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RESUMO 

 

 

Equipamentos com sensores de tempo controlados por computador são 

geralmente de preço elevado e dessa forma tornam-se inviáveis a muitos laboratórios de 

física. Assim, os aparelhos adquiridos pelas instituições normalmente são inflexíveis, ou 

seja, não podem ser usados para muitos tipos de experimentos. Com conhecimentos em 

eletrônica básica, programação na linguagem Delphi, um computador e alguns materiais 

de fácil acesso constrói-se um equipamento com capacidade para três sensores de tempo 

e um software para captação, processamento e armazenamento dos dados que são 

recebidos pela porta de comunicação paralela de um computador. Há flexibilidade, o 

código-fonte do software é aberto e pode sofrer alterações para se adequar a qualquer 

experimento que necessite de captação de tempo por sensores de tempo. 

  



 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

 Equipment with controlled sensors of time for computer is generally of high 

price, becoming impracticable for many laboratories of physics. Thus, the devices 

acquired for the institutions normally are inflexible, that is, they cannot be used for 

many types of experiments. With knowledge in basic electronics, programming in the 

Delphi language, a computer and some materials of easy access we can construct an 

equipment with capacity for three sensors of time and a software for captation, 

processing and storage of the data received by the parallel communication port from a 

computer. It has flexibility, the code-source of software is opened and can suffer 

alterations to be adjusted to any experiment that needs captation of time for time 

sensors. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

A Física é uma importante área do conhecimento humano e se baseia muito na 

experimentação. Em experimentos que necessitam de uma grande precisão dos 

resultados, é preciso um número grande de amostras que pode ser conseguida 

manualmente, mas isso acarreta um gasto excessivo de tempo e torna sua análise quase 

inviável. Há algum tempo são usados equipamentos específicos para capturar e 

processar dados obtidos em laboratório, mas seu custo é alto e não podem ser obtidos 

por muitas instituições, principalmente as educacionais. 

 Este projeto tem como objetivo principal a construção de um aparelho simples e 

de baixo custo, ligado à porta paralela de um computador e com capacidade para três 

sensores de tempo. Há também a criação de um software para captura dos dados, que 

pode ser modificado por qualquer pessoa com algum conhecimento em programação 

Delphi, para adaptar-se a outros tipos de experimentos. O foco principal é atender às 

necessidades de professores do ensino médio e superior, pois trata-se de um projeto 

flexível que pode ser usado em aulas experimentais. 
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1. PRINCIPAIS CONCEITOS E DEFINIÇÕES 

 

 

 Serão definidos alguns dos principais conceitos necessários para construção e 

entendimento do projeto. 

 

1.1 Computador 

 

O computador é basicamente uma máquina capaz de processar ou armazenar 

informações. Para isso, dispõe de periféricos que são divididos em dispositivos de 

entrada (teclado, mouse, etc.) e dispositivos de saída (monitor, impressora, etc.) de 

informações. Os principais componentes do computador estão descritos na figura 

abaixo. 

 

Legenda: 1-Monitor; 2-Placa-mãe; 3-CPU; 4-Memória RAM; 5- Placas secundárias (rede, som, 

fax, etc); 6-Fonte de energia; 7-Leitor de CDs/DVDs; 8-Disco rígido (HD); 9-Mouse; 10-Teclado; 

Figura 1. Partes principais de um computador. 
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O principal componente do computador é a CPU (do inglês – Central Processing 

Unit), responsável por todo o processamento de informações contidas nos softwares 

(programas de computador). A velocidade que o computador executa as tarefas está 

diretamente ligada à capacidade de processamento da CPU. A memória RAM é um 

dispositivo de armazenamento temporário de informações, cuja função é manter 

temporariamente os dados de que o processador precisa para trabalhar. Já o registro 

permanente de informações é feito no disco rígido (HD – Hard Disk).  

 

1.2 Sistema binário 

 

Como observa Idoeta (2008, p. 1), toda a eletrônica digital está baseada no 

sistema binário de numeração que consiste apenas dos algarismos “0” e “1”. Cada um 

destes algarismos é chamado de bit, enquanto que um agrupamento de oito bits é 

chamado de byte.  

Em eletrônica, os dígitos binários são representados por valores de tensão. Em 

geral, são usados valores de tensão entre 0 e 0,3 Volts para representar o dígito “0” e 

valores de tensão entre 2 e 5 Volts para representar o dígito “1”. 

Nos computadores, os bytes representam todas as letras, números ou pontuações 

que servem para comandar o computador, enviados pelo teclado ou outro dispositivo 

ligado à máquina. 

 

1.3 Comunicação através da porta paralela de um computador 

 

Uma das principais funções das unidades de entrada e saída de um computador é 

a transferência de informações entre a CPU e os periféricos. Essa transferência pode ser 

efetuada de duas formas diferentes: em série e em paralelo. 

 Segundo Galluzzi (1986, p. 601), a transferência em paralelo, chamada de 

comunicação paralela, trata de forma simultânea todos os elementos de uma unidade de 

informação, enquanto que a transferência em série trata de forma individual todos os 

elementos de uma unidade de informação. Assim, enquanto que na comunicação 

paralela pode haver uma troca simultânea de oito bits entre a CPU e um periférico 

simultaneamente, na comunicação em série estes bits são trocados individualmente.  

As principais diferenças entre os dois métodos de comunicação são a rapidez da 

transmissão dos dados e a quantidade de fios distintos usados na camada física para 
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transmissão dos dados. Assim, embora a comunicação paralela seja mais rápida, ela 

requer o uso de mais de um fio, excetuando-se a alimentação. 

A porta paralela de um computador é uma interface de comunicação entre o 

computador e um periférico. Inicialmente criada pela IBM com o objetivo de fazer a 

comunicação com impressoras, é usada atualmente com vários tipos de equipamentos. 

