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Eletricidade, Eletrônica Analógica e Digital Ref. DT-EL001

Base DT-EL001

Módulo de Inserção de Falhas

Fonte de Alimentação SLIM

Base DT-EL001

Descrição
Fonte especialmente desenvolvida 

para fornecer as tensões contínuas

necessárias para a alimentação 

de módulos experimentais.

Os valores de tensão e 

corrente fornecidos estão 

impressos no painel

frontal. Essas saídas estão disponíveis 

em um conjunto de conectores

na parte inferior direita da unidade.

Essas tensões são fornecidas 

diretamente ao módulo por meio de

um cabo.

Ref. DT-EL001.A

Ref. DT-EL001.B
Descrição
Esta unidade possui uma interface 

USB para conexão a um PC, e um

conector multipinos para o 

módulo experimental.

A unidade possibilita a 

interação com o módulo, 

permitindo a inserção

de até 24 falhas ou alterações 

de parâmetros de circuito. A

alimentação é obtida diretamente 

pelo computador, por meio da

porta USB.
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Circuitos e Sistemas DC Ref. DT-EL001.01

Circuitos e Sistemas AC

Descrição
Placa para estudo dos conceitos 

básicos relacionados a circuitos DC. 

Contém pré-montados todos 

os componentes eletrônicos 

necessários à construção de 

circuitos experimentais, e é 

dividido em blocos funcionais 

que podem ser interconectados 

e modificados por meio dos 

jumpers e cabos fornecidos. 

Programa didático
• Eletricidade, unidades de 

medida e símbolos.

• F.E.M. e diferença de potencial.

• Os efeitos da corrente elétrica 

no corpo humano; segurança.

• Medições.

• Corrente elétrica DC, 

comutadores e relés.

• Fontes de alimentação e 

instrumentos de medição:

 – voltímetro, amperímetro, 

ohmímetro e multímetro.

• Lei de Ohm.

• Circuitos resistivos em 

série e paralelo: 

 – corrente, tensão e 

medições de resistências.

• Leis de Kirchoff: 

 – cálculo de corrente, 

tensão e resistência.

• Teorema de Thevenin: 

 – cálculo de resistências 

equivalentes  em série 

e FEM equivalente.

• Teorema de Norton: 

 – corrente equivalente e 

cálculo de resistência 

em paralelo.

• