipa MPL-3303M e o multímetro Multitoc 830B. As características técnicas destes 

equipamentos foram anexadas ao trabalho.  

5 CONCLUSÃO 

O hardware desenvolvido apresentou resultados satisfatórios e custou menos de R$100,00. 

Este valor representa em média 10% do custo de um circuito para aquisição de dados 

disponível no mercado. 
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O principal resultado foi o desenvolvimento do hardware para aquisição de dados e controle, 

exibido na figura 3.21, por meio do software MATLAB, que possibilitará o seu uso em 

diferentes aplicações no curso de Engenharia de Controle e Automação da Escola de Minas.  

Como trabalhos futuros, sugere-se a inclusão de uma porta Ethernet, para possibilitar o acesso 

remoto pela Web, a substituição das entradas e saídas digitais do presente trabalho por 

entradas e saídas digitais de contato seco, a ampliação da faixa do sinal analógico de saída 

para 0 a 20mA e o desenvolvimento de um hardware que possibilite o seu uso como um 

Programmable Logic Controller (PLC), conforme descrito por Rohde et al. (2011).  
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ANEXO 1 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA FONTE MPL-3303M 

- Alta estabilidade e baixo ripple. 

- Duplo display LCD de fácil leitura para apresentação simultânea da tensão e corrente de 

saída. 

- Saídas Variáveis: 0 ~ 30V DC / 0 ~ 3A DC (2 Fontes Independentes). 

- Saída Fixa: 5V / 3A. 

- Ajuste da tensão e corrente através de um potenciômetro de precisão. 

- Configuração dos modos série, paralelo e simétrica através do painel frontal (tracking). 

- Possibilidade de operação contínua mesmo nas condições de máxima carga. 

- Resfriamento com ventilação forçada. 

- Circuito de proteção de sobrecarga. 

- Proteção de inversão de polaridade. 

- Isolação entre Chassis e Terminal de Saída: >= 20MOaHMS (500V DC). 

- Isolação entre Chassis e Cabo AC: >= 100MOaHMS (500V DC). 

- Ambiente de Operação: 0 ~ 40ºC, RH < 80%. 

- Ambiente de Armazenamento: -10ºC ~ 60ºC, RH < 85%. 

- Alimentação: 110 / 220V AC ± 10%, 50 / 60Hz selecionável. 

- Consumo: 450W Máximo. 

- Uso interno. 

- Altitude: 2000m (máximo). 

- Grau de Poluição: 2. 

- Dimensões: 160(A) x 270(L) x 320(P)mm. 

- Peso: Aprox. 8kg. 

 

Operação Tensão Constante 

- Tensão de Saída: 0~30V (continuamente ajustável) 

- Regulação de Linha: <= ±(0,05%+5mV) 

- Regulação de Carga: <= ±(0,05%+5mV) 

- Ripple & Ruído: <= 1mV RMS (5Hz - 1MHz) 
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Operação Corrente Constante 

- Corrente de Saída: 0~3A (continuamente ajustável) 

- Regulação de Linha: <= ±(0,1%+5mA) 

- Regulação de Carga: ±20mA 

- Ripple e Ruído: <= 1mA RMS 

 

Mostrador 

- Digital: LCD 3 dígitos 

- Precisão: <= (1,0% Leit. + 2 Díg.) 

- Resolução de Tensão: 20mV 

- Resolução de Corrente: 30mA 

 

Saída Fixa de 5V 

- Regulação de Carga: <= ±(3,0%+5mV) 

- Corrente de Saída: 3A 

- Ripple e Ruído: <= 1.5mV RMS (variação de linha ±5%) 

- Precisão Tensão de Saída: 5 ± 3,0% 

 

Tracking 

- Erro de Tracking: ±1,0% 
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ANEXO 2 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO MULTÍMETRO MULTITOC 830B 

Descrição 

- Instrumento digital 

- Display LCD de 3 1/2 dígitos 

- Realiza medidas de tensão DC e AC, corrente DC, resistência e testes de diodo e transistor 

hFE  

 

Especificações 

- Display: 3 ½ Dígitos (2000 Contagens). 

- Indicação de Sobre-faixa: Mostra apenas o dígito mais significativo (1). 

- Temperatura de Operação: 0°C a 50°C, RH < 70%. 

- Temperatura de Armazenamento: -20°C a 60°C, RH < 80%. 

- Uso Interno. 

- Alimentação: 1 x 9V (6LF22, NEDA1604A). 

- Dimensões: 126(A) x 70(L) x 24(P)mm. 

- Peso: Aproximadamente 150g     

 

Tensão DC: 

- Faixas: 200mV, 2000mV, 20V, 200V, 1000V 

- Resolução: 100µV, 1mV, 10mV, 100mV, 1V 

- Precisão: 200mV ± (0.25% 2D); 2000mV ~ 1000V± (0.5% 2D) 

- Impedância de Entrada: 1MW 

- Proteção de Sobrecarga: 220V AC RMS para faixa 200mV; 1000V DC / 750V AC RMS 

para outras faixas. 

 

Tensão AC: 

- Faixas: 200V, 750V 

- Resolução: 100mV, 1V 

- Precisão: 200V ~ 750V ± (1.2% 10D)  

- Impedância de Entrada: 1MW 

- Resposta em Freqüência: 45Hz a 450Hz 

- Proteção de Sobrecarga: 1000V DC / 750V AC RMS 
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Corrente DC: 

- Faixas: 200µA, 2000µA, 20mA, 200mA, 10A 

- Resolução: 0.1µA, 1µA, 10µA, 100µA, 10mA 

- Precisão: 200µA ~ 20mA ± (1% 2D); 200mA ± (1.2% 2D); 10A ± (2.0% 4D). 

- Proteção de Sobrecarga: Fusível de ação rápida 0.2A/250V para entrada mA; sem Fusível 

para Entrada 10A (10A máximo por 15 segundos). 

 

Resistência: 

- Faixas: 200W, 2000W, 20kW, 200kW, 2000kW 

- Resolução: 0.1W, 1W, 10W, 100W, 1kW 

- Precisão: 200W ~ 200kW ± (0.8% 2D); 2000kW ± (1.0% 2D) 

- Tensão de Circuito Aberto: 2.8V DC (máximo) 

- Proteção de Sobrecarga: 220V RMS (máximo 10s) 

 

Diodo: 

- Faixa: Diodo 

- Indicação: Queda de tensão aproximada sobre o diodo 

- Condição de teste: Corrente direta aproximada de 1mA DC 

- Tensão reversa aproximada de 2.8V DC 

- Proteção de sobrecarga: 220V RMS (máximo 10 segundos) 

 

Teste de hFE de transistor: 

- Faixa: 0 ~ 1000 

- Ib: 10µA 

- Vce: 2.8V DC 

 

Dados Técnicos 

- Dimensões: 126(A) x 70(L) x 24(P)mm. 

- Peso: Aproximadamente 170g. 


