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RESUMO 

 

 

 

O uso de novas tecnologias favorece o desenvolvimento de produtos educacionais 

voltados ao ensino de conceitos científicos. Nesse contexto, o objetivo do TCC é 

apresentar uma proposta inovadora e com baixo custo na montagem de produtos 

educacionais usando um software Oscilloscope Sound Card que simula um osciloscópio, 

indispensável no desenvolvimento de atividades experimentais de características 

investigativas envolvendo sinais elétricas.  Nesse cenário, a proposta é oferecer a 

possibilidade de realizar atividades experimentais de aquisição de dados a baixo custo 

aproximando a teoria da prática experimental de tópicos de física comumente lecionados 

no quadro. Os conceitos utilizados abordam tópicos de sinais elétricos periódicas e o 

estudo de carga e descarga de um capacitor. As seções mais importantes deste trabalho 

apresentam o material necessário para a montagem de experimentos de baixo custo 

valorizando a geração do sinal e a aquisição de dados. Ambos os casos utilizam a placa 

de som dos computadores e um plug de entrada de áudio PS2 estéreo. Além disso, para 

regular a corrente de entrada na placa foi montado uma interface entre as pontas de prova 

e a entrada de áudio do computador. No experimento de carga e descarga do capacitor foi 

considerada a frequência de onda quadrada de 173Hz. Os resultados adquiridos na 

experimentação estão de acordo com a teoria dos tópicos usados neste trabalho. 

Finalizando, essas propostas de experimentos usando o aplicativo Oscilloscope 

SoundCard abre a possibilidade de diversas sugestões de produtos educacionais sem 

necessidade de usar equipamentos sofisticados como o osciloscópio e gerador de funções. 
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ABSTRACT 

 

 

The use of new technologies favors the development of educational products aimed at 

teaching scientific concepts. In this context, the purpose of the TCC is to present an 

innovative and low-cost proposal in the assembly of educational products using 

Oscilloscope Sound Card software that simulates an oscilloscope, indispensable in the 

development of experimental activities of investigative characteristics involving 

electrical signals. In this scenario, the proposal is to offer the possibility to perform 

experimental activities of acquisition of data at low cost approaching the theory of 

experimental practice of topics of physics commonly taught in the table. The concepts 

used cover topics of periodic electrical signals and the study of charge and discharge of a 

capacitor. The most important sections of this work present the necessary material for the 

assembly of experiments of low cost valuing the generation of the signal and the 

acquisition of data. Both cases use the computer sound card and a stereo PS2 audio input 

plug. In addition, to regulate the input current on the board an interface between the 

probes and the audio input of the computer was mounted. In the experiment of charge and 

discharge of the capacitor was considered the frequency of square wave of 173Hz. The 

results obtained in the experimentation are in agreement with the theory of the topics used 

in this work. Finally, these experiment proposals using the Oscilloscope SoundCard 

application open up the possibility of various educational product suggestions without the 

need to use sophisticated equipment such as the oscilloscope and function generator. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Em um breve contexto histórico, o osciloscópio teve seu início de desenvolvimento no 

ano de 1897. O instrumento foi baseado na estrutura básica dos tubos de raios catódicos e 

produzido pelo alemão Ferdinand Braun (figura 1.1). Com suporte desse trabalho deu-se um 

avanço nas pesquisas relacionadas às análises de sinais elétricos cujas contribuições deram 

origem a diversos aparatos que revolucionaram a ciência e a tecnologia [1]. 

 

Figura 1.1 - O telegrafista Köpsel, Braun e Jonathan Zenneck na estação telegráfica sem fio da Alemanha, em 24 

de setembro de 1900. 

 

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Karl_Ferdinand_Braun Acessado em 15/10/2018.  

 

Entre os anos de 1900-1920, o osciloscópio era usado como instrumento de alta tensão 

chamado de oscilógrafos. Durante seu funcionamento, a produção dos elétrons acontecia com 

um cátodo frio e as imagens das curvas formadas necessitavam ser fotografadas. Por serem 

pequenas, essas imagens eram alargadas para visualizar as informações. Ainda no ano de 1920 

houve uma substituição por cátodo de incandescência de baixa pressão, pela qual se obteve um 

feixe mais focado e brilhante.  

Em 1922 foi desenvolvido o primeiro osciloscópio comercial chamado tubos de Johnson 

produzido pela empresa Western Eletric. Entre os anos de 1945-1950, ao final da segunda 

Guerra Mundial, a empresa americana Tektronix realizou a fabricação de um osciloscópio com 

maior eficiência e sofisticação, pois as tecnologias usadas pelos exércitos foram 

disponibilizadas para as indústrias [1]. 

Atualmente com o avanço da tecnologia, o osciloscópio ganhou inúmeros 

aperfeiçoamentos, fabricantes e modelos diversos. Minimamente um osciloscópio tradicional 

realiza medições de parâmetros de sinais elétricos como amplitude, período e frequência. 

Certamente, o osciloscópio Sound Card também chamado Souncard Scope é parte dessa 

evolução tecnológica, pois a licença do produto é gratuita para instituições educacionais e paga 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Jonathan_Zenneck
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para empresas privadas [2]. O osciloscópio Sound Card oferece inúmeras operações, entre eles 

o trabalho com espectro de frequência, gerador de sinal, e a própria função do osciloscópio de 

análise de sinais elétricos em componentes eletrônicos. Diante dessa acessibilidade, o presente 

Trabalho de Conclusão de Curso intitulada “Estudo de circuitos elétricos usando o oscilloscope 

soundcard” tem como objetivo mostrar o uso do aplicativo Osciloscópio Sound card no estudo 

de circuitos elétricos. Preferencialmente, em aqueles circuitos que usam componentes passivos 

como um capacitor e um resistor. A montagem dos circuitos é de baixo custo e oferece diversas 

opções de realizar a aquisição de dados elétricos. Assim, esse instrumento é indispensável no 

desenvolvimento de atividades experimentais de características investigativas e sua presença 

nos laboratórios é considerada como estratégica para o ensino de Física. No entanto, a realidade 

da maioria das escolas mostra que o osciloscópio não tem sido utilizado como instrumento de 

apoio nas aulas experimentais, o que compromete a formação escolar dos alunos na área de 

exatas. Nesse contexto, a proposta do trabalho está justificada dado que oferece a possibilidade 

de realizar atividades experimentais de aquisição de dados a baixo custo aproximando a teoria 

da prática experimental de tópicos de física comumente lecionados no quadro. 
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2. TEORIA BÁSICA  

 

 

 

Nesta parte do trabalho, apresentamos algumas formas de uso de tecnologias no ensino 

de física. Seguidamente, o princípio de funcionamento de um osciloscópio, seja analógico ou 

digital. Finalizando sobre um estudo dos parâmetros dos sinais elétricos e o compartimento do 

circuito RC. 

 

 

2.1 USO DAS TECNOLOGIAS NO ENSINO DE FÍSICA 

 

 

As novas tecnologias estão tornando-se em uma espécie de ferramentas inseparáveis em 

nossas atividades cotidianas. Diante disse contexto existe uma necessidade de aprender a 

conviver com as atualizações e renovações desses instrumentos tecnológicos. Na educação o 

desafio não seria diferente, pois é uma área que por excelência correlaciona a educação do 

cotidiano do aluno e valoriza o avanço de novas tecnológicos que facilitam o ensino e 

aprimoram a aprendizagem significativa [3]. Como exemplo de uso de novas tecnologias para 

o ensino de Física podemos citar o uso do smartphone voltado para o estudo do Efeito Doppler 

[4]. Esse experimento usa dois smartphones e seus respectivos aplicativos, sendo um deles 

configurado como fonte emissor de ondas sonoras e outro como detector da frequência de ondas 

sonoras, veja a figura 2.1. Quando um smartphone está em movimento em relação ao outro, as 

variações das frequências que estão relacionados ao movimento relativo são detectadas no 

segundo aparelho [4]. Certamente, essa experiencia explora também a explicação de radares 

usados nas rodovias para monitorar as velocidades dos automóveis através da leitura das 

variações das frequências produzida pela velocidade dos veículos. Assim como esse exemplo 

existem outros usando aplicativos (de smartphones), para a realização de experimentos de 

aquisição de dados para o estudo de movimento harmônico simples e indução magnética [5]. 
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Figura 2.1 - Experimento do efeito doppler usando o smartphone. 

 

Fonte: Efeito Doppler com tablet e smartphone. 

 

De outro lado existe outras tecnologias como simuladores e softwares que são 

oferecidos preferencialmente pela internet. Por exemplo o simulador PHET trabalha com 

tópicos de matemática, química e física [6]. Nesse simulador são oferecidos experimentos 

virtuais de cinemática, óptica, termodinâmica e física moderna cujas configurações podem ser 

realizadas pelo aluno e dessa forma mostra as diversas possibilidades de eventos tratando um 

mesmo tópico. Por exemplo, a figura 2.2 demonstra as variáveis física do movimento em forma 

de gráfico tais como: tempo, distância, velocidade e aceleração. Portanto, com ajuda da régua 

na imagem é possível analisar se o movimento é progressivo ou retrógrado. 

 

Figura 2.2 – Gráfico que relaciona a posição, velocidade e aceleração do homem em função do tempo. 

 

Fonte: https://phet.colorado.edu/pt/simulation/moving-man 

 

Diante desse avanço continuo das novas tecnologias, meados dos anos 80 inicia com a 

comercialização dos microcomputadores [7], a política nacional do ensino alterou a forma de 

ensinar o conteúdo [8], por meio dos PCN (Parâmetros Nacionais Curriculares). Essa política 

tem como objetivo formar o cidadão capaz de compreender o mundo em que vive, inclusive 

para quem não venha ter mais contato com qualquer outra instituição de ensino. Nesse sentido, 
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o ensino de física com sua linguagem própria, uso de métodos e recursos didáticos têm como 

objetivo a formação do indivíduo deixando de lado a memorização de fórmulas, repetição de 

conceitos, além da aprendizagem mecânica. No entanto, esses métodos e recursos didáticos não 

foram seguidos eficientemente pelos profissionais de ensino. As possíveis causas são a falta de 

estrutura, laboratório, recursos e materiais insuficientes, tempo para ministrar a disciplina entre 

outros fatores que desestrutura o trabalho do profissional, além da falta de apoio muitas vezes 

desassistida pela equipe gestora [8]. Diante disso, a tendência é usar novas tecnologias 

aprimorando o ensino com materiais de baixo custo sem perder a rigorosidade da atividade 

experimental em física. Como exemplo podemos citar os experimentos de física usando a placa 

Arduino, um capacitor e uma resistência estão associados em série, utilizando como fonte de 

alimentação a saída de +5 volts do Arduino. A entrada analógica 0 da placa foi responsável por 

analisar a tensão nos terminais do capacitor. Veja o arranjo experimental na figura 2.3.  

 

Figura 2.3 - (a) montagem para carga e descarga com chaveamento externo; (b) gráfico do carregamento do 

capacitor em função do tempo. 

 

Fonte: Física com Arduino para iniciantes. 

 

 Mantendo essa mesma linha de ensino, outra opção é o uso do software Osciloscópio Sound 

Card que é um produto que pode ser de grande importância para o ensino da disciplina de física, 

pois os recursos apresentados pelo programa, e a quantidade de assuntos que podem ser 

abordados por esse material são diversas. Por exemplo, os tópicos que podem ser explorados 

para o ensino de física são análise de frequência (Series de Fourier), sinais elétricos em função 

do tempo, filtro de frequências de sinais elétricas, gerador de sinal e de figuras de Lissajous [2]. 

A instalação desse programa é simples e exige pouca memória do computador, as pontas de 

prova são de materiais simples, facilitando o trabalho e acesso para os alunos tanto do ensino 

médio quanto do superior.  
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2.2 PRINCIPIO DE UM OSCILOSCÓPIO  

 

 

O osciloscópio é um instrumento de medição de sinais elétricos, em diferentes e diversos 

componentes eletrônicos, tendo como finalidade analisar as variações como a intensidade de 

corrente e da tensão em função do tempo [9].  

Os osciloscópios desde a sua criação vêm passando por um grande processo de evolução 

e aperfeiçoamento e as suas aplicações são diversas, como um automóvel - bateria, vibração do 

motor, bobina, central digital entre outros componentes (figura 2.4), ao uso hospitalar como as 

batidas de um coração, porém isso dependerá de sua configuração e finalidade de uso, e na 

eletrônica utilizada. 

 

Figura 2.4 - Diagnóstico automotivo, aplicações com osciloscópios. 

 

Fonte: http://acessopercon.com.br/percon/diagnostico-automotivo/ acessado em 25/11/2018. 

 

O uso do osciloscópio na eletrônica é gigantesco (expressão dada pela dimensão da 

importância do aparelho), pois informações de funcionamento de determinado componente 

eletrônico como circuitos elétricos, potência de som, capacitores entre outros itens, são 

exemplos de elementos que dependem das funções oferecidas desses aparelhos.  

 

2.2.1 Osciloscópio Analógico  

 

O osciloscópio analógico mostrado na figura 2.5 tem o seu funcionamento em um tubo 

de raios catódicos que trabalha com duas placas horizontal e vertical, cuja função é desviar o 

raio quando aplicada uma diferença de potencial. As informações representadas na tela do 
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instrumento, está dentro de um quadro do tipo gráfico cartesiano, onde cada divisão determina 

o valor da tensão em mV, por tanto elas são fixas abrigando 10 divisões de comprimento 

(horizontal), 8 de largura (vertical) e 5 pequenas  subdivisões entre as escala maiores,  porém 

essa quantidade pode variar de um aparelho para outro, além disso valores também irão 

depender do fabricante. 

As características de um sinal elétrico harmônico serão apresentadas na tela mostrando 

amplitude, tensão de pico a pico, período, frequência, perturbação e ruídos entre outros pontos 

de analises. A amplitude se encontra na vertical, eixo do Y, e na horizontal está o tempo, eixo 

do X. Essas informações não são padrões, em uma medição onde há uma defasagem. Ou seja, 

um atraso de fase de uma onda senoidal, o eixo na horizontal deixa de ser o tempo e passa a ser 

um sinal de entrada, na qual o Y, a amplitude passa a ser um sinal também de entrada.  

 

Figura 2.5 - Osciloscópio Analógico. 

 

Fonte: http://www.icel-manaus.com.br/produtos.php?cat=14&sub=20 acessado em 08/112018. 

 

O sinal elétrico detectado nas pontas de provas é enviado para o sistema vertical do 

osciloscópio que com base nos ajustes da escala – volts/divisão, reduz ou aumenta a amplitude 

do sinal (figura 2.6). 

 

Figura 2.6 – Esquemático de um tubo de raios catódicos constituído por um cátodo emissor de elétrons que são 

afunilados e acelerador formando o feixe de elétrons que ingressa na região central das placas defletoras. 

 

Fonte: https://pt.slideshare.net/sevalho/osciloscpio. Acessado em 08/11/2018. 

https://pt.slideshare.net/sevalho/osciloscpio
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Reitera-se que os pares de placas internas energizadas produzem o campo elétrico que 

desviará os feixes de elétrons para cima e para baixo dependendo da tensão aplicada sobre elas. 

A figura 2.7 mostras o esquemático de funcionamento do osciloscópio, onde o desvio dos 

elétrons para direita e esquerda dependerá das placas horizontais, uma vez que o sinal produzido 

nessas placas é a rampa que dependendo da amplitude de tensão aplicada ela aumenta ou 

diminui [9].  

 

Figura 2.7 - Cátodo é o canhão de disparo do feixe de elétrons, as placas horizontais é o gerador do sinal rampa e 

as placas verticais faz o desvio do feixe na tela por meio do sinal da ponta de prova. 

 

 

Fonte: http://ingenieria-nanotecnologia.blogspot.com/2011/02/ Acessado em 08/11/2018. 

 

O varrimento é o tempo que levará o feixe caminhar da direita para a esquerda. Por se 

tratar de um tubo catódico a fosforescência da tela tem uma curta duração de tempo, assim para 

um varrimento simples a visualização do sinal ficaria impossibilitada, sendo necessário um 

conjunto de repetições do varrimento para manter o desenho no quadro, destaca-se que em um 

varrimento a imagem teria que ser fotografada na tela, recurso esse aplicado apenas nos 

aparelhos mais modernos de modo que o disparo do trigger não precise de repetições. Sendo 

assim necessários outros recursos que possam manter o sinal além do congelamento da tela. 

Nesse sentido, não somente o varrimento, mas também a representação dos sinais precisará ser 

periódica sustentando a mesma imagem na tela, para isso ela deverá estar estabilizada 

conservando os feixes de elétrons na mesma trajetória. 

http://ingenieria-nanotecnologia.blogspot.com/2011/02/
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O trigger nesses tipos de aparelhos, chamado também sistema de sincronismo, tem a 

função de estabilizar as informações dos sinais de entrada, sustentando a imagem do dente de 

serra, assim expressamente mais conhecido como rampa. 

Por tanto para um bom desempenho dos osciloscópios analógico é preciso manter 

ajustado sempre a atenuação do sinal de entrada, a velocidade do varrimento e o nível de disparo 

do trigger, estando ele na base do tempo [10]. 

 

 

2.2.2 Osciloscópio Digital  

 

 

Com o avanço da tecnologia os osciloscópios digitais alcançaram um aperfeiçoamento 

(figura 2.8), melhorando a sua precisão de medida em relação aos analógicos, a tecnologia 

digital usada nestes aparelhos melhora a qualidade nos resultados e em diversas aplicações 

diárias que vai da eletrônica automobilística, eletrônica de aparelhos sonoros e televisivos, 

hospitalar entre outros trabalhos.  

 

Figura 2.8 - Tektronix TDS2024C 200 MHz. 

 

Fonte: https://www.amazon.com/Tektronix-TDS2024C-Channel-Oscilloscope-Sampling/dp/B00A4LKIOS Acessado em 

22/10/2018. 

 

A começar pelo seu sistema de processamento que permite receber o sinal e antes 

mesmo de expor na tela ele ajusta a amplitude na forma de onda (figura 2.9). Por tanto os 

osciloscópios digitais ou de amostragem, assim familiarmente conhecidos, recebem esse nome 

pela forma de coletar e lançar as informações na tela, diferente dos analógicos, eles trabalham 

com processamento de dados, ou seja, combinações binárias que faz o ajuste da amplitude em 
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forma de onda, com isso os dados são armazenados em uma memória e lançado posteriormente 

na tela.  

 

Figura 2.9 - Esquemático de um osciloscópio digital 

 

Fonte: http://ingenieria-nanotecnologia.blogspot.com/2011/02/ Acessado em 22/10/2018. 

 

A capacidade de armazenamento varia do tipo e marca do aparelho, por tanto 

dependendo de sua eficácia o processamento ocorrerá lento ou rápido, influenciando na 

qualidade da imagem na tela. Uma das características do arquivamento é a facilidade de poder 

transportar e analisar o sinal ou mesmo processa-lo no computador. Um dos pontos de destaque 

do osciloscópio digital é a capacidade de captação de sinais de variação lenta. Ou seja, de baixa 

frequência, pois a qualidade das amostras é mantida devido o processo de memorização dos 

dados, já em sinais com alta frequência, a qualidade do aparelho dependerá da taxa de 

amostragem que determina quanto de máxima frequência ele suporta. Os osciloscópios 

modernos trabalham com amostragem em tempo - real e tempo – equivalente [10]. 

 

 

2.2.3 Taxa de amostragem 

 

 

Com base no teorema de Nyquist a frequência de amostragem precisa ser duas vezes 

maior que a maior componente de frequência do sinal que se busca verificar [11]. Na pratica, a 

demonstração das ondas na tela vai depender da frequência de banda do osciloscópio. Usando 

como exemplo as informações do canal Mundo das Medições [12], usa um osciloscópio 

http://ingenieria-nanotecnologia.blogspot.com/2011/02/
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tektronix-TDS 520c que testa o aparelho travado em 1 GS/s e são aplicadas frequências de 

500Mhz, 250Mhz e 100Mhz. Os testes em 500MHz foram apresentadas duas amostras pôr 

ciclo, em 250MHz quatro e em 100MHz dez amostras (figura 2.10). Para o comportamento 

dessas figuras na tela o aparelho precisa ter a configuração de interpolação linear ou sen(x
x⁄ ), 

que em ambas aplicações os desenhos terão comportamento diferentes [11]. 

 

Figura 2.10 – 1º frequência em 500Mhz e duas amostras por ciclo, 2º intensificação das amostras interpolada 

em 𝑠𝑒𝑛(𝑥
𝑥⁄ ), 3º frequência em 250Mhz e quatro amostras por ciclo, 4º frequência de 100Mhz e dez amostras. 

 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=8522Gfg-sx4 Acessado em 10/12/2018. 

 

 

2.2.4 Tempo Real e Equivalente 

 

 

O osciloscópio de tempo real, também chamado de osciloscópio de um disparo, faz 

apenas uma captura do sinal de entrada a cada evento, ou seja, para sinais aleatórios o tempo 

real é essencial, pois ele precisa ter uma taxa de amostragem muito superior a frequência de 

entrada para poder expor o sinal na tela com seus pontos de imagem. Para um sinal repetitivo o 

osciloscópio de tempo real não conseguirá capturar as ondas, cabendo ao tempo equivalente 

essa função. Para tanto em uma variação de taxa de amostragem de 50GS/s à 100GS/s são 
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necessários vários disparos de trigger para compor o sinal, por tanto para o osciloscópio de 

tempo real a imagem do sinal ficaria bagunçada na tela.  

Se comparar esses processos em um aparelho com essas duas configurações, tempo real 

e equivalente, no primeiro caso o comportamento das ondas será confuso dificultando sua 

atenuação, na transição do tempo real para equivalente a taxa de amostragem automaticamente 

sofre uma alteração de 1GS/s para 25.0GS/s, sendo esse aumento útil para poder formar a 

imagem [11]. Para melhor entender esse método usaremos de exemplo uma câmera digital para 

tempo real e equivalente. Usando a câmera de tempo real no momento que tira a foto do pássaro 

começando a voar do galho de uma árvore, a imagem é recomposta e traz presente todos os 

itens presente na cena, mas para a câmera de tempo equivalente, ela irá fazer dez disparos para 

depois recompor a imagem da cena, o problema é que quando recomposta o pássaro não estará 

na foto.  

 

 

2.2.5 Frequência e Largura de Banda 

 

 

A frequência limite de operação e largura de banda do osciloscópio são características 

importantes do instrumento, pois as informações das medições, quanto a qualidade e segurança 

dos dados estão relacionados a sua atenuação que possuem no seu fundo de escala.  

Para um aparelho com uma atenuação de 70Mhz que é a sua frequência limite de alguns 

osciloscópios, e analisando diferentes bandas de frequência, poderá verificar que para 

osciloscópio os dados e amostras adquiridas terão um certo grau de confiabilidade e segurança. 

Fazendo análises para um dispositivo com essa configuração e aplicando 50Khz, o aparelho 

trabalha com 600mV e 6 divisões, sendo 100mV para cada divisão. Em uma leve queda de 

600mV para 590mV, a frequência de banda está atuando com 20Mhz, e aplicando a sua 

frequência limite, 70Mhz, sua queda será de 600 para 4,2mV por divisão, porém aparelhos com 

essa banda pode trabalhar além do seu limite dependendo do fabricante e suas especificações 

no manual. Em seu fundo de escala cada aparelho possui um erro de frequência do mínimo ao 

máximo que na maioria dos casos não são especificados pelo fabricante.  

Ao fazer uma medida elétrica, deve-se levar em conta a qualidade de sinal que se 

pretende obter nas medições. Por exemplo para uma onda quadrada sabe-se que há varias 

harmônicas contida no sinal (figura 2.11), para isso o osciloscópio precisa ter uma largura de 
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banda na qual a taxa de amostragem possa atender com fidelidade a leitura do sinal. Então é 

necessário um aparelho adequado que atenda esses requisitos, por tanto é fundamental ter um 

conhecimento básico sobre o funcionamento de cada aparelho [12]. 

 

Figura 2.11 – componentes do sinal quadrado. 

 

Fonte: https://leoknuppe.wordpress.com/2012/12/07/series-de-fourier/ Acessado em 28/09/2018. 

  

Por meio dessas informações, para um osciloscópio com banda de frequência de 70Mhz, 

a imagem que seria mostrada na tela seria uma onda tipo senoidal, bem distante de uma onda 

quadrada, isso por que seria analisada apenas a onda fundamental, lembrando que esse tipo de 

informação não pode ser levado em consideração para todos os tipos de aparelhos nessa banda 

de frequência. Portanto é preciso levar em consideração outras especificações e atualizações 

feitos pelos seus fabricantes. Ainda dentro desse conceito, buscando um aparelho que varie sua 

banda, sendo o mesmo possuindo uma banda alta de 350Mhz e com opção de redução para 

250Mhz, a imagem mostrada na tela fica dentro do formato de uma onda quadrada porém com 

um certo grau de deformação, analisando outro aparelho com uma banda de frequência de 1Ghz, 

o sinal trabalhado até a quinta harmônica é do tipo quadrada. Ou seja, a onda tem uma maior 

definição. Isso dá a visão que um aparelho com uma maior banda de frequência consegue ter 

um melhor aproveitamento das informações dentro desse conjunto de harmônicas criada pela 

onda quadrada, e pode ter um melhor aproveitamento e clareza das informações apresentada na 

tela do osciloscópio [13]. 

 

 

2.2.6 Pontas de prova 

 

https://leoknuppe.wordpress.com/2012/12/07/series-de-fourier/
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A exatidão de uma medida dependerá da qualidade das pontas de prova de um 

osciloscópio (figura 2.12), pois uma pequena falha, ruído, perca ou excesso de carga nos cabos, 

comprometerá os resultados da medição, as informações não serão confiáveis e isso não dará 

uma certeza sobre o real funcionamento do componente analisado.  

 

Figura 2.12 - Ponta de Prova Para Osciloscópio Tektronix TPP0200. Em um extremo da ponta de prova esta o 

conector BNC. Já no outro extremo é usado para obter a leitura do sinal constituída pelo jacaré a outro fio do 

próprio cabo. 

  

Fonte: http://www.baudaeletronica.com.br/ponta-de-prova-para-osciloscopio-tektronix-tpp0200.html acessado 

em 18/11/2018. 

 

As pontas de prova dos osciloscópios de bancada possuem duas pontas, sendo uma 

positiva e outra aterramento, porém elas possuem ainda uma pequena resistência e uma 

regulação, ou atenuação das pontas, onde há um capacitor regulável. Durante uma medida é 

possível se regular essa ponta de prova buscando uma atenuação exata, para qual o sinal 

apresentado na tela se tenha um comportamento esperado com base na forma de onda que o 

componente eletrônico analisado apresenta, no caso de um transformador será mostrado uma 

onda senoidal.  

Ainda em relação à essas pontas de prova, elas possuem um controle de elevação de 1x, 

10x e 100x, para cada atenuação dessas será referente a quantidade de frequência e carga que 

está passando pelas pontas sem danificar o aparelho.  

Existe diferentes tipos de prova, ativas, passivas, e cada uma com suas especificações e 

para diferentes medidas. As pontas ativas possuem dois LEDs nas suas pontas, e suas medições 

estão relacionada à pequenos componentes e circuitos mais delicados, como uma placa mãe de 

computador. Esses tipos de medidas requerem dados precisos e exatos, para uma ponta de prova 
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passiva os dados poderiam nem ser apresentado na tela, pois a carga e tensão são tão pequenos 

e muitas vezes com uma frequência alta.  

As pontas passivas, as mais comuns e que acompanham esses diversos aparelhos é 

composta por um cabo e um conector de modelo BNC e duas pontas como citada no início 

desse texto, em uma de suas pontas o aterramento possui uma garrinha jacaré, e a positiva com 

uma garrinha diferente do aterramento, porém em volta dessa ponta positiva possui um anel de 

aterramento para medições onde a segunda ponta seja desprezível, para isso existe um segundo 

componente, ou item adicionado nesse anel onde servirá como aterramento [10]. 

 

 

2.3 CONCEITOS BÁSICOS DE SINAIS ELÉTRICOS  

 

 

Os sinais elétricos na sua grande maioria são encontrados, por exemplo, em uma rede 

com tensão alternada de 127V e frequência de 60Hz, observando sua passagem por um 

transformador para redução de tensão para 24V, as mudanças ocorrem apenas na voltagem 

mantendo a mesma frequência.  

Ainda observando essa questão, usando um retificador que tem a função de impedir a 

passagem dos sinais negativos, mantendo apenas os positivos (figura 2.13), isso apresentará 

uma meia onda. Para um conjunto de ondas próximas é necessário ter 2 a 4 diodos, pois isso 

manterá à proximidade das ondas positivas, sendo elas contínua e pulsantes.  

 

Figura 2.13 – (a) corrente alternada, (b) sinal retificada meia-onda e (c) sinal retificada, onda completa. 

 

Fonte: http://www.wikiwand.com/pt/Retificador Acessado em 27/09/2018. 
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Nesta análise, o acréscimo de um capacitor fará a atenuação da amplitude, no processo 

de carga e descarga, a frequência é filtrada saindo de 60Hz para zero e mantendo uma tensão 

contínua. A tensão contínua se relaciona as cargas de uma bateria de automóvel, pilhas comuns 

entre outros dispositivos que possuem cargas mantendo assim apenas a corrente.  

Os sinais elétricos tais como, a rampa ou dente de serra, são encontrados nos televisores. 

As ondas senoidais além de serem vistas em redes de energia comum, também tem seu uso nas 

ondas de rádios AM e FM com faixas de frequências controlada. Para as ondas de rádio o 

circuito elétrico faz uma cópia, um tipo de espelho e transforma o áudio em sinal elétrico, e 

depois é emitida pelos autofalante. Porém isso é passado por uma modulação, onde o sinal da 

voz é misturado com o oscilador e com uma faixa de frequência que será necessário sintonizar 

para conseguir receber o sinal.  

O desenvolvimento do dente de serra exige um pouco mais de recurso e material, sendo 

assim, em sua criação é necessário um circuito com transistores, resistor variável onde a 

frequência atuante vai de 50Hz a 6KHz.  

Analisar a tensão de corrente alternada em um multímetro, cuja frequência e forma do 

sinal já citado, o aparelho só consegue medir a tensão eficaz Vef  também conhecida pela sigla 

RMS do inglês root mean square, que traduzido - raiz do valor quadrático médio (figura 2.14). 

Com um olhar mais técnico, sabendo que a corrente alternada possui uma onda senoidal e nos 

seus picos a tensão máxima é de 180V partindo do ponto negativo ao positivo, o que se pode 

verificar no multímetro é apenas uma espécie de valor médio entre esses picos, no geral o que 

seria isso, a onda está variando com o tempo, sendo ela uma onda senoidal, quando o sinal passa 

no ponto zero a tensão é baixa, até chegar a um valor mínimo, o ponto mais baixo da onda, o 

negativo é -180V. Assim, a energia exerce sua função realizando trabalho, por tanto o valor 

eficaz é o valor que realiza trabalho na forma de onda, no entanto esse valor seria a área sobre 

a curva, embora inverta a onda negativa, a área continua sendo a mesma.  

 

Figura 2.14 - Valor eficaz 𝑉𝑒𝑓  de uma onda senoidal V(t) com amplitude A e voltagem pico-pico 2A.    

 

Fonte: https://es.wikipedia.org/wiki/Valor_eficaz Acessado em 18/11/2018. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_inglesa
https://es.wikipedia.org/wiki/Onda_sinusoidal
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Para fazer o cálculo do valor eficaz de um sinal senoidal, considere a tensão alternada.  

𝑉(𝑡) = 𝐴 cos(𝜔. 𝑡 + 𝜃) (2.1) 

onde A é a amplitude da onda (180𝑉𝑃𝑃 ), 𝜔 é a frequência angular e 𝜃 é o ângulo de 

fase inicial. A energia dissipada de um elemento resistivo R num período T é calculada usando 

o valor eficaz Vef  da voltagem ou a função 𝑉(𝑡). Essas duas expressões são igualadas e 

mostradas na equação 2.2. 

𝑉²𝑒𝑓

𝑅
. 𝑇 = ∫

[𝑉(𝑡)]²

𝑅
𝑑𝑡

𝑇

0

 
(2.2) 

Isolando a voltagem eficaz. 

𝑉𝑒𝑓 = √
1

𝑇
 . ∫ [𝑉(𝑡)]2. 𝑑𝑡

𝑇

0
, 

 

(2.3) 

Usando a função (2.1) e substituindo dentro da integral teremos os seguintes valores 

demonstrado nas equações:  

𝑉𝑒𝑓 = √
1

𝑇
 . ∫ [𝐴. cos(𝜔. 𝑡 + 𝜃)]2. 𝑑𝑡

𝑇

0

 

(2.4) 

𝑉𝑒𝑓 = √
1

𝑇
 . ∫ [𝐴². cos²(𝜔. 𝑡 + 𝜃)]. 𝑑𝑡

𝑇

0

 

(2.5) 

𝑉𝑒𝑓 = √
1

𝑇
 . 𝐴² ∫ [cos²(𝜔. 𝑡 + 𝜃)]. 𝑑𝑡

𝑇

0

 

(2.6) 

Para facilitar a resolução da integral, será necessário a substituição das variáveis.  

𝑢 = 𝜔𝑡 + 𝜃; 𝑑𝑢 = 𝜔. 𝑑𝑡 → 𝑑𝑡 =
𝑑𝑢

𝜔
 

 

(2.7) 

𝑉𝑒𝑓 = √
𝐴²

𝑇
 . ∫

1

𝜔
[cos²(𝑢)]. 𝑑𝑢

𝑇

0

 

(2.8) 

𝑉𝑒𝑓 = √
𝐴²

𝑇. 𝜔
 . [

1

4
. sin[2(𝜔. 𝑡 + 𝜃)] +

(𝜔. 𝑡 + 𝜃)

2
]

0

𝑇

 

(2.9) 

 



28 
 

Nesta parte, o 𝜔 (Ômega) assim como 𝐴 (amplitude) demonstrado acima, saem da 

integral por serem constantes, aplicando identidade trigonométrica descrita pela equação (2.10).  

∫ cos²(𝑥)𝑑𝑥 =
1

2
𝑥 +

1

4
sin(2𝑥) 

 

(2.10) 

 Continuando com a resolução 

𝑉𝑒𝑓 = √
𝐴²

𝑇. 𝜔
 . [(

1

2
. sin[2(𝜔. 𝑇 + 𝜃)] +

(𝜔. 𝑇 + 𝜃)

2
) − (

1

4
. sin[2(𝜔. 0 + 𝜃)] +

(𝜔. 0 + 𝜃)

2
)]  

 

(2.11) 

A partir desse processo, obtendo os resultados, é aplicado uma fase inicial 𝜃 = 0, e 

substituindo 𝜔 =
2𝜋

𝑇
 na integral obtemos os seguintes dados. 

𝑉𝑒𝑓 =  √
𝐴2. 𝑇
𝑇. 2. 𝜋

. [
1
2

sin (2 (
2𝜋
𝑇

. 𝑇)) +
(2. 𝜋. 𝑇)

2. 𝑇
] =  √

𝐴2. 𝑇
𝑇. 2. 𝜋

. (
2. 𝜋. 𝑇

2. 𝑇
) 

 

(2.12) 

Por meio desses dados e ajustando os cálculos, fazendo as simplificações chegamos no 

resultado final dada pela equação (2.13). 

𝑉𝑒𝑓 =  √
𝐴²
2

 →  =
𝐴

√2
 

 

(2.13) 

Esse resultado indica que o valor eficaz Vef de um sinal harmônico, é a amplitude 

dividido pela raiz quadrada de 2, que fazendo a substituição de A pelo valor do pico da rede 

doméstica (180V), o resultado dessa função é 127,28V, ou seja, o valor medido pelos 

multímetros nas redes domesticas [14]. 

 

 

2.4 SÉRIES DE FOURIER DE SINAIS ELÉTRICOS  

 

 

As Séries de Fourier foram desenvolvidas pelo então francês Jean Baptiste Joseph 

Fourier. O estudo desse tópico tem como objetivo analisar sinais periódicas, ou seja, repetições 

de sinais elétricas em função do tempo. A sua importância para esse tipo de conteúdo auxilia 

na interpretação de determinados funções harmônicas especialmente no estudo de movimento 

harmônico simples, ondas eletromagnéticas, funções de ondas e sinais elétricos. Como exemplo 

consideremos uma função que expresse o sinal elétrico 𝑉(𝑡). As séries de Fourier têm seu 
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desenvolvimento dentro de conceitos trigonométricos formados por senos e cossenos expressa 

pela equação (2.14), onde os coeficientes 𝑎0 representa o valor médio do sinal 𝑉(𝑡), 𝑎𝑛 e  𝑏𝑛 

definem as equações de análise [15]. 

𝑉(𝑡) =
𝑎0

2
+ ∑ [𝑎𝑛. cos (

2𝜋

𝑇
. 𝑛𝑡) + 𝑏𝑛. sin (

2𝜋

𝑇
. 𝑛𝑡)]

∞

𝑛=1

 

 

(2.14) 

=
𝑎0

2
+ ∑[𝑎𝑛. cos(𝜔0. 𝑛𝑡) + 𝑏𝑛. sin(𝜔0. 𝑛𝑡)]

∞

𝑛=1

 

 

(2.15) 

Onde T e 𝜔0 é o período fundamental de 𝑉(𝑡). Sendo 𝑛 o número da harmônica que 

assume valores inteiros de 1, 2, 3, ... nas funções senos e 0, 1, 2, 3, ... nos cossenos representada 

nas equações (2.16 e 2.18) [15].  

𝑎𝑛 =
2

𝑇
∫𝑥(𝑡)

𝑇

. cos (
2𝜋

𝑇
. 𝑛𝑡) 𝑑𝑡 

 

(2.16) 

=
2

𝑇
∫𝑥(𝑡)

𝑇

. cos(𝜔0. 𝑛𝑡)𝑑𝑡 

 

(2.17) 

𝑏𝑛 =
2

𝑇
∫𝑥(𝑡)

𝑇

. sin (
2𝜋

𝑇
. 𝑛𝑡) 𝑑𝑡 

 

(2.18) 

=
2

𝑇
∫𝑥(𝑡)

𝑇

. sin(𝜔0. 𝑛𝑡) 𝑑𝑡 

 

(2.19) 

Em 𝑎0 fazendo (𝑛 = 0), obtemos o valor médio do sinal de 𝑉(𝑡) no intervalo de um 

período T. Equação (2.20).  

cos (
2𝜋

𝑇
. 𝑛𝑡) = cos(𝜔0. 𝑛𝑡) = 1 

 

(2.20) 

𝑎0 =
2

𝑇
∫𝑉(𝑡)

𝑇

. 𝑑𝑡 

 

(2.21) 

Para análise, usaremos como exemplo uma onda quadrada para o sinal  𝑉(𝑡) definido 

num intervalo de 1 e -1, cujo gráfico é dado pela imagem (2.15). 
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𝑉(𝑡) = {
−1, 𝑠𝑒 − 1 < 𝑡 < 0

1, 𝑠𝑒 0 < 𝑡 < 1
 

 

(2.22) 

Figura 2.15 - sinal da onda quadrada em um período de t = -1 e 1. 

 

Fonte: ELT 032 – Introdução à análise de sinais. 

 

Estendendo esse modelo para a direita e esquerda (−∞ < 𝑡 < +∞), obtemos um sinal 

periódico demostrada pela imagem (2.16).  

 

Figura 2.16 - sinal periódico para todo t (-∞ < t < ∞ ). 

 

Fonte: ELT 032 – Introdução à análise de sinais. 

 

Nessa mesma analogia podemos estender qualquer tipo de sinal definido em um 

intervalo finito e torna-lo periódico. Por meio dos coeficientes já referenciada, para solução de 

𝑎0 cujo período é T = 2 e 𝜔0 =
2𝜋

𝑇
= 𝜋, temos na equação (2.23).  

𝑎0 =
2

𝑇
∫𝑉(𝑡)

𝑇

. 𝑑𝑡 = ∫ (−1)𝑑𝑡 +
0

−1

∫ (1)𝑑𝑡 = 0
1

0

 

 

(2.23) 

Os coeficientes 𝑎𝑛 e  𝑏𝑛 são calculados da seguinte forma. 

𝑎𝑛 =
2

𝑇
∫ 𝑉(𝑡). cos(𝑛𝜋𝑡) 𝑑𝑡

1

−1

 

 

(2.24) 

= ∫ (−1). cos(𝑛𝜋𝑡) 𝑑𝑡 +
0

−1

∫ (1). cos(𝑛𝜋𝑡) 𝑑𝑡
1

0

 

 

(2.25) 
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=
1

𝜋𝑛
([− sin(𝑛𝜋𝑡)] |

0
−1

+ [sin(𝑛𝜋𝑡)] |
1
0

 ) = 0 

 

(2.26) 

𝑏𝑛 =
2

𝑇
∫ 𝑉(𝑡). sin(𝑛𝜋𝑡) 𝑑𝑡

1

−1

 

 

(2.27) 

= ∫ (−1). sin(𝑛𝜋𝑡) 𝑑𝑡 +
0

−1

∫ (1). sin(𝑛𝜋𝑡) 𝑑𝑡
1

0

 

 

(2.28) 

=
1

𝜋𝑛
([cos(𝑛𝜋𝑡)] |

0
−1

+ [− cos(𝑛𝜋𝑡)] |
1
0

 ) 

 

(2.29) 

 

𝑏𝑛 = {
0, 𝑠𝑒 𝑛 é 𝑝𝑎𝑟

4

𝜋𝑛
, 𝑠𝑒 𝑛 é í𝑚𝑝𝑎𝑟

 

 

(2.30) 

Seguindo essas informações, a Série de Fourier de um sinal quadrado apenas é 

representado usando 6 primeiros termos (2.31). 

𝑉(𝑡) =
4

𝜋
sin(𝜋𝑡) +

4

3𝜋
sin(3𝜋𝑡) +

4

5𝜋
sin(5𝜋𝑡) +

4

7𝜋
sin(7𝜋𝑡) +

4

9𝜋
sin(9𝜋𝑡)

+
4

11𝜋
sin(11𝜋𝑡) + ⋯ 

 

(2.31) 

Fazendo aproximação da Série de Fourier no sinal 𝑉(𝑡), com três termos não nulos 

(𝑛 = 3 ) e 𝑏𝑛 = 0, a soma dos dois senos pode ser vista pelo gráfico dos harmônicos mostrada 

na figura (2.17). 

 

Figura 2.17 - Sinal onda quadrada. Aproximação por série de Fourier com apenas dois termos (n = 1 e 3). 

 

Fonte: ELT 032 – Introdução à análise de sinais. 

 

E seguindo a soma de 6 e 25 termos dos senos não nulos expressam os harmônicos onde 

é possível adquirir uma normalização da formação da onda quadrada apresentada pelas 

imagens. Veja figuras 2.18 e figura 2.19 [15].  
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Figura 2.18 - Sinal onda quadrada. Aproximação por série de Fourier com seis termos (n = 1, 3, 5, 7, 9 e 11). 

 

Fonte: ELT 032 – Introdução à análise de sinais. 

 

Figura 2.19 - Sinal onda quadrada. Aproximação por série de Fourier com 25 termos (n = 1, 3, ... , 49). 

 

Fonte: ELT 032 – Introdução à análise de sinais. 

 

 

2.5 CARGA E DESCARGA DE UM CAPACITOR 

 

 

O circuito RC mostrado na figura 2.20a está constituído por uma bateria, um interruptor, uma 

resistência R e um capacitor conectados em série. O circuito incialmente está aberto tendo o 

capacitor com carga zero, após um 𝑡 = 0 o circuito é ligado (interrupto fechado) carregando o 

capacitor, cuja carga total adquirida corresponde a diferença de potencial da bateria 𝑈 vezes a 

capacitância do capacitor C. A equação (2.32) representa a carga do capacitor em função do 

tempo. Na sequência o gráfico da figura 2.20b representa a voltagem nos terminais do capacitor 

em função do tempo e se consideramos 𝑄(𝑡) = 𝑈𝐶 observaremos um desempenho parecido à 

carga do capacitor [16]. 

𝑄(𝑡) = 𝐶𝑈 (1 − 𝑒
−𝑡
𝑅𝐶) 

(2.32) 

O termo RC pode ser substituído por uma letra grega chamada “tau” (𝜏), de modo que 

𝜏 = 𝑅𝐶. Esse termo tem unidades do tempo e representa a constante de tempo do circuito. Ou 

seja, se 𝑡 = 𝑅𝐶 a leitura da voltagem do capacitor deve ser 0,632𝑈. 
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Figura 2.20 – (a) Circuito RC, (b) voltagem do capacitor em função do tempo. 

 

Fonte: http://www.newtoncbraga.com.br/index.php/matematica-para-eletronica/2164-m128.html Acessado em 

20/11/2018. 

 

 O procedimento para a descarga do capacitor acontece desligando a bateria e deixando 

em paralelo os componentes R e C, veja figura 2.21a. A equação que descreve o 

descarregamento do capacitor é descrita pela equação (2.33).  

𝑄(𝑡) = 𝑄0𝑒−𝑡 (𝑅𝐶)⁄  (2.33) 

O gráfico mostrado na figura 2.21b mostra a descarga do capacitor através da leitura da 

voltagem em função do tempo [16]. 

 

Figura 2.21 – (a) Circuito RC, (b) descarga do capacitor em função do tempo. 

 

Fonte: http://www.newtoncbraga.com.br/index.php/matematica-para-eletronica/2164-m128.html Acessado em 

20/11/2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.newtoncbraga.com.br/index.php/matematica-para-eletronica/2164-m128.html
http://www.newtoncbraga.com.br/index.php/matematica-para-eletronica/2164-m128.html
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3. O OSCILOSCOPIO LIVRE SOUNDCARD E FORMAÇÃO DE SINAIS 

 

 

 

3.1 OSCILOSCÓPIO SOUND CARD 

 

 

O Sound Card é um software que tem como função principal as mesmas leituras de um 

osciloscópio de bancada digital. Apresenta-se na figura 3.1. a tela do programa que é mais 

conhecido nas redes como osciloscópio caseiro. 

 

Figura 3.1 – imagem frontal Osciloscópio Sound Card. 

 

Fonte: Própria (2018). 

 

O software não se limita apenas em medir sinais elétricos, mas também funciona como 

gerador de funções de ondas senoidais, quadrada, triangular, dente de serra entre outras comuns, 

veja figura 3.2. 
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Figura 3.2 – Osciloscópio Sound Card, janela gerador de sinal.  

 

Fonte: Própria (2018). 

 

Essas funções oferecidas pelo software dão oportunidade, a baixo custo, de poder 

estudar na escola diversos conceitos básicos da eletricidade, entre elas a carga e descarga de um 

capacitor. Com a evolução da informática o uso desse software tem ganhado muito espaço na 

área do ensino de física pelo seu baixo custo. O software tem o mesmo funcionamento de um 

aparelho de amostragem, porém com certas limitações, a sua aparência assemelha-se a um 

osciloscópio de bancada. Por exemplo, o comando, o controle e a tela tem a mesma aparência 

de um osciloscópio normal, tendo a imagem do sinal elétrico em forma de um gráfico de plano 

cartesiano. As medidas apresentam à amplitude, frequência, as unidades de tempo e tensão por 

divisão, ajustes e análise de pico a pico entre outras medições.  

O programa funciona usando uma placa de áudio do computador. As exigências são 

para um sistema operacional mais modernos, sendo Windows 2000, XP, Vista, 7, 8 e 10, e com 

uma memória de 1Ghz para um bom desempenho [2]. No entanto, vale lembrar que nem todos 

os programas tem como ferramenta o uso de uma placa de som para aquisição dos dados, alguns 

softwares usam outro tipo de entradas e configuração, de acordo com o fabricante.  

Atualmente, além dos computadores outros aparelhos eletrônicos passaram a aderir os 

softwares, como celular e tablet. Muitas empresas e ramos da engenharia eletrônica passaram a 

trabalhar com esse modelo de programação pelo seu baixo custo e por apresentar um bom 

desempenho na operação. O software deste trabalho é de origem virtual, suas características são 

semelhantes ao de bancada e com desempenho surpreendente, porém com certas limitações. 

As informações das medições pelas pontas de prova são passadas para placa de áudio. 

A entrada suporta uma tensão baixa de ±0,7 volts. Portanto as pontas de prova recebem 6 pares 

de resistências para atenuar parte da tensão alta, não permitindo a danificação da placa, (figura 

3.3). Essas resistências são postas 4 em paralelo de valores 10 kΩ de1/8 de watts, e duas em 
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série de 20 Ω também de 1/8 de watts. A ponta de prova é de material de baixo custo, usando 

um cabo de microfone mono ou estéreo e um plug-in P2 que será inserido na entrada do fone 

de ouvido ou microfone do PC. 

 

Figura 3.3 - Esquema para confeccionar o cabo para a leitura de circuitos 

 

Fonte: http://suadica.com/dica.php?d=371&t=osciloscopico-digital-pc-sound-card-osciloscopico acessado em 

nov. 10/11/2018. 

 

A calibragem desse software exige alguns cuidados básicos. Por exemplo, um dos 

pontos a ser analisado é o volume interno, pois a entrada do PC vai ter duas opções de 

configuração, sendo ele o alto falante ou microfone interno, para isso são necessárias algumas 

regulagens como mostradas na imagem da figura 3.4. 

 

Figura 3.4 – Osciloscópio Sound Card, janela de configuração de entrada e saída do sinal da ponta de prova. 

 

Fonte: Própria (2018). 

 

Ressalta-se que essas regulagens são importantes, pois os dados mostrados na tela só 

terão uma qualidade com o volume baixo, pois o controle do volume funciona como uma 
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espécie de atenuador do sinal. Assim é preciso antes de qualquer medida fazer essas calibragens 

básicas do programa para não ter perca de sinal ou mesmo controlar a entrada do sinal.  

Além das funções de gerador de ondas, o software disponibiliza a janela de filtro de 

frequência (figura 3.5, figura 3.6 e figura 3.7), nela é possível à verificação da filtragem do sinal 

nas bandas: low, high, band-pass e band-stop. As imagens a seguir mostram o funcionamento 

da banda low pass e high pass. 

 

Figura 3.5 – Filtro de frequência de banda Low-pass, para frequências menores de 2600Hz. 

 

Fonte: Própria (2018). 

 

Figura 3.6 – Filtro de frequência de banda Low-pass, para frequências menores de 5000Hz. 

 

Fonte: Própria (2018). 
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Figura 3.7 – Filtro de frequência de banda high-pass, para frequências maiores de 2000Hz.

 

Fonte: Própria (2018). 

 

Além das frequências apresentadas pelas imagens para as bandas low pass e high pass, 

o software aceita uma frequência de corte no valor máximo de 20.000Hz. Na configuração de 

band pass, o programa disponibiliza duas frequências de corte, sendo elas alta e baixa. A 

vantagem desse recurso é poder escolher os limites da frequência a serem analisados, seguindo 

de um valor mínimo ao máximo de 20.000Hz.   

 

 

3.2 SUPERPOSIÇÃO DE DOIS SINAIS ELÉTRICOS MOSTRADOS NO FORMATO X – 

Y USANDO EXCEL  

 

 

O conceito de fora de fase nada mais é o desencontro entre duas senoidais de mesma ou 

diferente amplitude. Isso acontece quando um dos sinais tem atraso ou adiantamento em relação 

ao outro. Essa defasagem é medida pelo atraso temporal que é convertido por um ângulo ϕ, 

dada pela expressão 𝜑 =  𝜔. ∆𝑡, onde 𝜔  é a velocidade angular expressa pela equação 𝜔 =

2. 𝜋. 𝑓. ∆𝑡, e 𝑓 é a frequência da onda que também pode ser encontrada pela equação 𝑇 =  
1

𝑓
  , 

sendo a frequência o inverso do período.  

O matemático Jules Antonie Lissajous no passado (figura 3.8), fez um experimento para 

analisar o comportamento sonoro no ano de 1857. Ele trabalhou em um experimento de nome 

Harmonógrafo, que consistia em uma simples caixa de madeira com dois alto falantes e dois 

espelhos preso em cada um deles, e em frente a um dos alto falantes posto um laser, que 

independente da vibração e frequência, a luz sofria perturbação motivada pelos movimentos 



40 
 

dos alto falantes. As figuras tomam suas formas com base na fase, frequência e variação de 

tempo.  

Essa informação feita para comportamento do som criou-se apenas analises mecânicas, 

porém as figuras mostradas têm o mesmo significado se aplicar sinais elétricos na entrada do x 

e y do osciloscópio, tornando assim uma ligação forte entre os dois instrumentos (osciloscópio 

e experimento Harmanógrafo), no entanto o que diferem um do outro são as formas de entrada 

dos dados, no osciloscópio essas informações são inseridas por meio de uma tensão alternada, 

que varia no tempo, função tipo seno e cosseno, o experimento do autor do nome dessas figuras, 

Lissajous obteve usando as vibrações sonoras, veja (figura 3.9) [17].  

 

Figura 3.8 - Jules Antoine Lissajous (matemático). 

 

Fonte: http://es.classora.com/units/d58108702/jules-antoine-lissajous acessado em set. 08/09/2018. 

 

Figura 3.9 – Defasagem de sinais da mesma amplitude que corresponde à figura de Lissajous 

 

Fonte: https://electromagnetismo.files.wordpress.com/2013/05/tp1.pdf acessado em 12/09/2018. 

 

Na atualidade, diversos experimentos usam, aparelhos que criam ou simulam vibrações 

com fonte de entrada, criando assim uma perturbação nos espelhos e refletindo sobre um 

anteparo essas imagens. Em programas computacionais não é diferente, pois essas imagens 

além de aparelhos com perturbação mecânica e do próprio osciloscópio é possível se obter essas 

http://es.classora.com/units/d58108702/jules-antoine-lissajous%20acessado%20em%20set.%2008/09/2018
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imagens usando algoritmos em programas como Blue MSX, que é um emulador para 

computador em linguagem Basic, e a Plataforma SCILAB, entre tantos outros. No Excel não é 

diferente, pois é um programa básico de uso pessoal acessível por todos, e com os dados iniciais 

é possível criar essas imagens.  

As informações básicas são os parâmetros iniciais, pois a partir deles que se dá forma 

nos gráficos que logo apresentará essas figuras de Lissajous usando excell (figura 3.10).  

 

Figura 3.10 - Figuras de Lissajous no Excel - fase 180° e forma para desenvolvimento dos resultados. 

 

Fonte: Própria (2018). 

 

O numerador está relacionado aos dados da linha do x enquanto que as informações do 

y fica no denominador, a defasagem é dada em graus onde terá parte da responsabilidade do 

formato das figuras. Assim para os dados de 1:1 e 1:2 e os demais informações dará figuras 

incríveis na qual encontrada nos experimentos e osciloscópio. Os gráficos mostrados nas figuras 

3.11 estão dentro da defasagem de 90°, 180°, 270° e 360° 

 

Figura 3.11 - Figuras de Lissajous no Excel com fase 90° e 180°; 1:1. 

 

Fonte: Própria (2018). 
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Figura 3.12 - Figuras de Lissajous no Excel com fase 270° e 360°; 1:1. 

 

Fonte: Própria (2018). 

 

Na defasagem de 90° é possível se obter diferentes figuras de Lissajous, o que vai definir 

o formato de cada imagem é a alteração do denominador, assim com esses dados pode-se 

adquirir imagens como mostrada na figura 3.13. 

Por tanto, como ilustrado nas figuras, a defasagem permanece-se sempre em 90° sendo 

apenas alterado o denominador, ou seja, a linha do Y.  

 

Figura 3.13 - Figuras de Lissajous no Excel com fase de 90°; 1:2, 1:3, 1:4 e 1:5. 

 

Fonte: Própria (2018). 
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4. PRODUÇÃO DOS PRODUTOS DIDÁTICOS  

 

 

 

4.1. PREPARAÇÃO DOS MATERIAIS 

 

 

As atividades experimentais deste Trabalho de Conclusão de Curso foram iniciadas com 

a montagem das pontas de prova. As sondagens iniciais era analisar a captação de sinais, ondas 

quadrada, senoidal e triangular, usando circuitos acopladoras entre as pontas de prova. Nesta 

primeira experiencia foi usado um circuito simples, circuito passa baixo que consiste de um 

capacitor de 100nF, resistor de 1KΩ montado sobre um protoboard. A (figura 4.1) mostra 

imagem do circuito usado. Nesta ligação estão conectados dois notebooks onde o objetivo era 

enviar o sinal, onda quadrada, do primeiro notebook denotado por PC-1, para o segundo 

notebook denotado por PC-2, e a imagem que chegou foi com muita distorção e ruído (figura 

4.2). Ainda neste processo foi usado um osciloscópio modelo Tektronix TBS 1102-EDU, que 

as imagens capturadas por ele demonstravam o sinal que deveria ser recebido pelo notebook 

PC-2, veja (figura 4.3).  

 

Figura 4.1 - Circuito RC em protoboard. 

 

Fonte: Própria (2018). 
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Figura 4.2 - Imagem PC - 1, analise de sinal, onda quadrada. 

 

Fonte: Própria (2018). 

 

Figura 4.3 - Osciloscópio de bancada - analise de sinal, onda quadrada. 

 

Fonte: Própria (2018). 

 

Depois do primeiro teste, o circuito da ponta de prova seguia o mesmo esquemático 

apresentado na imagem da (figura 3.3). Por tanto, a partir desse ponto o primeiro passo foi 

analisar uma forma de reduzir o ruído do sinal, conseguir abater a distorção do sinal e melhorar 

a qualidade das informações apresentada pelo programa. Sendo assim, o primeiro passo foi 

excluir esse antigo circuito, diminuir o tamanho inicial do cabo pela metade que foi usado um 

plug de microfone estéreo de três vias, positivo, negativo e malha, que tinha 1m de extensão. 

Após esse feito, o circuito continuou sendo o mesmo usado na protoboard, capacitor e 

resistência, pois o capacitor utilizado buscava resolver a distorção do sinal. Os trabalhos só 

obtiveram um resultado significativo com a criação de um segundo circuito que também 

funcionou como divisor de tensão (figura 4.5 e figura 4.6), a princípio foi utilizado duas 

resistências, 5,0kΩ e 10kΩ (figura 4.4). Outros testes foram realizados utilizando resistores 

mais alto, 1MΩ e 10MΩ, sem sucesso, pois a resistência muito alta impede parte do sinal de 
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entrada dificultando a leitura, além desses resistores foi utilizado 10kΩ e 100kΩ que tiveram 

um bom aproveitamento, porém o que mais surtiu efeito foi o primeiro citado. 

 

Figura 4.5 – Imagem do circuito esquemático do divisor de tensão e interface de áudio.  

 

Fonte: Própria (2018). 

 

Figura 4.6 - Esquema na protoboard - divisor de tensão. 

 

Fonte: Própria (2018). 

 

Um ponto relevante a ser discutido aqui é a questão de ser simplesmente um software, 

pois o mesmo não atingirá a mesma qualidade de um osciloscópio de bancada, pois a sua 

frequência de operação de banda são muito baixas em relação aos aparelhos digital, tal qual o 

apresentado durante teste, Tektronix TBS 1102-EDU, trabalha com frequência de banda na 

escala de 100MHz e 2Gs/s, algo que está bem superior ao programa trabalhado neste texto. 

 

 

4.2 OSCILOSCÓPIO USADO PARA O ESTUDO DOS SINAIS ELÉTRICOS 

 

 

A função de gerador de funções é feita com o uso de um notebook PC - 1, assim usando 

o mesmo software como função de gerador, que é uma das funções do programa, o sinal é 
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direcionado via cabo estéreo para um pequeno circuito elétrico que serviu como divisor de 

tensão, para proteger o circuito interno do PC - 2. Todo esse aparato é para análise dos sinais 

gerados pelo PC – 1 e captado pelo PC – 2, os sinais gerados são onda senoidal, triangular, 

quadrada e dente de serra, visando à visualização das principais ondas. Para aquisição dos sinais 

foram trabalhadas diferentes frequências das quais obtivemos bons resultados em 570 Hz e 

1000 Hz. No teste com a configuração em 100 Hz não foi possível captar o sinal sendo 

necessários ajustes no controle do volume para obter qualidade das informações.  

O sinal apresentado com menos distorção foi o senoidal e a triangular, a deformação 

apresentada por eles fora baixa e, com a calibração do circuito foi possível colher uma onda 

próxima a fornecida pelo gerador. Devido às limitações do programa as onda quadrada e dente 

de serra foram as que apresentaram baixo resultado no sinal. No divisor de tensão foram 

utilizadas diferentes resistências configuradas em 10:1. Ou seja, uma resistência de 100kΩ para 

10 kΩ. Para solucionar a distorção da onda quadrada foi necessário a observação das ondas que 

sobrava por meio do recurso oferecido pelo software. Aqui ainda vale ressaltar que a qualidade 

do sinal depende de muitos fatores como cabo, plug-in p2, solda, e a calibração do programa.  

Por meio do gerador de sinais é possível se estudar vários conceitos físicos, pois devido 

a sua flexibilidade é capaz de trabalhar com diferentes frequências, desde 0,001 Hz até 10 KHz 

além da variação da amplitude. Esses valores são importantes quando usado dois PC, um 

gerador e outro receptor. Trabalhando com frequência de 1500KHz o sinal fica distorcido, e 

para 100Hz o sinal saí com baixa leitura. Contudo é possível analisar essas frequências por 

meio da janela FREQUENCY (figura 4.6), onde mostra os picos e espectros do sinal, por meio 

dessa aba é possível analisar as bandas de frequência, grave – passa alta, médio e agudo – passa 

baixa. 

 

Figura 4.7 – Osciloscópio Sound Card, janela de análise de frequência.  

 

Fonte: Própria (2018). 
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Nesta seção ainda é possível analisar os tipos de bandas de frequência e os decibéis do 

áudio. Usando o microfone interno ou adaptado via cabo USB, poderá captar o sinal de áudio 

e fazer a verificação da sua frequência.  

O uso desta sessão foi útil para a verificação dos espectros de frequências e as 

frequências que sobravam, onde estiveram presentes na onda quadrada e dente de serra. Essa 

janela foi útil, pois a partir dela se verificou a necessidade do uso de um capacitor que fosse 

capaz de obstruir esses ruídos que sobram nos sinais de onda quadrada e dente de serra.  

Outra ferramenta do programa é poder estudar as figuras de Lissajous, mostrando como 

essas imagens são formadas, nesta aba ainda é possível tanto se ampliar ou diminuir o tamanho 

da figura, além de adiantar ou retardar o tempo desse acoplamento dos sinais. Veja figura 4.7. 

Em uma demonstração simples criando duas ondas senoidais com parâmetros diferentes, 

o canal 1 entra com uma frequência 100Hz e amplitude de 0,150, o canal 2 configurado em 

550Hz e amplitude de 0,300 onde a figura gerada é mostrada na imagem. 

 Esses sinais de entrada podem ser capturados por outro PC ou no próprio PC gerador 

do sinal, que as figuras serão visualizadas.  

 

Figura 4.8 – Osciloscópio Sound Card, janela de análise de gráficos.  

 

Fonte: Própria (2018). 

 

 

4.3 OSCILOSCÓPIO USADO PARA O ESTUDO DE CARGA E DESCARGA DE UM 

CAPACITOR 

 



48 
 

Para carga e descarga do capacitor, foi montado um circuito simples com um capacitor 

de cerâmica de 100nf e resistores com diferentes resistências sendo 1 KΩ, 5,6 KΩ e 10 KΩ. As 

figuras 4.8 e 4.9 representam respectivamente o esquema e circuito usado para esta experiencia 

estando presente neste procedimento uma interface de áudio conectado ao receptor, notebook 

2 com seu volume controlado pela placa do computador.  

 

Figura 4.9 – Esquemático do circuito RC e interface de áudio.  

 

Fonte: Própria (2018). 

 

Figura 4.10 – Montagem do circuito RC em protoboard, análise de carga e descarga de um capacitor de cerâmica 

100nF e resistência 5,6 KΩ. 

 

Fonte: Própria (2018). 

 

Nas alterações das resistências analisamos como comportava a imagem do osciloscópio, 

para esse processo foi necessário ajustar o sinal de entrada, pois o circuito interno da placa de 

áudio do computador e da interface interferem no resultado final. Além disso os componentes 

elétricos da ponta de prova (divisor de tensão) devem estar dentro do que já relatamos (10:1), 

pois usando uma resistência alta elimina o sinal de entrada.  

Para certificar os dados da carga e descarga do capacitor foram usados dois 

computadores como mostrado na figura 4.10.  
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Figura 4.11 – Imagem Da montagem do circuito RC usando os PC – 1 e PC – 2.  

 

Fonte: Própria (2018). 

 

Na seção de gerador, foi usado a onda quadrada. Neste trabalho adaptamos uma 

interface de áudio (figura 4.11), a mesma foi usada para além de proteger a entrada do fone de 

ouvido, visto que o mesmo já está com variações devido ao uso e estudo. 

 

Figura 4.12 – Imagem de interface de áudio.  

 

Fonte: Própria (2018). 

 

Essa interface contém três entradas USB, duas entradas P2 para fone e microfone, além 

do seu circuito interno funcionar como amplificador. É importante lembrar que além da 

proteção, buscou a qualidade do sinal que a entrada passou ser pelo USB. Por meio do espectro 

de frequência no programa verificou a necessidade de um capacitor para filtrar as ondas 

parasitas.  

O uso desse software oferece recursos que demonstra por meio de cálculos a constante 

de tempo (τ) usando marcadores que conforme sua posição faz as amostras dos valores 
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numéricos naquele ponto, fato esse que ajuda nas análises desse tipo de medição como também 

para o uso do osciloscópio de outras medidas de componentes diversos. 
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5. RESULTADOS EXPERIMENTAIS E ANALISE 

 

 

 

5.1 SINAIS ELÉTRICOS 

 

 

A tensão elétrica (𝑉) em materiais condutores produz uma corrente elétrica e pode ter 

duas características, seja continua ou alternada, ambas funções darão origem a dois sinais que 

com o gráfico tensão versus tempo, sendo a corrente continua (CC) descreverá apenas uma 

linha reta sem sofrer variações no tempo, já a alternada (AC) o gráfico comumente apresentado 

é da onda senoidal. 

