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- Limitador de corrente especial com escalas de microampères.  O Laboratório Laser 
possui uma fonte de  alimentação com tensão de saída ajustável entre zero e 500 volts, mas 
que não possui limitador de corrente. Necessitava-se de um aparelho para ser intercalado 
entre essa fonte e uma banca de testes, que possibilitasse a limitação precisa da corrente 
com precisão da ordem de 1 μA (microampère). Projetamos e construímos um aparelho que 
possui em seu painel um display digital, que juntamente com um potenciômetro multivoltas 
permite ao usuário escolher com precisão o valor da corrente a ser limitada, entre 1 e 1000 
μA. Enquanto a corrente que circula entre a fonte e sua carga não atingir o valor limite 
ajustado, o aparelho se comporta como praticamente um curto-circuito, sem influencia 
alguma sobre a corrente. Quando atinge o valor ajustado, limita precisamente a corrente a 
esse valor, passando então o sistema a se comportar como uma fonte de corrente constante. 
O display serve não apenas para poder ajustar o valor do limite de corrente mas também 
mostra o valor atual da corrente no sistema fonte-carga. O inusitado desse projeto é o fato 
não usual de limitar com precisão correntes da ordem do microampére, além de admitir 
compliância de tensão de até 500 volts. A queda de tensão interna quando a corrente não 
está limitada é menor que 1 volt. A precisão do valor da corrente limitada (e também 
mostrada no display) é de 1%. Em 04/2008, p/Lab. Laser. 
 
- Placas para medidas de corrente (0-50A) e tensão (0-220V) com valor rms. Utilizando 
transformadores de corrente e de tensão para fazer amostragens de corrente e tensão com 
isolamento galvânico, projetamos placas para medição do valor rms dessas grandezas, 
utilizando o circuito integrado AD767, da Analog Devices. As placas fornecem valores de 
tensão contínua proporcionais no valor 0 a 0,5 volts para leitura da corrente e 0 a 2,2 volts 
para leitura da tensão. Destinadas a fazer parte de um controlador de potência de 10 KW do 
aquecedor da prensa hidráulica, substituindo os medidores de valor médio pré-existentes. 
Em 04/2008, p/Profa. Marcia Gallas, Lab. Altas Pressões. 
 
- Driver  de uso geral para acionamento diodos laser, com modulação. Esse projeto é 
baseado em outros de anos anteriores. Apresenta como diferença que pode acionar 
praticamente qualquer tipo de diodo laser, independente de sua configuração interna,  com 
configurações diferentes de pinos, bastando alterar a configuração de um conector no painel 
traseiro. Permite controlar totalmente a potência do emissor laser, variando sua corrente de 
excitação, e possui uma entrada para  sinal de modulação. Conforme a intensidade do sinal 
de modulação pode ser de 10 até 100 % (liga-desliga). Utiliza como meio de controle a 
estabilização da potência óptica de saída por monitoração da resposta do fotodiodo 
integrado ao laser.  Protótipo em construção em 10/2008, p/ Lab. Laser. 
 
- Amplificador de corrente com resolução 100nA.  Necessitava-se poder medir correntes 
no intervalo 100 nA (nanoampères) até cerca de 10 mA, mas com uma particularidade 
importante, a queda de tensão interna do medidor (burden voltage) deveria ser menor que 1 
mV. Utilizamos um amplificador chopper na entrada (ICL7650S), com tensão de offset da 



ordem de 10 μV, seguido de amplificador  OPA27 num sistema composto de conversão I p/ 
V. Obtemos assim  um amplificador de corrente com as características desejadas, em 4 
escalas selecionáveis por chave seletora, com saída de tensão de 1 volt para fundo de 
escala, escalas de 10μA, 100 μA, 1 mA e 10 mA. Em 07/2008, p/Lab. Filmes Finos. 
 
- Fonte de alta tensão estabilizada, 0-40Kv/100μA.  Centrado em um módulo de alta 
tensão  importado, modelo 40A12-P4, da firma Ultravolt Inc., projetamos e construímos 
uma fonte de alta tensão com saída ajustável por potenciômetro multivoltas entre 0 e 40 
KV. A fonte possui medidores digitais individuais para leitura da tensão e da corrente de 
saída, circuitos auxiliares de proteção  ao operador, conector especial para saída de alta 
tensão no painel traseiro. Estão disponíveis também no painel traseiro, conectores especiais 
para instalação de interruptores externos de proteção tipo “interlock”, saída para 
acionamento de indicadores de alta tensão ligada, (luzes de alerta, etc.). A tensão de saída é 
estabilizada melhor que 0,1% para variação total de carga, independente do valor de tensão 
de saída ajustado, e de baixo nível de ruído, e a corrente de saída é eletronicamente limitada 
a 100 microampères, mesmo em caso de arcos e curtos-circuitos. O painel dianteiro, além 
dos medidores e do potenciômetro de ajuste da tensão de saída, como já mencionado, 
possui também um interruptor de desligamento imediato, para casos de emergência. Esse 
mesmo interruptor somente permite o religamento da alta tensão se a mesma for ajustada 
para  saída zero, ou seja, a fonte só liga com a alta tensão inicialmente em zero.  Esse 
trabalho foi  suportado pelo Instituto de Biologia Molecular do Paraná, da UFPR, através 
do Prof. Cyro Ketzel. 
 
- Traçador de curvas características de semicondutores.  Com objetivo de substituir um 
antigo traçador de curvas Tektronix mod. 575  existente no Setor de Eletrônica, projetamos 
e estamos construindo um aparelho similar. Principais caraterísticas. Gerador de coletor: 
tensão variável eletronicamente em 3 escalas, 0 -20V/5A, 0-200V/0,5A e 0-400V/0,25A, 
positivo ou negativo;  sensibilidade do eixo vertical (corrente de coletor): desde de 100 
μA/step até 1 A/step, em 7 escalas. Gerador de base:  número de steps de corrente de base 
selecionável entre 1 e 16 steps, corrente por step selecionável   entre 10 μA/step até 100 
mA/step, em 10 escalas, positivo ou negativo, 120 ou 240 steps/segundo, repetitivo ou não-
retepetitivo, além de outras características típicas. Esse aparelho deverá ser usado em 
bancada, conectado a qualquer osciloscópio com função XY disponível, tornando-o mais 
prático e transportável. Igualmente será de utilidade em laboratórios de ensino. Em 
10/2008. 
 
 - Temporizador especial para acionamento de eletroímã.  Necessitava-se, em um 
sistema óptico de medida com raio laser,  interromper o curso do laser por um período de 
tempo  bem determinado, entre 01 e 99 segundos, selecionável de 1 em 1 segundo. Optou-
se por construir um temporizador digital a fim de acionar um eletroímã capaz de tracionar 
rapidamente um anteparo que se interpõe no caminho do laser.  Em 12/2008, p/Lab. Laser. 
 
 
 
 

 
 



CONJUNTO DE FONTES  DE ALIMENTAÇÃO PARA SISTEMA DE 
SPUTTERING POR CANHÃO DE ELÉTRONS 

 
A partir de meados de 2006, durante 2007 e parte de 2008 projetamos, construímos e 

aperfeiçoamos ( e continuamos  monitorando os testes) um conjunto de fontes de 
alimentação destinado a equipar uma máquina em construção no Instituto de Física. Segue 
abaixo uma descrição sucinta de cada um de seus componentes. 

 
- FONTE DE ALTA TENSÃO PRINCIPAL – 6 Kv/1A.  Essa é a fonte de potência 

principal para acelerar o feixe de elétrons na câmara de deposição. Trata-se de uma fonte de 
alta potência, que faz uso de um retificador trifásico de onda completa que minimiza o 
ripple (ruído) sem necessidade do uso de capacitores de filtragem.  É basicamente uma 
fonte não regulada, mas cuja estabilidade em função da carga foi obtida pelo correto projeto 
do transformador de força trifásico, trabalho esse feito em conjunto com um fabricante 
local de transformadores. Outras características importantes  implementadas  são: leitura da 
tensão e da corrente de feixe por displays digitais no painel, proteção contra curto circuito 
no canhão, proteção contra excesso de corrente de feixe,  proteção tipo  “interlock”  com 
interruptores de segurança,  botão de desligamento de emergência no painel,  
funcionamento integrado com fonte de corrente de filamento.   

Essa fonte  é composta de dois módulos. A parte de alta tensão propriamente dita, que 
contém o transformador principal, o retificador e divisores resistivos para leitura da alta 
tensão e da corrente de feixe, se localiza  junto a câmara de deposição, em rack separado.  
O outro módulo, na forma de uma caixa padrão  para rack 19”, contém toda parte de 
eletrônica de controle, proteção, mostradores e comutação elétrica. Não há  alta tensão 
nesse módulo, que fica afastado da câmara de deposição, em um rack de “instrumentação” 
do sistema. A comunicação entre os módulos é feita por meio de cabos com conectores.   