O tipo de conector usado em computadores é o DB25, mostrado na figura 2. 

 

Figura 2. Porta paralela de um computador portátil. 

O sistema “Microsoft Windows” nomeia as portas de um computador e lhes 

atribui endereços para comunicação, como mostradas na tabela 1. 

 

Nome da Porta 
Endereço Base da Porta (hexadecimal) 

Saída (registro) Entrada (status) 

LPT1 378 379 

LPT2 278 279 

Tabela 1. Nomes e endereços das portas paralelas de um computador 

Fonte: www.rogercom.com 

  

A porta paralela comporta uma transmissão de dados de até 150 kB/s (quilo 

bytes por segundo), sendo que o envio de dados do computador para o periférico é de 8 

bits simultâneos, enquanto que a recepção de dados através da porta é de 5 bits 

simultâneos (4 bits mais  bit de controle – “busy”). Cada bit é relacionado a um pino do 

conector DB25 (tabela 2). 
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Tabela 2. Descrição dos pinos usados na comunicação paralela com um conector DB25. 

 

Chama-se processo de “leitura” da porta paralela ao recebimento de informações 

através dela. Este processo compreende a identificação dos bits recebidos pelo 

computador para formar os bytes. Assim, por exemplo, se a tensão em todos os pinos de 

entrada da porta paralela for igual a 5 Volts, o valor (byte) lido pelo computador será 

“01111111”, como apresentado na tabela 3. Os cinco primeiros bits representam o 

estado dos pinos de entrada do conector e o último não é usado. Quando a tensão no 

pino de entrada é nula, o bit relacionado a este pino é invertido, ou seja, se seu valor era 

“0” passa a ser “1” e vice-versa. 

 

Pino de entrada 11  10 12 13 15 * * * 

Valor (byte) lido em binário 0 1 1 1 1 1 1 1 

Valor lido em Decimal 126 

Tabela 3. Valor padrão de entrada para porta paralela sem dispositivos 

conectados. 

Pino Descrição Direção dos dados 

2 D0 

SAÍDA 

DE 

DADOS 

3 D1 

4 D2 

5 D3 

6 D4 

7 D5 

8 D6 

9 D7 

10 AKNOWLEDGE 

ENTRADA 

DE 

DADOS 

11 BUSY 

12 PAPER END 

13 SLC OUT 

15 ERROR 
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1.4 Bibliotecas de vínculo dinâmico (DLL) 

 

Cantù (2005, p. 320) classifica os executáveis do Windows como sendo 

programas (arquivos “.EXE”) ou bibliotecas de vinculação dinâmica (arquivos “.DLL”). 

Ambos têm a mesma estrutura interna, mas o que os diferencia é principalmente o modo 

como são executados no sistema operacional. 

Os programas são executados diretamente pelo usuário e então carregados na 

memória do computador. As DLLs, por sua vez, precisam ser “chamadas” por 

programas executáveis para serem carregadas na memória. Um dos principais 

benefícios das bibliotecas de vínculo dinâmico é que vários aplicativos (programas) 

podem compartilhar as funções contidas nestas bibliotecas, sem precisar contê-las no 

próprio código.  

Um exemplo de DLL é o arquivo “inpout32.dll”, cuja função é a comunicação 

com dispositivos externos através da porta paralela. Quando um programa deseja 

comunicar-se com algum dispositivo usando esta DLL, não precisará criar um código 

específico para comunicação, mas somente efetuar uma “chamada” ao código contido 

na DLL, sabendo corretamente o nome da função e seus parâmetros, que podem ser 

obtidos com o distribuidor do arquivo. Assim, por exemplo, a chamada da DLL 

‘inpout32.dll’ e seus parâmetros em Delphi é feita da seguinte forma: 

 

function inportb(EndPorta: Integer): BYTE stdcall; external 'inpout32.DLL'; 

 

 

1.5 Resistores e resistência 

 

Um condutor, cuja função em um circuito é oferecer uma determinada 

resistência à passagem de corrente elétrica é chamado de resistor. Pode-se determinar a 

resistência R entre dois pontos de um circuito aplicando-se uma diferença de potencial 

U entre esses pontos e medindo-se a corrente i resultante, através da relação: 

 

 (Eq. 1) 
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1.6 Capacitor 

 

Capacitor é um componente eletrônico capaz de armazenar carga elétrica. Ele 

consiste em dois eletrodos ou placas que armazenam cargas opostas separadas por um 

material dielétrico, como na figura abaixo: 

 

Figura 3. Capacitor. 

 

  1.6.1 Capacitor de acoplamento 

 

 O capacitor, quando ligado em série com uma tensão DC (corrente contínua), 

acumula sua carga máxima e interrompe a condução, pois existe um dielétrico entre as 

duas placas do capacitor. Porém quando o capacitor está carregado mas sofre uma queda 

de tensão em uma das placas, o outro lado reage à mudança da mesma forma. O 

capacitor conduz então corrente alternada mas bloqueia corrente contínua. O capacitor 

de acoplamento tem esta função de “transmitir” variações de tensão e bloquear a 

corrente contínua. 

 

 

1.7 Transistor 

 

O transistor consiste de um conjunto de cristais semicondutores dispostos de 

forma que duas camadas de cristais semicondutores de um mesmo tipo sejam 

intercaladas por uma camada de cristal semicondutor do tipo oposto. As extremidades 

são chamadas de coletor e emissor enquanto que a camada central é chamada de base, 

como mostra a figura 4 (MARQUES, 2001, p. 97). 

Suas funções principais num circuito são o chaveamento ou amplificação de um 

sinal elétrico. Os aspectos construtivos e os símbolos elétricos de um transistor do tipo 

NPN são mostrados na figura 4. 
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Figura 4. Aspectos construtivos e símbolos elétricos do transistor. 

 

Há três estados de funcionamento para um transistor: “corte”, quando não há 

corrente fluindo pela base, “saturação”, quando a diferença de potencial entre o coletor 

e o emissor do transistor é nula e “ativa”, quando a corrente da base está entre zero e o 

valor limite para saturação do transistor. 

 Defini-se  como a corrente no coletor, como a corrente na base e  a 

corrente de saturação no coletor. Logo, a variação de corrente na base será  e a 

variação de corrente no coletor . 

 

Figura 5. Gráfico  com os três estados do transistor. 

 

A relação entre a corrente de base , a corrente no coletor   e a corrente no 

emissor   é: 

 (Eq. 2) 

 

1.7.1 Transistor como chave 

 

  O transistor também pode ser usado como uma chave eletrônica. Neste 

caso, ele operará somente no corte ou saturação. Quando houver corrente na base do 
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transistor, ele entrará em saturação. Cortando-se a corrente da base ele entrará em corte. 

(TORRES, 2002, p. 182). 

 

1.7.2 Transistor como amplificador 

  

“O transistor é, em sua essência, um amplificador. Ele consegue aumentar a 

corrente e/ou a tensão de um sinal aplicado sobre ele.” (TORRES, 2002, p. 169). 

Segundo Marques (2001, p.103), analisando o fenômeno que ocorre com 

a polarização completa do transistor NPN, têm-se: 

 Um aumento na corrente de base provocará um aumento da corrente no 

coletor; 

 A corrente de base, sendo bem menor que a corrente de coletor, faz com que 

uma pequena variação  provoque uma grande variação da corrente de 

coletor . Isto significa que a variação da corrente de coletor é um reflexo 

amplificado da variação da corrente ocorrida na base.  

 Para funcionar como amplificador o transistor precisa estar na região ativa, ou 

seja, a corrente que flui pela base deve estar entre zero e o limite de saturação do 

transistor. Funcionando como amplificador, o transistor tem a capacidade de 

transformar uma pequena variação na corrente de base  em uma grande variação na 

corrente de coletor . Essa relação é denominada ganho de corrente, sendo definida 

por: 

 (Eq. 3) 

 

 

1.8 LED – Diodo Emissor de Luz 

 

LED - “Light Emitting Diode”, é um componente eletrônico cuja função é emitir 

luz. A luz emitida não é monocromática, mas consiste de uma banda espectral 

relativamente estreita. 

Diferentemente das lâmpadas incandescentes, o LED não possui filamento. A 

luz emitida por um LED é resultado do movimento de elétrons em um material formado 

pela junção de dois semicondutores do tipo P e N. 
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As características como tensão máxima de alimentação e corrente são fornecidas 

pelo fabricante. Geralmente, LEDs da cor branca comportam tensão máxima de 4,5 V e 

corrente de 30mA. Em modo normal de operação o LED branco consome 23 mA de 

corrente com uma tensão aplicada de 2,4V. 

 

Figura 6. LEDs de cores variadas. 

 

1.9 LDR – Resistor variável conforme incidência de luz 

 

“O LDR – Light Dependent Resistor, é um resistor que varia sua resistência de 

acordo com a incidência da luz. Nos componentes mais comuns, sua resistência é de 

1MΩ para completa escuridão e de 100Ω para luz muito brilhante. Há inúmeras 

aplicações para o LDR como, por exemplo, sensores de luminosidade.” (TORRES, 

2002, p. 116). 

 

1.10 PCB – Placa de circuito impresso 

 

 Consiste de uma placa de fenolite ou algum tipo de fibra ou filme (vidro, 

poliéster, etc.) que possui uma das faces coberta por uma fina camada de cobre, prata ou 

ligas à base de ouro, na qual são desenhados circuitos eletrônicos para fixação dos 

componentes. Um exemplo de circuito impresso é dado na figura abaixo. 

 

 

Figura 7. Exemplo de placa de circuito impresso (PCB). 
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 Atualmente há vários softwares capazes de desenvolver desenhos (layouts) para 

circuitos impressos (PCB) e diagramas esquemáticos. Os programas para criação de 

PCBs trazem vantagens como: grande facilidade de criação dos layouts, vasto banco de 

dados de componentes eletrônicos e ligação automática dos componentes no layout 

PCB a partir de um diagrama esquemático. Alguns programas usados atualmente na 

criação de PCBs são: 

 CadSoft Eagle; 

 Multisim Ultiboard; 

 DipTrace; 

 Rimu PCB; 
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2. CONSTRUÇÃO 

 

 

O projeto consiste na construção de um aparelho principal com placa de circuito 

impresso, onde serão ligados três sensores denominados S1, S2 e S3. Cada sensor é 

composto de um LDR e um LED, conforme a figura 8 abaixo.  

 

 

Figura 8. Diagrama básico do projeto. 

 

 

Em funcionamento normal (LED apontado para LDR), a resistência medida no 

LDR é baixa. Quando algo passa entre o LED e o LDR, ocorre uma variação da luz 

incidente e conseqüentemente uma variação de resistência no LDR e, assim, uma 

variação de tensão. Esta variação de tensão será chamada de pulso. A placa principal 

tem a função de amplificar o pulso enviado pelo sensor e transformá-lo em sinal digital, 

que será captado pelo computador através de um software, cuja função é registrar o 

momento em que o obstáculo se interpôs entre o LED e o LDR. 
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2.1 Materiais Utilizados 

 

 O custo do material utilizado foi aproximadamente R$ 90,00 (noventa 

reais). A maior parte do material pode ser adquirida em lojas de eletrônica. 

 

2.1.1 Cabo para conexão entre placa principal e computador 

 

 3m cabo tipo “manga” 10 vias; 

 1 conector tipo “DB25 fêmea”; 

 1 conector tipo “DB25 macho”; 

 

2.1.2 Placa principal 

 

 

Figura 9. Placa principal montada. 

 

 1 placa fenolite 10x7cm; 

 3 conectores tipo “RJ 11 4x4 fêmea” 4 vias. 

 1 folha papel fotográfico tamanho A4; 

 Álcool; 

 Palha de aço; 

 Soda cáustica; 

 Percloreto de ferro; 

 1 circuito integrado modelo 74HC244; 

 3 resistores 100 Ω; 

 3 resistores 560Ω; 

 3 resistores 1 kΩ; 
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 3 resistores 10 kΩ; 

 3 resistores 47 kΩ; 

 3 resistores 56 kΩ; 

 3 resistores 220 kΩ; 

 6 capacitores 100 nF; 

 6 transistores BC 548; 

 1 conector fêmea de alimentação para placa de circuito impresso; 

 1 caixa plástica 3,6x8,5x12,3 cm; 

 Fonte de alimentação 5,3V, corrente contínua; 

 

2.1.3 Sensores 

 

 6m cabo tipo “manga” 4 vias; 

 3 conectores tipo “RJ 11 4x4 macho”; 

 3 LEDs brancos 4,5V; 

 3 sensores LDR; 

 

2.2 Procedimentos 

 

2.2.1 Placa de circuito impresso 

  

 Construir o esquema elétrico de acordo com a figura 14, seguindo os passos 

abaixo (O software usado para criação do diagrama esquemático foi o Cadsoft 

Eagle versão 4.2), tomando S1 como referência: 

 

1. A alimentação escolhida foi 5,3V. Assim já é possível colocar no 

esquema elétrico o conector da fonte, que é representado por “+5V” e 

“Vcc”. 

 

Figura 10. Conector da fonte no esquema elétrico. 
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2. Calcular o valor do resistor de polarização do LED ( . Sabe-se que a 

tensão média de funcionamento do LED branco é 2,4 V e sua corrente é 

i=23 mA. Assim, a queda de tensão para o resistor será U=2,6 V. Da 

equação 1, 

 

O resistor disponível mais aproximado foi 100  

3. O resistor R8 foi escolhido para servir de base para variações de tensão  

no LDR. Seu valor é de  1k . 

O resistor R8 foi adicionado ao circuito formando com o LDR um 

divisor de tensão onde serão desenvolvidas variações de tensão causadas 

pela variação de resistência do LDR, em função da luz recebida. 

4. O capacitor C2 é um capacitor de acoplamento: bloqueia a corrente 

contínua, transmitindo somente pulsos (variações de tensão proveniente 

do LDR) para amplificação no transistor T2. Assim a primeira parte do 

circuito será como abaixo: 

 

Figura 11. Primeira parte do circuito. 

 

5. O transistor usado para amplificação foi do tipo “BC548”. Seu ponto de 

operação (segundo fabricante) no centro da região ativa se dá com a 

tensão base-emissor =0,65V. Para isso, admitiu-se um resistor (R2) 

de valor 10 k  Como o ganho  do transistor medido foi 240 e 

admitindo-se =5 mA, da equação 3: 

  A= 20,8  

 

6. Para calcular a resistência de R1, sabendo que  e que a 

corrente de R2 é dada pela equação 1: 
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A corrente em R1 é a soma da corrente de base com a corrente em R2, 

temos a corrente em R1 é 85,8 . A queda de tensão necessária em R1 é 

de 4,65V, será necessário um resistor de resistência R dada por: 

 

O resistor disponível mais aproximado foi 56  

 

Figura 12. Parte do circuito responsável pela amplificação do pulso. 

 

7. O capacitor C1 tem a mesma função de C2: acoplar as variações de sinal, 

bloqueando a corrente contínua. 

8. A função de C3 é desviar para o “terra” (GND) ruídos rápidos detectados 

durante os testes. 

9. O transistor T1 foi polarizado de maneira que fique em corte. Quando há 

variações de tensão provocados pelo LDR e amplificadas por T2 ele 

recebe o pulso na base e provoca condução entre emissor e coletor 

(chaveamento). 

De acordo com o fabricante, a tensão de corte (base-emissor) do 

transistor T1 (BC548) é qualquer tensão abaixo de 0,6V. Foi admitido 

0,2V para sua operação normal. Assim cria-se um divisor de tensão 

semelhante ao primeiro (R1 e R2) com os resistores R4 e R5. 

10. Como em modo corte não há corrente por R6, a tensão na entrada do 

circuito integrado é 5V (algarismo binário 1). Foi escolhido um alto 

valor de resistência para R6 (47k , de modo que quando há uma 

corrente relativamente baixa (modo saturação do transistor proveniente 
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de algum pulso enviado pelo sensor), a tensão na entrada do circuito 

integrado cai para zero (algarismo binário 0).  

11. O circuito integrado 74HC244 tem como função informar à porta 

paralela apenas níveis lógicos correspondentes aos algarismos “0” (0V) 

ou “1” (5V), e de forma alguma níveis intermediários que poderiam 

interferir de forma errônea na leitura da porta pelo computador. 

 

Figura 13. Parte do circuito responsável pelo chaveamento do pulso. 

 

 Construir o layout para circuito impresso (PCB) de acordo com a figura 15. 

O layout PCB é criado a partir do esquema elétrico pelo programa, que liga 

automaticamente os componentes no desenho da placa. 

 Imprimir o layout PCB no papel fotográfico, como na figura 16; 

 Com palha de aço, polir a parte com cobre da placa de fenolite até obter uma 

superfície lisa e secá-la sem tocar na parte com cobre; 

 Colar o papel fotográfico sobre a parte com cobre da placa de fenolite de modo 

que a imagem do papel toque a placa, de acordo com a figura 17; 

 Umedecer o papel com álcool; 

 Com um ferro de passar, pressionar o papel por aproximadamente 30 segundos, 

como na figura 18, para transferência do PCB para a parte cobreada da placa de 

fenolite; 

 Dissolver o papel fotográfico com soda cáustica e água (figura 19); 

 Em um recipiente com água e percloreto de ferro, mergulhar a placa de fenolite 

até ocorrer total corrosão da parte sem a imagem do layout na placa (figura 20); 

 Lavar a placa de fenolite e limpá-la com palha de aço, até obter o resultado 

mostrado na figura 21; 
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 Furar todos os pontos de soldagem dos terminais dos componentes (figura 22); 

 Soldar todos os componentes observando o diagrama esquemático (figura 23); 

 

 

 

Figura 14. Esquema elétrico do projeto. 
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Figura 15. Layout do circuito impresso para placa (PCB) com os componentes. 

 

Figura 16. PCB impresso e placa de fenolite. 

 

Figura 17. Papel fotográfico, já sobre a placa de fenolite. 
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Figura 18. Pressionando o ferro de passar sobre o papel com a placa. 

 

Figura 19. Dissolvendo o papel fotográfico com soda cáustica e água. 

 

Figura 20. Processo de corrosão da placa. 
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Figura 21. Placa já corroída e limpa. 

 

 

Figura 22. Furando os pontos de soldagem dos terminais. 

 

Figura 23. Placa de circuito impresso, com todos os componentes. 
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2.2.2 Cabo para conexão com computador 

 

 Montar o cabo DB25 com a pinagem de acordo com a figura 24. Ele servirá para 

efetuar a conexão entre a placa principal e o computador, enviando os pulsos 

captados pelos sensores; 

 

Figura 24. Montagem do cabo do computador à placa principal. 

 

2.2.3 Sensores 

 

 O sensor é um cabo comum de 4 vias (fios) que é conectado à placa principal na 

qual dois fios são ligados ao LDR e aos outros dois ao LED. Em funcionamento normal, 

o LED tem que estar apontado para o LDR, com incidência máxima de luz. Quando há 

qualquer bloqueio (parcial ou total) da luz incidente no LDR, um pulso é enviado ao 

computador. 

 Ligar cada sensor em uma entrada “RJ 11 4x4 fêmea” da placa e os terminais do 

LED e do LDR de acordo com a tabela 4. 

 

 

Figura 25. Sensor montado. 
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Componente / Terminal Terminal do Conector RJ 11 

LED / VCC 1 

LED / GND 4 

LDR / VCC 2 

LDR / GND 3 

Tabela 4. Ligação dos sensores. 

 

 

2.2.4 Software 

 

 O software para captação dos pulsos foi construído na plataforma Delphi 7, e a 

comunicação do programa com o dispositivo é intermediada pela biblioteca de vínculo 

dinâmico “inpout32.dll”. Um diagrama geral é exibido na figura 26 e a tela do programa 

na figura 27. 

 

 

Figura 26. Diagrama geral de funcionamento. 
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Figura 27. Tela do programa em funcionamento. 

 

 Cria-se as variáveis principais para armazenamento das informações usadas no 

programa conforme a tabela 5; 

 

Nome da Variável Tipo Descrição 

DataHoraInicial Data/Hora Guardar a data/hora do computador 

quando o botão “Iniciar” for clicado. 

TimerAtivo Verdadeiro/Falso Valor verdadeiro atribuído quando o 

botão “Iniciar” é clicado, senão será 

falso. 

CapturaAtiva Verdadeiro/Falso Valor verdadeiro atribuído quando o 

botão “Iniciar Captura” é clicado, 

senão será falso. 

Binario Binário Valor em binário lido na porta paralela 

Tabela 5. Variáveis para armazenamento das informações usadas no programa. 

 

 Quando clicado o botão “Iniciar”, o programa grava a data/hora atual do 

computador na variável DataHora; 

 Há um procedimento “escondido”, cuja função é a contagem de tempo para o 

temporizador do programa, fazendo a diferença entre a data/hora gravada 
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quando o botão iniciar foi clicado e a data/hora atual, se o temporizador estiver 

ativo (variável TimerAtivo=verdadeiro); 

 Cria-se o seguinte procedimento no botão “Iniciar Captura”: 

1. Atribuir valor verdadeiro à variável CapturaAtiva; 

2. Enquanto não for clicado botão “Parar Captura”, atribuindo valor Falso à 

variável CapturaAtiva, ler o valor do endereço 379 (entrada da porta 

paralela conforme tabela 1) e armazenar na variável Binario; 

3. Comparar a variável Binario com o valor de entrada padrão da porta; 

4. Se houver diferença em algum dos três primeiros bits recebidos do valor 

binário e o valor padrão da porta, será porque o dispositivo (placa) 

enviou um pulso. Registrá-lo na tabela do programa. 
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3. DESCRIÇÃO DE FUNCIONAMENTO 

 

 

3.1 Placa 

 

 Tomando como exemplo o bloco do diagrama esquemático da figura 14 

referente ao primeiro sensor, temos: 

 

 Os componentes R22 e R8 são responsáveis pela alimentação correta do sensor 

(LED e LDR); 

 C2, R1, R2 ,R3 e T2 fazem a amplificação do pulso recebido através do sensor; 

 C1, C3, R4, R5 e R6 fazem o chaveamento do sinal para o circuito integrado (0 

ou 5V); 

 O circuito integrado é responsável por manter a tensão de saída estável em 0V 

ou 5V; 

 

3.2 Software 

 

 O programa é composto basicamente de um contador de tempo, um painel onde 

é exibido o status de cada sensor e de uma tabela onde são armazenados os tempos ao 

instante em que o pulso é recebido em cada sensor. A figura 27 mostra o sistema em 

estado de repouso (captura e temporizador desligados) e a figura 28 em funcionamento 

com alguns dados registrados no sensor 1 em testes. 
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Figura 28. Programa em funcionamento com sensor 1. 

  

 3.2.1 Temporizador (cronômetro) 

  

 O temporizador pode ser ativado através do botão “Iniciar”. Logo após clicá-lo, 

o próprio botão torna-se “Parar”. Clicando-o novamente, o temporizador volta ao estado 

inativo. O botão “Parar e Zerar” faz com que o temporizador pare imediatamente e volte 

a 0ms, pronto para nova ativação. 

 

 3.2.2 Estado dos sensores 

 

 Cada sensor é representado por um círculo colorido. Quando a cor de 

preenchimento é branca, o sensor está em estado normal. Quando o círculo pisca 

rapidamente na cor vermelha, aquele sensor enviou um pulso ao computador. 

 

 3.2.3 Tabela de informações 

 

 O registro de informações é controlado pelo botão “Iniciar Captura dos Dados”.  
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Quando este é clicado, qualquer pulso enviado pelos sensores é registrado na tabela. O 

botão “Parar Captura dos Dados” pára imediatamente a captura dos pulsos enviados 

pelos sensores, embora estes ainda sejam detectados no painel “Estado dos Sensores”.  

 O botão “Salvar para Arquivo Texto” exporta os dados capturados na tabela para 

um arquivo no formato de texto separado por vírgula (“.CSV”), de fácil manipulação 

em programas como Microsoft Excel. 
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4. TESTE DE FUNCIONAMENTO 

 

 

 Testou-se o funcionamento dos sensores e do software com um pequeno corpo 

atravessando a distância de 55,7cm, em queda livre, com um sensor em cada 

extremidade. A tabela 6 demonstra os resultados obtidos nos sete testes. Tentou-se, em 

todas as medições, soltar o corpo da mesma altura, logo acima do primeiro sensor. O 

resultado realmente relevante é a diferença entre os tempos dos sensores, pois o 

temporizador do programa era ativado e depois o corpo era solto, motivo pelo qual o 

tempo do sensor 1 não ser próximo de zero.  

 

 

Figura 29. Sensor S1 e S2 fixados para os testes. 

 

Figura 30. Testes do sensores e do programa. 
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Tempo (s) 

Sensor 1 Sensor 2 Diferença 

3,313 3,578 0,265 

4,391 4,672 0,281 

5,422 5,703 0,281 

8,172 8,453 0,281 

3,235 3,516 0,281 

4,594 4,875 0,281 

4,547 4,844 0,297 

Tabela 6. Resultado dos testes com 2 sensores de tempo. 
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5. CONCLUSÃO 

 

 

Os resultados obtidos nos testes de funcionamento foram surpreendentes, pois se 

esperava uma diferença maior entre as medições. O aparelho e o software funcionaram 

de maneira estável e não apresentaram qualquer defeito no funcionamento. Uma grande 

dificuldade enfrentada para a construção do projeto foi a de passagem do PCB para a 

placa, pois o processo é difícil e exige algumas tentativas até se obter um bom resultado. 

Um exemplo prático de aplicação do aparelho seria a determinação da 

aceleração da gravidade com uma precisão de três casas decimais, caso seja possível se 

determinar a distância percorrida com pelo menos esta precisão. 

Considerando que o software pode ser modificado para o uso em outros 

experimentos, este dispositivo pode ser usado em laboratórios de física do ensino médio 

ou superior, principalmente para fins didáticos. Além disto, os dados capturados podem 

ser exportados para programas geradores de gráficos, facilitando o aprendizado dos 

alunos e gerando mais interesse nas aulas, já que o computador deixa o aluno mais a 

vontade para trabalhar com a captura e manuseio das informações. 
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CÓDIGO FONTE DO PROGRAMA “SENSOR ELETRÔNICO” 

 

 A figura 31 mostra o programa em tempo de projeto, com os nomes dos 

componentes referenciados no código fonte em vermelho. Logo abaixo segue o código 

fonte do projeto na plataforma Delphi 7. 

 

 

Figura 31. Programa em tempo de projeto com nomes dos componentes. 

 

CÓDIGO FONTE  - Delphi 7 

 

unit untPrincipal; 

interface 

uses 

  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms, 

  Dialogs, StdCtrls, ExtCtrls, math, Grids; 
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type 

  TfrmPrincipal = class(TForm) 

    Timer: TTimer; 

    lblBinario: TLabel; 

    Panel2: TPanel; 

    Panel3: TPanel; 

    Label3: TLabel; 

    Label4: TLabel; 

    Bevel1: TBevel; 

    S1: TShape; 

    S2: TShape; 

    Bevel2: TBevel; 

    Label5: TLabel; 

    S3: TShape; 

    Bevel3: TBevel; 

    Label6: TLabel; 

    btnIniciarCaptura: TButton; 

    Panel5: TPanel; 

    lblHora: TLabel; 

    lblCronometro: TLabel; 

    btnIniciarTmp: TButton; 

    BtnPararZerarTmp: TButton; 

    btnPararCaptura: TButton; 

    lblSeg: TLabel; 

    grid: TStringGrid; 

    btnParaLimpaCaptura: TButton; 

    btnSalvar: TButton; 

    lblCaptura: TLabel; 

    btnIniciaTudo: TButton; 

    Panel1: TPanel; 

    Label1: TLabel; 

    Label2: TLabel; 

    Label9: TLabel; 

    dgSalvar: TSaveDialog; 

    procedure TimerTimer(Sender: TObject); 

    //função que converte número inteiro para binário (resultado em texto) 
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    function IntToBin(value: LongInt; digits: integer): String; 

    procedure FormShow(Sender: TObject); 

    procedure btnIniciarTmpClick(Sender: TObject); 

    procedure BtnPararZerarTmpClick(Sender: TObject); 

    procedure btnParaLimpaCapturaClick(Sender: TObject); 

    procedure btnIniciarCapturaClick(Sender: TObject); 

    procedure btnPararCapturaClick(Sender: TObject); 

    procedure btnIniciaTudoClick(Sender: TObject); 

    procedure AdicionaTempo(Sensor:integer; Tempo:String); 

    procedure btnSalvarClick(Sender: TObject); 

    procedure FormCloseQuery(Sender: TObject; var CanClose: Boolean); 

  private 

    { Private declarations } 

  public 

    { Public declarations } 

  end; 

 

var 

  frmPrincipal: TfrmPrincipal; 

  Ultimo,Padrao:array [1..5] of integer; // para armazenagem do estado padrao dos sensores 

(01111) 

  DataHoraInicial:tdatetime; 

  TimerAtivo:boolean; //Variável para estado do temporizador ativo (sim ou não) 

  CapturaAtiva:boolean; // Variável para estado da captura de dados (sim ou não) 

  // variáveis para contagem de tempo 

  tmpHoras,tmpMin,tmpSeg,tmpMiliSeg:Longint;  // tempo do cronômetro 

 

implementation 

 

uses MaskUtils, DateUtils; 

 

{$R *.dfm} 

{Definição das funções da DLL.} 

 

function inportb(EndPorta: Integer): BYTE stdcall; external 'inpout32.DLL' name 'Inp32'; 

procedure outportb(EndPorta: Integer; Valor:BYTE); stdcall; external 'inpout32.DLL' name 

'Out32'; 
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procedure tfrmPrincipal.AdicionaTempo(Sensor:integer; Tempo:String); 

var 

  i:integer; 

  linha:integer; 

begin 

  linha:=-1; 

  for i:=1 to grid.RowCount-1 do 

  begin 

    if ((grid.cells[sensor-1,i]='')and(linha=-1)) then linha:=i; 

  end; 

  if linha=-1 then 

  begin 

    linha:=grid.rowcount; 

    grid.RowCount:=grid.rowcount+1; 

  end; 

 

  grid.cells[sensor-1,linha]:=tempo; 

end; 

function tfrmPrincipal.IntToBin(value: LongInt; digits: integer): String; 

begin 

  result := StringOfChar('0', digits); 

 

  while value > 0 do 

    begin 

      if(value and 1) = 1 then 

        result[digits] := '1'; 

      dec(digits); 

      value := value shr 1; 

    end; 

end; 

 

function decimal_binario(Decimal:integer):String ; 

var 

  quociente,resto:integer; 

  binario,strquociente:String; 
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Begin 

    quociente:=decimal; 

    while (quociente>=2) do 

      begin 

        resto:=quociente mod 2; 

        str(resto,strquociente); 

        binario:=strquociente+binario; 

        quociente:=quociente div 2; 

      end; 

    str(quociente,strquociente); 

    binario:=strquociente+binario; 

    result:=binario; 

  End; 

 

procedure TfrmPrincipal.TimerTimer(Sender: TObject); 

var 

  valor:integer; 

  Sensor:array[1..5] of char; 

  binario:String; 

  valorBin:String; 

  i:integer; 

  DataHora:tdatetime; 

begin 

  // Lê valor do endereço $379 (hexadecimal) - endereço de entrada 

  // da porta paralela 

  valor:=inportb($379); 

 

  if TimerAtivo then 

  begin 

  // Se o temporizador estiver ativo atualiza a diferença de tempo 

  // (cronômetro) nas variáveis 

    DataHora:=now-DataHoraInicial; 

    tmpHoras:=HourOf(datahora); 

    tmpMin:=MinuteOf(DataHora); 

    tmpSeg:=SecondOf(DataHora); 

    tmpMiliSeg:=MilliSecondOf(DataHora); 

  end; 
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  // Atualiza o cronômetro na tela 

  if tmpHoras>0 then 

    lblHora.Caption:=IntToStr(tmpHoras)+'h '+inttostr(tmpmin)+'min'; 

  if ((tmpMin>0) and (tmpHoras=0)) then 

    lblHora.caption:=inttostr(tmpmin)+'min'; 

  if ((tmpMin=0)and(tmpHoras=0)) then 

    lblHora.caption:=''; 

 

  if tmpSeg=0 then 

    lblSeg.caption:=IntToStr(tmpMiliSeg)+'ms' 

  else 

    lblSeg.caption:=IntToStr(tmpSeg)+'s '+IntToStr(tmpMiliSeg)+'ms'; 

 

  binario:=decimal_binario(valor); 

 

  // completa variavel binario para 8 digitos ( 1 byte ) recebido da porta 

  // com zeros (conversão não traz os zeros a esquerda) 

  if 8-length(binario)<8 then 

    for i:=1 to 8-length(binario) do 

    binario:='0'+binario; 

 

  valorbin:=''; 

 

  // carrega a variável binário com os 5 primeiros bits 

  binario:=copy(binario,1,5); 

 

 

  // Muda o estado do sensor correspondente na tela para vermelho 

  // se tiver recebido pulso 

  // 1 pulso é o estado do sensor ("sensor[i]) diferente 

  // do estado padrão ("padrao[i]"); 

 

  Sensor[1]:=binario[1]; 

  if sensor[1]<>inttostr(padrao[1]) then 

    s1.Brush.color:=clred else S1.Brush.color:=clWhite; 
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  Sensor[2]:=binario[2]; 

  if sensor[2]<>inttostr(padrao[2]) then 

    s2.Brush.color:=clred else S2.Brush.color:=clWhite; 

 

  Sensor[3]:=binario[3]; 

  if sensor[3]<>inttostr(padrao[3]) then 

    s3.Brush.color:=clred else S3.Brush.color:=clWhite; 

 

  Sensor[4]:=binario[4]; 

 

  Sensor[5]:=binario[5]; 

 

 

  for i:=1 to length(binario) do 

  begin 

    valorbin:=valorbin+binario[i]+'   '; 

  end; 

 

  lblBinario.caption:=valorbin; 

 

  // verifica se a captura está ativa e se mudou o estado dos sensores (pulso) 

