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2005 

 

   - Pré-amplificador especial para lock-in, de baixo ruído, com entrada 
diferencial, filtros para rede (60 e 120 Hz), operação com baterias, incluindo 
carregadores e monitores de estado das baterias, impedância de entrada alta ou baixa, 
ganho ajustável, baixa impedância de saída, alta CMRR, etc. Prof. Ricardo Rego, em 
02/2005 (Lab. Laser)   
Situação em 03/2005:  Projeto feito/parcialmente construído, com a confecção das 
placas de circuito impresso (Edmilson, técnico)/aguarda componentes. Situação atual 
(15/11/2005): aguarda componentes.   
 

  - Medidor de RPM , na faixa entre 1 e 99 RPM, com display digital de 2 
dígitos, sensor óptico com sistema chopper para multiplicação de freqüência a fim de 
aumentar a precisão da leitura em rotações muito baixas. Sistema de medida adaptado a 
uma máquina previamente existente. Prof Paulo Fichtner, em 07/2005.  
Situação: projeto concluído em 02/08/2005 
Situação: feito/entregue em 11/2005). 
 

  - Fonte de corrente simples para sensor de efeito Hall,  duas correntes (1 e 5 
mA) e compliância de 10 volts. Indicador de máxima compliância/circuito aberto. Prof 
Luiz Nagamine, em 12/07/2005.  
Situação em 08/2005: projeto concluído, material recebido.  Feito/entregue em 09/2005) 
 

  - Pré-amplificador/medidor de corrente, diferencial, de ganho ajustável,  com 
alta taxa de rejeição de modo comum (CMRR), baixo ruído, alta impedância de entrada 
e baixa impedância de saída, alimentação por rede elétrica ou por baterias, incluindo 
carregadores e monitores de estado das baterias. Prof Luiz Nagamine.  
Situação em 06/2005:  (feito/entregue) 
 

  - Sistema de medida e alimentação constituído por:  
  - Fonte de tensão e corrente, eletrônica, estabilizada, que pode funcionar 
tanto no modo de corrente quanto no modo de tensão, com comutação automática entre 
modos de operação. Tensão: 0 a 1000V. Corrente:  0 a 100 mA; ajustáveis manualmente 
(V e I) e/ou  por sinal externo (V). Protegida contra curto-circuito na saída. 
  - Fonte de corrente para alimentação de filamento, ajustável entre 0 e 4 
 ampères, compliância até 20 volts.  
  Para Prof  Jonder Morais, em 30/06/2005. 
Situação : (em fase de projeto (adiantado) e comunicação  com usuário) 
Situação em  15/11/2005: projeto finalizado/aguarda compra de componentes 
Situação 20/12/2005: maior parte dos componentes recebidos. 
Situação em 03/2006: últimos  componentes recebidos e em construção. 



Situação em 18/04/2006: todos circuitos montados e prontos (P. Borba). Aguarda 
chegada da caixa, que será comprada pelo Prof. Jonder. 
Equipamento entregue, finalizado e pronto para testes em 31/05/2006. 
 

  - Potenciostato eletrônico, podendo funcionar também como galvanostato, 
faixa de freqüência entre 0 e 10 KHz., sinal de referência entre 0 e ±10 volts, projetado 
para ser controlado totalmente por computador, com adição de uma placa  
especialmente projetada. Com auxílio dessa placa (que terá que ser comprada de 
fornecedor externo) o usuário poderá desenhar qualquer tipo de rampa ou varredura de 
referência, ou pulsos, etc, visualizando na tela do monitor diretamente o gráfico das 
variáveis de interesse. O Potenciostato/galvanostato também poderá ser utilizado 
manualmente, sem o uso da placa de interface.  Prof. Sergio Ribeiro, em .............. 
Situação em 15/11/2005: projeto do circuito feito/inicio projeto da pci/aguarda 
componentes . (A placa de interface também está sendo desenvolvida) 
Situação em  20/12/2005:  componentes recebidos, aguarda inicio da construção. 
Em 14/04/2006: início de montagem das placas (Manoel Ricardo). Em 08/08/2006, 
construção mecânica em andamento (p. Borba). 
 
                                                       2006 
 
Obs.: - Continuam em processo os seguintes trabalhos  

- Potenciostato eletrônico (aguarda teste e montagem final). 
- Pré-amplificador especial p/lock-in  (aguarda componentes). 

 

  - Sistema completo de controle e monitoramento de vácuo para máquina de 
evaporação de filmes, contendo a lógica de acionamento de bombas de vácuo primária e 
difusora, acionamento de válvulas motorizadas, shutter motorizado,  alimentação e 
leitura de sensores de vácuo, sensores de fim-de-curso, etc. Prof Flavio Horowitz, em 
22/09/2005. 
Situação em 10/2005:  Fizemos um levantamento prévio da máquina. Inicio de estudo 
do sistema. Aguarda projeto definitivo. 03/2006   
 

  - Gerador de ruído branco digital. Diagrama básico fornecido pelo 
interessado, Lab Laser. Correção de erros,  projeto de layout da placa e confecção da 
placa. P/ Roberto Paaz/Lab Laser em 05/02/2005. 
Situação em 20/12/2005:  desenho da placa finalizado (Alan). Aguarda chegada de 
componentes para montagem.  Situação em 03/2006:  aguarda últimos  componentes. 
 

  - Acionador para motor de passos – placa para acionamento de motor de 
passos de 4 fases, com controle local de sentido de rotação, velocidade e pára/anda e 
com possibilidade de controle  dessas funções por sinais externos. P/Prof Marcos 
Vasconcelos, em 05/12/2005. 
Situação em  20/12/2005:  projeto feito, desenho da placa em andamento. 
Montagem em andamento, 03/2006. (Alan). Construção terminada em 14/04/2006. 
Aguarda testes finais. Testes finais em  02/05/2006, aparelho entregue. 

 



 
  - Gerador de polarização (0 a 100 Vdc) de 32  canais para piezoeletricos 
 Este aparelho é composto por 32 canais de conversão digital-analógica. As 32 
entradas  digitais seriais vem  de um computador externo de controle para os 32 
conversores  D/A.  As  32 saídas analógicas resultantes deverão possuir amplificadores 
especiais para  gerar  sinais  de saída entre 0 e 100 volts de tensão contínua. O objetivo é 
poder polarizar  entre 0 e 100 volts dispositivos piezoelétricos. P/ Lab Laser, Prof. 
Ricardo Rego, em 02/12/2005. 
Situação em 12/2005:  Revisão e aperfeiçoamento do circuito, correção de erros.  
Construção iniciada em 03/2006. Situação em 04/2006: erro no projeto, placa sendo 
refeita (Edmilson). Em 19/04/2006:  construção terminada, aparelho entregue. 
 

  - Fonte de corrente simples para sensor de efeito Hall,  duas correntes (1 e 5 
mA) e compliância de 10 volts. Indicador de máxima compliância/circuito aberto. Prof 
Luiz Nagamine (2a unidade), em 03/2006.  Aguarda construção.  Início da construção 
em 18/04/2006 (P.Borba). Aparelho entregue em 24/04/2006.  
 

  - Pré-amplificador especial para fotodiodo, de alto ganho e baixo ruído, com  
caixa metálica em ferro. Especificamente construído para operar  com amplificadores 
pré-existentes no Lab Laser. Duas unidades. P/Prof. Flavio Horowitz. Aguarda 
construção, 04/2006. 
 

  - Pré-amplificador especial para termopar tipo K,   com   saída   calibrada em 
5 mV/oC,  na faixa entre 0 e 1000 oC,  devendo possuir alta estabilidade térmica e 
precisão da ordem do grau centígrado. Deverá ter também correção automática da junta 
fria do termopar. P/Prof Flavio Horowitz, Lab Laser. Aguarda projeto, 03/2006. 
Situação em 04/2006: projeto feito, aguarda componentes. Início da construção em  
12/04/2006. Término da montagem  e calibração em 24/04/2006. Aparelho entregue em 
26/04/2006. 
 