As ondas senoidais estão baseadas em alguns conceitos como período, frequência e 

amplitude. 

Cada parâmetro tem uma definição, o período é o intervalo de tempo dado em segundos 

que descreve um ciclo completo, a frequência é o inverso do período, quantidade de ciclos por 

unidade de tempo descrita em Hertz (Hz), onde 1 Hz = 1s. A função que relaciona ambos termos 

é dada pela equação (5.1). 

𝑇 =
1

𝑓
 

(5.1) 

A amplitude se relaciona a tensão e obedece a três modos, sendo eles: amplitude de pico 

(𝑉𝑝), valor máximo de tensão 𝑉 = 𝑉𝑝. sin(2𝜋𝑓𝑡); amplitude pico-a-pico (𝑉𝑝𝑝), é o dobro da 

tensão de pico 𝑉𝑝𝑝 = 2. 𝑉𝑝; amplitude rms (𝑉𝑟𝑚𝑠), é a média da função dada por - 𝑉𝑟𝑚𝑠 =
𝑉𝑝

√2
. 

As informações que prescreve a onda senoidal sãos as mesmas das demais ondas, uma 

vez que período, frequência e amplitude são funções que descrevem suas formas [18]. 

 

 

5.1.1 Parâmetros dos sinais elétricos 

 

 

As analises se deram primeiramente por meio da comparação de sinais elétricos, ondas 

senoidal, triangular, quadrada e dente de serra. Os sinais eram gerados pelo PC – 1 (figura 5.1) 
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e capturado pelo notebook PC – 2 (figura 5.2). Todos os sinais foram mantidos a uma frequência 

de 570Hz. Os sinais capturados pelo PC -2 mostraram bons resultados. 

 

Figura 5.1 – Gerador PC – 1. (a) onda senoidal com frequência de 570 Hz; (b) triangular com frequência de 

570Hz e tensão pico a pico 599,3mV; (c) onda quadrada com 570Hz de frequência; (d) rampa com frequência de 

570Hz. 

 

Fonte: Própria (2018). 

 

Figura 5.2 – Osciloscópio receptor PC – 2, (a) onda senoidal, 569,93Hz frequência; (b) onda triangular e 570Hz; 

(c) onda quadrada e 569,96Hz; (d) rampa e 569,93Hz. 

 

Fonte: Própria (2018). 
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5.1.2 Harmônicos dos sinais elétricos 

 

 

Por meio das imagens da figura 5.2 é possível observar a contribuição de alguns 

harmônicos componentes dos sinais. Pois a que não tem distorção é apenas a senoidal. Já a 

triangular manteve uma leve deformação em sua estrutura mantendo parte do padrão do 

emissor. Observa-se na onda quadrada a deformação devido a fundamental sobrepor o sinal, o 

surgimento de harmônicos nesse pico é muito grande, que por meio do suporte do espectro de 

frequência conseguimos enxergar o defeito do sinal, figura 5.3.  

Na imagem da figura 5.4, por meio do zoom é possível a verificação mais detalhada do 

espectro da onda fundamental, pois ela está variando entre as frequências de 520Hz a 620Hz. 

O alargamento desse espectro tem grande peso sobre a forma real da onda quadrada. As 

presentes informações da deformação da onda quadrada e do espectro da frequência da mesma 

onda, é apenas uma demonstração de uma análise com maior detalhe e clareza, para tanto 

destaca-se que para a imagem prescrita acima não confere diretamente com o espectro relatado 

na imagem a baixo, ressaltando-se que o raio de extensão é ainda maior do que apresentado 

nesse contexto. Então, o ponto em destaque é o recurso a mais apresentado pelo programa, na 

qual guiará com maior exatidão as informações apresentadas na tela do osciloscópio Sound 

Card. 

 

Figura 5.3 – Filtro de análise de frequência da onda quadrada PC - 2.  

 

Fonte: Própria (2018). 
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Figura 5.4 – Filtro de análise de frequência da onda quadrada PC - 2.  

 

 Fonte: Própria (2018). 

 

Quando analisada os espectros de frequência da onda dente de serra é possível verificar 

a quantidade de sinais harmônicas responsáveis pela geração da onda triangular (figura 5.5). Na 

imagem a quantidade de sinais é nítida e por ser próximas dificulta a formação da onda no PC 

– 2. Como visto, as flutuações das amplitudes desses sinais se estendem em todo o espectro 

oferecido pelo software, influenciando a forma da onda triangular. 

 

Figura 5.5 - Filtro de análise de frequência da onda triangular PC - 2. 

 

  

Fonte: Própria (2018). 
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5.2 CARGA E DESCARGA DE UM CAPACITOR 

 

 

Em relação as frequências apresentadas (570Hz), as análises não se limitaram somente 

nelas, em outra verificação com uma frequência ainda menor de 173Hz, foi possível capturar 

uma onda quadrada sem distorção, aparecendo apenas um pequeno ruído no pico da 

fundamental, praticamente mínimo dentro da medida, figura 5.6.  

 

Figura 5.6 – Imagem de salvamento do osciloscópio Sound Card, PC – 2, receptor, onda quadrada. 

 

Fonte: Própria (2018). 

 

Com base na imagem o sinal ficou com baixa distorção, mas a captação dos sinais não 

pode se limitar somente em algumas taxas de frequência, lembrando que devido o programa ser 

limitado a sua taxa de frequência é menor que o osciloscópio de bancada e as informações 

coletada por ambos será diferente a depender do que está medindo. Nessa frequência 

apresentada na imagem, o sinal de entrada foi corrigido pelo volume interno do PC – 2, receptor 

do sinal, pois como já mencionado acima, ele funciona como um atenuador do sinal. 

A imagem do emissor, PC – 1 pode verificar as informações na tela mostrada na figura 

5.7, pois a tensão de pico a pico sofre uma grande alteração de 658.2mV para o receptor de 

1.992mV. A frequência não perde tanto o sinal mantendo praticamente os 173.07 Hz. As 

informações na tela apresentada em vermelho são do canal 2, como ele não estava sendo usado, 

os valores expostos é um reflexo do canal 1, e quando são comparados dois sinais é possível 

verificar essas informações detalhada dentro desses valores em vermelho. 
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Figura 5.7 - Imagem de salvamento do osciloscópio Sound Card, PC – 1, gerador, onda quadrada. 

 

Fonte: Própria (2018). 

 

A partir das frequências citadas, se iniciaram as análises de carga e descarga do capacitor 

que pode ser observada na imagem da figura 5.8. Com os dados na tela, foi calculado a constante 

de tempo e comparado com valores teóricos que pode ser acompanhado pela tabela 5.1, a 

margem de erro está dentro do esperado.   

 

Figura 5.8 – Osciloscópio Sound Card, análise da carga e descarga de um capacitor. 

 

Fonte: Própria (2018). 

Na figura 5.9 é uma continuação da figura 5.8, que o programa oferece como recurso de 

salvamento dos dados medidos. 
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Figura 5.9 – Imagem de arquivo salvo do osciloscópio Sound Card, análise da carga e descarga de capacitor. 

 

Fonte: Própria (2018). 

 

O uso de um osciloscópio de bancada digital disponível no laboratório de física do 

campus de Ji-paraná, Tektronix TBS 1102-EDU, foi necessário para comparar as medidas dos 

sinais visualizado pelo software Sound Card, pela qual o objetivo era comprovar a veracidade 

do programa, até onde as suas medições eram confiáveis. 

Com base nas informações, foi possível montar a tabela 5.1 onde se analisou-se os 

valores da constante de tempo (τ), sabendo que a constante de um circuito RC é o intervalo de 

tempo que leva a 36,8% da descarga de um capacitor, ou ainda sendo o tempo necessário que 

o componente leva para atingir 63,2% da carga do capacitor.  

 

Tabela 5.1 – Constante do tempo teórica e experimental do circuito RC. 

R (K) EXP (ms) TEO (ms) Erro Rel. (%) 

1,0 0,12 0,10 20 

5,6 0,60 0,56 10 

10,0 1,10 1,00 10 

 

De acordo com os resultados adquiridos do software Sound Card os erros diminuem 

quando a leitura do tempo no osciloscópio está na faixa de 0,5ms para cima. Desde essa 

configuração é possível medir a constante de tempo e consequentemente determinar a 

capacitância do capacitor cujo valor nominal é 100nF. Por exemplo para a constante de tempo 

RC=0,60ms, a medida da capacitância do capacitor da 107nF. 
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6.    CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 

Os objetivos deste Trabalho de Conclusão de Curso foi estudar os sinais e circuitos 

elétricos que são lecionados nas escolas. Esse estudo foi realizado usando o Osciloscópio Sound 

Card configurado como osciloscópio e outro como um gerador de funções. Inicialmente foi 

proposto estudar os parâmetros dos sinais elétricos tanto no domínio do tempo quanto no 

domínio das frequências. Por exemplo, foram analisados os sinais senoidal, rampa, triangular e 

quadrada. O programa Sound Card configurado como osciloscópio oferece alta fidelidade de 

medida dos sinais até a frequência de 570 Hz. Para frequências maiores os sinais rampa e onda 

quadrada apresentam distorções. Acredita-se que era pela falta de acoplamentos de impedâncias 

entre o circuito e a saída de áudio do computador. De outro lado, no circuito RC para o estudo 

da carga e descarga do capacitor foi utilizada um sinal quadrado com frequência de 173 Hz e 

várias resistências para medir a constante de tempo. De acordo com esses dados foi determinada 

o valor de 107nF +/-10% da capacitância. Como é observado nos resultados podemos ressaltar 

a viabilidade de tais experimentos em determinadas condições que dependerão das 

características dos computadores e de suas respectivas placas de som. 
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