  // para lançar na tabela 

  if CapturaAtiva then 

  begin 

    for i:=1 to 5 do 

    begin 

      if ((Sensor[i]<>inttostr(Ultimo[i]))and(sensor[i]<>inttostr(padrao[i]))) then 

      begin 

        AdicionaTempo(i,IntToStr(tmpHoras)+':'+inttostr(tmpMin)+ 

          ':'+inttostr(tmpSeg)+':'+inttostr(tmpMiliSeg)); 

      end; 

      Ultimo[i]:=strtoint(sensor[i]); 

    end; 

 

  end; 

 

  Application.ProcessMessages; 



53 

 

end; 

 

procedure TfrmPrincipal.FormShow(Sender: TObject); 

begin 

  grid.Cells[0,0]:='Sensor 1'; 

  grid.Cells[1,0]:='Sensor 2'; 

  grid.Cells[2,0]:='Sensor 3'; 

  // Coloca as variáveis Ultimo[i] para valor padrao da porta - 01111 em binario 

  Ultimo[1]:=0; Padrao[1]:=0; 

  Ultimo[2]:=1; Padrao[2]:=1; 

  Ultimo[3]:=1; Padrao[3]:=1; 

  Ultimo[4]:=1; Padrao[4]:=1; 

  Ultimo[5]:=1; Padrao[5]:=1; 

  Timer.Enabled:=true; 

end; 

 

procedure TfrmPrincipal.btnIniciarTmpClick(Sender: TObject); 

begin 

  if btnIniciarTmp.Caption='Iniciar' then 

  begin 

    tmpHoras:=0; 

    tmpMin:=0; 

    tmpSeg:=0; 

    tmpMiliSeg:=0; 

    DataHoraInicial:=now; 

    TimerAtivo:=true; 

    btnIniciarTmp.caption:='Parar'; 

  end 

  else 

  begin 

    TimerAtivo:=false; 

    btnIniciarTmp.caption:='Iniciar'; 

  end; 

end; 

 

procedure TfrmPrincipal.BtnPararZerarTmpClick(Sender: TObject); 

begin 
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  // Inicia a captura de informações 

  TimerAtivo:=false; 

  tmpHoras:=0; 

  tmpMin:=0; 

  tmpSeg:=0; 

  tmpMiliSeg:=0; 

  DataHoraInicial:=now; 

  btnIniciarTmp.caption:='Iniciar'; 

  btnIniciaTudo.caption:='Iniciar Captura e Temporizador'; 

end; 

 

procedure TfrmPrincipal.btnParaLimpaCapturaClick(Sender: TObject); 

var 

  i,iaux:integer; 

begin 

  // Pára a captura e limpa as informações 

  CapturaAtiva:=false; 

  lblCaptura.caption:='Captura inativa'; 

  lblcaptura.font.color:=clblack; 

  btnIniciarCaptura.enabled:=true; 

  btnPararCaptura.Enabled:=false; 

  for i:=1 to grid.rowcount-1 do 

  begin 

    for iaux:=0 to 2 do grid.cells[iaux,i]:=''; 

  end; 

  grid.rowcount:=2; 

  grid.cells[0,1]:=''; 

  grid.cells[1,1]:=''; 

  grid.cells[2,1]:=''; 

end; 

 

procedure TfrmPrincipal.btnIniciarCapturaClick(Sender: TObject); 

begin 

  // Inicia a captura de informações 

 

  CapturaAtiva:=true; 

  btnIniciarCaptura.enabled:=false; 
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  btnPararCaptura.enabled:=true; 

  lblCaptura.Caption:='Captura ATIVADA'; 

  lblCaptura.font.Color:=clGreen; 

  while CapturaAtiva do 

  begin 

    TimerTimer(application); 

    Application.ProcessMessages; 

  end; 

end; 

 

procedure TfrmPrincipal.btnPararCapturaClick(Sender: TObject); 

begin 

  // Pára a captura 

  CapturaAtiva:=false; 

  btnIniciarCaptura.enabled:=true; 

  btnPararCaptura.enabled:=false; 

  lblCaptura.Caption:='Captura inativa'; 

  lblCaptura.font.Color:=clblack; 

  btnIniciaTudo.Caption:='Iniciar Captura e Temporizador'; 

end; 

 

procedure TfrmPrincipal.btnIniciaTudoClick(Sender: TObject); 

begin 

  if btnIniciaTudo.caption='Iniciar Captura e Temporizador' then 

  begin 

    btnIniciaTudo.caption:='Parar Captura e Temporizador'; 

    btnIniciarTmp.caption:='Iniciar'; 

    btnIniciarTmp.Click; 

    btnIniciarCaptura.click; 

  end 

  else 

  begin 

    btnIniciaTudo.caption:='Iniciar Captura e Temporizador'; 

    btnPararCaptura.Click; 

    btnIniciarTmp.Click; 

  end; 

end; 
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procedure TfrmPrincipal.btnSalvarClick(Sender: TObject); 

var 

  lista:tstrings; 

  i:integer; 

begin 

  // Salva os dados da tabela (grid) para o format .CSV 

  // (texto separado por vírgula) 

  lista:=tstringlist.create(); 

  if dgSalvar.execute then 

  begin 

    lista.add('"S1","S2","S3"'); 

    for i:=1 to grid.rowcount-1 do 

    begin 

      lista.Add('"'+grid.cells[0,i]+'","'+grid.cells[1,i]+'","'+ 

        grid.cells[2,i]+'","'); 

    end; 

    lista.SaveToFile(dgSalvar.FileName); 

  end; 

end; 

 

procedure TfrmPrincipal.FormCloseQuery(Sender: TObject; 

  var CanClose: Boolean); 

begin 

  // Desliga captura quando o usuário pedir para fechar  o programa. 

  CapturaAtiva:=false; 

end; 

 

end. 