  - Controlador manual de potencia, utilizando tiristores, com variação de 
ângulo de fase, com capacidade de 10 Kw em 220 volts de tensão alternada. Deverá 
possuir mostradores digitais de 3 ½ dígitos para indicação de voltagem e corrente 
aplicada à carga, que será um transformador de potencia. O objetivo é poder variar a 
temperatura de um aquecedor  utilizado em conjunto com prensa hidráulica.  Profa 
Márcia Gallas/Otelo, Lab LAPMA, em 15/03/2006.  Aguarda projeto, 03/2006. 
Situação em 04/2006: projeto em andamento. 
 Projeto do circuito e layout das placas  finalizado em 26/04/06. Aguarda compra dos 
componentes p/início da construção, listas  entregues em 04/05/2006. Recebimento dos 
materiais finalizado em  06/06/2006. Inicio da montagem das placas em 26/06 (Alan). 
Inicio da construção do equipamento em  05/07/2006 (P.Borba, técnico). Equipamento 
finalizado, e entregue. Testes posteriores feitos pelo Otelo confirmaram o 
funcionamento correto. 
 

  - Controlador/Monitorador de nível de nitrogênio.  Utilizando  sensores tipo 
Pt100 (platina), este aparelho deve controlar automaticamente o enchimento do 



reservatório de nitrogênio liquido, atuando sobre uma válvula eletromagnética que 
libera o fluxo do NI. Deverá ter uma proteção contra problemas de vazamento de 
nitrogênio, baseado no tempo de enchimento do reservatório, ou seja se não houver o 
enchimento do reservatório em determinado tempo pré-estabelecido, deve abortar a 
operação fechando a válvula.  Deverá também  proteger e avisar contra falta de 
nitrogênio. Prof. Gilberto Fraga/Lab. Resistividade, em 03/2006.  
Situação em 25/04/2006: projeto pronto. Início do projeto da placa em 25/04/06 
(Edmilson, técnico). Solicitação de compra de componentes entregue em 26/04/06. 
Componentes recebidos em 26/06. Placa montada e testada em 29/06.  Construção 
terminada em 10/11/06. Aguarda teste final por parte do interessado. 
 

  - Gerador simples de onda quadrada, digital, freqüência fixa ( 1KHz), saída 
de baixa impedância com amplitude ajustável, 0 a 5 volts pico. Em 03/2006 feito e 
entregue. P/Prof. Gustavo/Magnetismo (Alan) . 
 

  - Pré-amplificador para fototransistor,  circuito simples com ganho fixo (x40) 
para amplificar sinais de fototransistores. A placa deve conter 3 circuitos idênticos, 
alimentados por fonte externa de 12 volts, com suas respectivas entradas e saídas com 
conectores tipo BNC em caixa metálica.  Construção em andamento em 04/2006 (Alan) 
P/Prof. Gustavo/Magnetismo. Terminado e entregue em 12/04/2006. 
 

  - Excitadores para diodo laser, modulável – aparelho especial para 
acionamento de diodos laser semicondutores, com potencia de saída ajustável (max 5 
mW), e com possibilidade de modulação por sinal externo. Necessário duas unidades. 
Projeto em andamento em 01/04/2006. P/Prof F Horowitz/Laser. 
Projeto do circuito e layout da placa finalizado em 11/04/06. 
 Início da montagem da placa em 17/04/2006 e término em  20/04  (Alan). 
Aguarda teste de bancada. Teste final em 04/05/2006. Construção da 1a unidade em 
andamento.  Aparelho entregue em 14/06/2006. 
 

 - Fechadura  eletrônica codificada – P/ Prof Leonardo Brunnet, em 04/2006. 
Aguarda projeto e lista de material. 
 