 
- FONTE DE CORRENTE  DE FILAMENTO  – 30A/10V.  Essa fonte de corrente 

alternada é responsável pelo aquecimento do filamento que irá gerar o feixe de elétrons. 
Possui controle contínuo da corrente, manualmente, feito pelo operador, através de um 
potenciômetro multivoltas entre 0 e 30 ampères, com leitura do valor rms real da corrente 
em display digital no painel. Trata-se de uma fonte de corrente alternada (ac),  estabilizada 
em laço fechado com realimentação por transformador de corrente. Como normalmente o 
operador precisa observar visualmente o interior da câmara de deposição durante o 
processo, essa fonte possui um controle remoto da corrente, de maneira que é possível 
ajustar o valor da corrente estando o operador junto a câmara, e afastado do rack de 
instrumentação.  Da mesma forma que na fonte de alta tensão, a fonte de corrente possui 
dois módulos distintos. A parte de potência se localiza junto ao canhão, e contém o 
transformador de força do filamento, eletrônica de potência e medição da corrente. A outra 
parte, contendo dispositivos de comutação elétrica, eletrônica de controle, medição, 
proteção e display se localiza no rack de instrumentação e comunica-se com a parte de 
potência por meio de cabos com conectores. A fonte de corrente de filamento funciona 
integrada com a fonte de alta tensão, situando-se na verdade as duas na mesma caixa no 
rack de instrumentação.  A fonte de filamento  somente pode ser acionada se houver alta 
tensão.   No futuro, pretende-se controlar a corrente de filamento através de sinal 
realimentado de um medidor de espessura de filmes, com o objetivo de obter taxa de 
deposição constante e desligamento automático ao atingir a espessura desejada.   



      - FONTE DE CORRENTE BIPOLAR MODULÁVEL 10A/10V. Essa fonte de 
corrente é destinada a produzir o campo magnético que fará a centralização do feixe de 
elétrons sobre o alvo, aplicando corrente sobre uma bobina de deflexão posicionada. 
Apresenta como característica especial  o fato de ser bipolar, ou seja, pode produzir 
corrente positiva ou negativa (-10A a +10A) e também por possuir uma entrada de sinal no 
painel, a fim de modular a corrente com sinal externo. O sinal externo é somado 
algébricamente ao valor inicial da corrente ajustado pelo usuário. Dessa forma o usuário 
pode, além de posicionar o feixe  em qualquer parte do porta-amostra, fazer determinados 
movimentos de distribuição do feixe sobre a amostra.  Essa entrada de sinal é 
galvânicamente isolada do resto do equipamento.  A fonte possui no painel dianteiro 
controles para ajustar o valor da corrente (potenciômetro multivoltas), para selecionar a 
polaridade da corrente, display digital para leitura da corrente e chave operação/pausa. 

 
     - MEDIDOR DE ESPESSURA DE FILMES FINOS POR SPUTTERING.  É um 
método de medida de filmes tradicionalmente usado. A freqüência de um oscilador cujo 
cristal de quartzo se localiza dentro da câmara de deposição, e portanto sujeito a acréscimo 
de  material depositado sobre ele, é comparada com a freqüência de um oscilador local.  A 
freqüência resultante da subtração das freqüências desses dois osciladores, que é portanto 
diretamente proporcional a quantidade de material depositado, é convertida em sinal de 
tensão contínua em um conversor frequencia-tensão. Inicialmente, antes da deposição, os 
dois osciladores possuem freqüências praticamente idênticas, resultando em sinal de saída 
nulo. Conforme ocorre a deposição, o sinal de saída vai aumentado. É possível calibrar a 
saída do aparelho para espessuras de filmes de materiais conhecidos. O valor resultante 
pode ser lido em um display digital no painel dianteiro e também está disponível para uso 
externo. A fim de aproveitar ao máximo um mesmo cristal, existe a possibilidade de ajustar 
o zero na saída através de controles de tensão de offset. Assim mesmo um cristal já exposto 
em deposições anteriores pode ser novamente usado.  Possui também  escalas de ganho 
entre 1 e 100 vezes, para em conjunto com o ajuste de tensão de offset de saída obter alta 
sensibilidade na medida de espessura dos filmes depositados.  Outro detalhe acrescentado a 
esse aparelho é que ele pode acionar um anteparo (shutter) a fim de interromper  
mecanicamente a deposição de material sobre a amostra. Através de controles no painel o 
usuário determina a espessura desejada. Quando o filme atingir a espessura ajustada o 
aparelho aciona um eletroímã que posiciona o anteparo. 
 
       - FONTE  DE TENSÃO E CORRENTE,  500V/ 500 MA.                Trata-se de fonte  
de tensão e corrente eletrônica estabilizada de uso geral, com tensão de saída e limite de 
corrente continuamente ajustáveis entre o e 500 volts  e 0 e 500 miliampères 
respectivamente, fornecendo até 250 watts de potência. Possui mostradores digitais de 3 ½ 
dígitos para leitura de tensão e corrente, com resolução de 1 volt e 1 miliampère. Pode 
funcionar como fonte de tensão ou como fonte de corrente, conforme se ajustam seus 
parâmetros, em função da carga em uso. Para maximizar seu rendimento geral, já que é 
uma fonte linear, o retificador de entrada é eletronicamente  controlado através de tiristores  
(pré-regulador), de maneira que se efetua uma pré-regulação por variação de ângulo de 
condução dos mesmos, retirando da rede apenas a energia necessária, minimizando a 
dissipação interna de calor.  É usada para polarizar um anteparo a fim de ionizar nitrogênio 
no interior da câmara de deposição. 

          Mauro Fin 