 -  Excitador  p/diodo laser, modulável–  projeto pronto,  igual  aquele feito para 
o  Lab Laser. Lista de componentes entregue em 03/05/06. Componentes recebidos em 
04/05/06! P/Prof. Luis Nagamine, Magnetismo.  Construção iniciada em  16/05 e 
terminada em 18/05 (Alan). Testes iniciados em 18/05. Aparelho pronto para entrega 
em 31/05/2006. Aparelho entregue em 13/06/2006. 
 

 - Modulador de sinais (chopper) – este aparelho é um recortador de sinais, 
destinado a transformar sinais de tensão contínua em sinais alternados, em onda 
quadrada, numa freqüência fixa. A finalidade é utilizar placas de som de computadores 
para fazer aquisição de sinais de medidas diversas, uma vez que essas placas amplificam 
apenas sinais alternados. Deve ser capaz de transformar sinais de tensão contínua em 
sinal alternado em onda quadrada, no intervalo entre 10 mV até 5 volts. P/Lab. Laser, 
Ronaldo Dau,  em 10/05/2006. Aguarda projeto.  



Projeto pronto em 22/05.  Projeto de layout da pci iniciada. Aguarda construção.  
Construção iniciada em  14/11/2006. Equipamento pronto e testado em 27/11/2006. 
 

 – Fonte de alimentação 12V/10A. Fonte especial controlável por sinal externo, 
podendo variar sua saída entre 0 e 12 volts  de tensão contínua, destinada a alimentação 
de um dispositivo de efeito Peltier, sob comando de um controlador de temp.  Esta fonte 
deverá usar como retificador de entrada uma fonte chaveada de 12V/10A fixa que 
acompanha o dispositivo Peltier, seguida então de uma variador de potencia linear, que 
será comandado por um controlador de temperatura digital com saída analógica 
(Novus). P/Prof. Sergio Ribeiro (Durão),  em 07/05/2006. Aguarda projeto.  
 Projeto feito em 11/05. Lista de matérial necessário entregue em 11/05. Aguarda 
construção. Construção iniciada em 12/06/2006 (P.Borba, técnico). Construção 
finalizada em 29/06. Teste de funcionamento em 29/06, OK. 
 

 - Medidor de temperatura e resistência.  É composto de uma placa para 
conformar um sensor tipo Pt100, que deve medir temperatura entre -200 oC e + 200 oC, 
e entregar um sinal de saída entre 0 e 2 volts, e uma placa para medir a resistência de  
um sensor feito com fio de cobre, cuja resistência irá variar entre aprox. 0 e 200Ω  no 
intervalo entre – 200 oC e + 200 oC, devendo entregar um sinal entre 0 e 2 volts. Inclui 
ainda a fonte de alimentação das placas. O objetivo é digitalizar os dois sinais por meio 
de uma interface especial e traçar gráficos de R (Ω) contra T (oC). Para Sandro Lima, 
Rodrigo Mello e Marcia Franck, (alunos do mestrado profissionalizante em fisica) em  
31/05/2006.  
 Projeto pronto em 06/06/2006. Construção iniciada em  08/06/2006 (Alan, bolsista). 
Testes finalizados e aparelho entregue em 23/06/2006.                   
 

 - Aparelho p/eletrificação de cercas domésticas.  Desenvolver, baseado nas 
características definidas em leis municipais (energia, tensão, duração, frequencia) 
gerador de alta tensão (10Kv)  pulsada,  para eletrificação de cercas em residências e 
condomínios.  P/ Paulo Alcântara, aluno do Mestrado Profissionalizante em Física. Em 
29/06/2006. Projeto em andamento em 24/07/2006. Construção em andamento em 
08/08/2006.  Equipamento finalizado e entregue em 01/09. Prosseguimos orientando o 
aluno Paulo no desenvolvimento de textos didáticos sobre o assunto e eletrônica geral. 
 

 – Sistema de iluminação de emergência p/Lab laser.  Composto de carregador 
automático de bateria e circuito gerenciador, para fornecer alimentação para luminärias  
de emergência em caso de falta de energia elétrica. P/ Prof Flavio Horowitz, em 
10/07/2006. Aguarda projeto. 
 

 – Controlador de Temperatura especial.  Para operação em temperaturas 
criogênicas (1,5K – 300K), com sensores tipo metálicos (platina) e semicondutores 
(carbon-glass). Requer alta estabilidade no controle da temp. (0,01 K). Deverá possuir 
fonte própria de potencia para aquecimento assim como fonte de corrente para 
alimentação dos sensores. Deverá posteriormente ser controlado por uC PC, de modo a 
efetuar rampas de temperatura com taxas controladas de subida e descida. P/Prof Paulo 
Pureur, em 24/07/2006.  Aguarda projeto (em andamento). 
  



 - Fonte de Tensão e Corrente, 500V/1A.  Fonte estabilizada eletrônica, com saída 
de tensão variável entre 0 e 500V, com limite de corrente de saída ajustável entre 0 e 
1000 mA,  protegida contra curto-circuitos na saída.  Trata-se de fonte de alimentação 
de alta precisão, que pode funcionar tanto como fonte de tensão como fonte de corrente, 
podendo alternar entre um modo e outro automaticamente. A operação da fonte será 
totalmente monitorada e controlada por uComputador, através de uma interface especial  
com comunicação RS-232. P/ Prof Sergio Ribeiro Teixeira. Projeto pronto em 
01/09/2006. Listas de componentes entregues. Construção iniciada em 01/10/2006 
(P/Manoel e Paulo Borba). Aguarda chegada da interface para finalizar construção (em 
14/11/2006). Mesmo sem a interface, a fonte foi finalizada e testada em 07/12/2006, 
estando apta para o uso.   
 
 

 - Equipamento Especial p/Experiência de Millikan.  Esta experiência consiste 
basicamente em aplicar um potencial variável entre 0 e  600 volts, e cuja polaridade 
deve ser constantemente trocada, a uma câmara especial a fim de controlar o movimento 
de uma gota de óleo eletricamente carregada. Este equipamento consiste então de uma 
chave eletrônica, controlada por botões de toque, que permite trocar a vontade do 
operador a polaridade da tensão de saída e também ligar ou desligar esta mesma tensão. 
Além disso, o aparelho conta com 2 cronometros digitais de cinco dígitos, com 
resolução de até 0,01 s (999,99 s). Esses cronômetros são automaticamente acionados, 
toda vez que uma polaridade de saída é escolhida,  onde será possível então ler durante 
quanto tempo que cada polaridade da tensão foi aplicada. Quando o botão desliga é 
pressionado os cronômetros param de contar mas conservam as leituras de modo 
cumulativo.  
Para o Prof. Silvio Cunha.  Projeto iniciado em 16/10/2006. Projeto de circuitos e layout 
das placas pronto em 13/11/2006. Aguarda início da construção e compra de material. 
Construção iniciada em 20/11/06 ( José, bolsista).  Material recebido em 5/12/2006. 
 
 

 - Sistema de medida  de luz diferencial com fotodiodos.  É composto de 2 pré-
amplificadores especiais com fotodiodos. Cada um desses prés é colocado em sua 
respectiva caixa metálica de pequenas dimensões, com ajuste próprio de ganho, de 
modo que possam ser posicionadas em locais específicos. Os 2 pré-amplificadores são 
ligados, através de cabos próprios, a uma terceira unidade, que contém, além da fonte de 
alimentação para si e para os dois prés, um circuito amplificador diferencial cuja saída 
será a subtração dos sinais dos dois pré-amplificadores. Para o Lab. Laser, Thiago 
Menegoto. 
 Projeto dos circuitos prontos em  03/11/2005. Material solicitado recebido em 
10/11/2006.  Projetos das placas de circuito prontos em 13/11/2006.  Construção 
iniciada em 13/11/2203 (Alan, bolsista). Equipamento pronto, testado e entregue em 
28/11/2006. 
 
 

 
 
 
 



2007 
 

Obs.: continuam em processo os seguintes trabalhos: 
- Controlador de temperatura especial (aguarda projeto) 
- Equipamento especial para experiência de Millikan 
- Sistema de iluminação de emergência para Lab. Laser 
- Potenciostato eletrônico. 
- Gerador de ruído branco digital 
- Pré-amplificadores para fotodiodos 

 
 
 

 - Sistema  especial para balanceamento de susceptometro magnético.  Circuito 
passivo para geração  de um sinal  de compensação,  ajustável em fase  e amplitude,  
para corrigir o  sinal  gerado pelas bobinas sensoras de  um  susceptometro  previamente  
existente  no  IF, a ser utilizado pelo pessoal  da UFPEL.  Envolve também trabalho de 
recuperação   do conjunto de bobinas excitadora  e sensora,  que  apresentaram  
problemas de fuga,  e de reposicionamento das mesmas.   P/Prof Paulo Pureur/Lab 
Resistividade, em 10/2006. Trabalho em andamento.  Pronto para testes iniciais em 
26/01/2007. 
 

 -  Interface analógica  isolada para sinais alternados.  Em aplicações que 
utilizam amplificadores lock-in muitas vezes  é necessário que haja isolamento 
galvânico entre o gerador do sinal de  sincronismo e a entrada de referência do lock-in, 
com a finalidade de evitar laços de terra. Esta interface  transmite um sinal analógico 
alternado (10 Hz ~ 10  KHz) através de um acoplamento óptico, garantindo assim o 
isolamento galvânico com baixíssima capacitância.  Os dois lados da interface são 
alimentados com pilhas, tornando o aparelho pequeno, portátil e sem acoplamentos 
espúrios via rede elétrica.  Projeto, construção e teste  terminados em 08/03/2007. 
Aguarda  mais testes em laboratório. P/ Prof. Paulo Pureur, Lab Resistividade. 
 

 - Controlador de velocidade para motor  ac 110V. Baseado na informação de 
rotação fornecida por um tacômetro, esse aparelho deve controlar com precisão a 
velocidade de um motor de escovas de 110 volts, utilizando a rede elétrica de 110 volts 
de tensão alternada como fonte de alimentação. O usuário deve poder selecionar, com 
auxílio de um potenciômetro, a rotação do motor na faixa entre aproximadamente 10 e 
100 rps (rotações por segundo).  P/ Prof Mario Baibich em 20/12/206. Projeto em 
andamento em  01/2007. Construção em andamento em 05/2007 e finalizada em 
01/06/2007. Testes de bancada e instalação final no equipamento em 04/06/2007. 
Obs.: Devido a coexistência de um gerador de radiofreqüência de 1,2 MHz de alta 
potencia ao lado do sistema de controle de velocidade e do tacômetro,  este último se 
perdia totalmente na leitura da rotação do motor. Foi necessário então um trabalho 
especial  de isolamento galvânico do sensor do tacômetro, que passou a usar fonte de 
alimentação própria e acoplamento óptico do sinal do sensor ao tacômetro, a fim de 
evitar laços susceptíveis a interferência eletromagnética.  Desse modo, apesar da 
existência desse gerador de rf o sistema consegue ler e controlar a velocidade do motor 
com estabilidade melhor que 1 rps (rotação por segundo). 
 



 - Amplificador da alta freqüência para fotodiodo.  Trata-se de um circuito 
experimental, sendo constituído em sua  fase inicial por apenas um estágio, com ganho 
de 10 vezes e largura de banda mínima de 100 MHz, construído com transistores 
rápidos num circuito cascode clássico, seguido por seguidor de emissor na saída. O 
objetivo é conseguir amplificar a saída de um fotodiodo (com ”guard ring” ) com 
polarização de bias elevado para  reduzir ao máximo o tempo de resposta, a fim de 
monitorar pulsos ultra-rápidos de laser. A construção desse tipo de circuito exige 
técnicas apuradas de layout. Se houver sucesso,  posteriormente será possível cascatear 
mais desses estágios para aumentar o ganho. Para Lab. Laser/Prof.  Flavio Horowitz, em 
15/01/2007. Projeto inicial pronto em 16/01/2007. Construção do protótipo iniciada em 
17/01.  Testes iniciais não foram satisfatórios. Aguarda aperfeiçoamentos, em 03/2007. 
Aperfeiçoamentos em andamento em 05/2007: colocação de mais um estágio para 
alcançar ganho 100 e redução da resposta de freqüência (20 MHz) para obter maior 
estabilidade e menor nível de ruído. Modificações no plano de terra do circuito. 
Também efetuamos uma reconstrução do sistema de montagem do fotodiodo (SGD-
040A). Aguarda novos testes, em 14/05/2007.  Testes em 21/05 foram positivos. O amp. 
é capaz de amplificar 100 vezes a amplitude de pulsos com 50 ns de largura com 
perfeição. Previsão  de construção de uma unidade nova incluindo todos os 
aperfeiçoamentos obtidos. 
 

 - Aperfeiçoamento no gerador de pulsos de alta tensão p/ cerca elétrica .  A 
pedido do aluno de Mestrado  Profissionalizante em Física  Paulo Alcântara,  foi 
desenvolvido um aperfeiçoamento no gerador de pulsos de alta voltagem, neste aparelho 
projetado e construído em 2006 (ver relatório de 2006). No projeto original a 
alimentação do  gerador era feita diretamente pela rede elétrica, através de um dobrador 
de tensão para obter-se cerca de 300 volts de tensão contínua,. Isso gerou uma 
dificuldade devido a não haver isolamento do aparelho  em relação a rede elétrica, o que 
poderia causar acidentes durante possíveis demonstrações e/ou manipulações do circuito 
pelos alunos.  Projetamos e construímos então uma nova fonte de alimentação para para 
o aparelho, que obtém os 300 volts de tensão contínua apartir de um inversor dc-dc 
alimentado por uma fonte de baixa tensão (12V) com transformador, e operando no 
modo chaveado em freqüência de 20 KHz.  Desse modo, além de  obter isolamento da 
rede elétrica,  obtivemos também a possibilidade de  operar o aparelho com bateria de 
12 volts.  Circuitos prontos e testados em 28/03/2007. 
 

 - Sistema de Iluminação de emergência p/Lab Laser (cont.).  Pronto e entregue 
em 03/2007. 
 

 - Equipamento Especial p/Experiência de Millikan (cont.).  Pronto e entregue 
em 03/2007. 
 

 - Gerador de ruído branco digital (cont.) – Montagem da placa finalizada em 
18/05/2007 (Edmilson). Teste da placa finalizado em 22/07/2007. Funcionamento OK. 
Aguarda materiais para finalização (caixa, chaves, etc.).  Materiais recebidos em  28/05 
e iniciada a construção final em 01/06/2007.  Pronto e entregue em 03/07/2007. 
 
 



 

 – Controlador de Temperatura especial (cont.).  Continuação de trabalho 
iniciado em 2006. Projeto dos circuitos analógicos pronto em 01/06/2007. Iniciado o 
projeto de lay-out das placas de circuito impresso. Solicitada a compra dos primeiros 
materiais e componentes para montagem das placas, em 11/06/2007.  Placa da fonte de 
corrente p/sensores montada e testada em 10/06/2007. Layout da placa principal do 
controlador de temp.  pronto em 14/06/207. Placa principal montada, pronta e testada 
em 03/07/2007. Aguarda construção da caixa (tipo rack 19”), iniciada em 03/07/2007. 
Aguarda também a construção da fonte de potencia (30V/1A) e do medidor de painel 
digital com autorange. Equipamento pronto e entregue p/testes em 31/10/2007. Aguarda 
resultados. 
 

 - Compensador de temp. ambiente p/termopar tipo J (ferro-constantan). 
Aparelho destinado a simular  a junta fria para termopar, com objetivo de poder ler e/ou 
controlar  a temperatura real baseando-se na tabela própria do termopar, que é 
referenciada a 0 oC.  O circuito mede a temperatura da junção do termopar no lado da 
temperatura ambiente e gera um sinal de correção, que neste termopar é de  51 uV/oC, 
no intervalo entre 5 e 35 oC.   P/ Prof. Paulo Pureur, Lab Resistividade, em  04/2007. 
Projeto pronto e material solicitado em 05/2007.  Construção e calibração prontos  e 
aparelho entregue em 14/06/2007.  
 

  - Pré-amplificador especial para fotodiodo, de alto ganho e baixo ruído, com  
caixa metálica em ferro. Constituídos basicamente de um amplificador operacional fet 
de baixo ruído e fotodiodo específico. Especificamente construído para operar  com 
amplificadores pré-existentes no Lab Laser. Duas unidades. P/Prof. Flavio Horowitz. 
Aguarda construção, 04/2006.  Duas unidades construídas e entregues em 08/2007. 
 

  - Fonte de Tensão e Corrente, 50V/0,5A.  Fonte estabilizada eletrônica, com 
saída de tensão variável entre 0 e 50V, com limite de corrente de saída ajustável entre 0 
e 500 mA,  protegida contra curto-circuitos na saída.  Trata-se de fonte de alimentação 
de alta precisão, que pode funcionar tanto como fonte de tensão como fonte de corrente, 
podendo alternar entre um modo e outro automaticamente. A operação da fonte será 
totalmente monitorada e controlada por uComputador, através de uma interface especial  
com comunicação RS-232, com a qual é possível não apenas adquirir os valores de 
tensão e corrente de saída, como também controlar esses valores, realizando curvas de 
tensão e corrente para procedimentos específicos. Sob pedido, essa fonte incorpora uma 
chave no painel dianteiro que multiplica por 10 a sensibilidade do sinal de saída para 
leitura da corrente. Esse artifício permite efetuar leituras de correntes muito baixas, da 
ordem de décimos de miliampère. P/ Prof. Sergio Ribeiro Teixeira. Projeto pronto em 
01/10/2007. Listas de componentes entregues. Construção iniciada em 22/10/2007 
(Denílson /Paulo Borba). Pronto e entregue em 26/11/2007. 
 

  - Interface Analógica de Quatro Canais c/Isolamento Galvânico.  Este aparelho 
deverá permitir a transmissão, de um lado para outro, de quatro sinais analógicos no 
intervalo 0 a 5 volts contínuos, sem que haja contato físico entre um lado e outro. Será 
possível transmitir, do lado A para o lado B,  2  sinais idênticos e do lado B para o lado 
A também dois sinais idênticos. Todos os quatro sinais podendo variar no intervalo 0-5 



volts de tensão contínua.  O  isolamento será feito por acopladores óticos funcionando 
em região linear. Espera-se que a interface seja altamente linear e termicamente estável., 
assim com  baixas tensões de erro (off-set). P/ Prof. Sergio Ribeiro Teixeira, Lab Filmes 
Finos. Projeto de layout da placa de circuito impresso  iniciado em 31/10/2007. Material 
solicitado em 05/11/2007.  Continua. 
 
 

  - Potenciostato Eletrônico – (cont.) – Testes dos circuitos feitos. Problemas 
corrigidos. Aguarda montagem final em caixa própria. Testes concluídos em 09/2007. 
Montagem final na caixa iniciada em 26/11/2007.  Equipamento testado e entregue. 
Aguarda ainda a instalação da interface digital e respectivo software. 04/2008.  
 
 
      
          Mauro Fin. 


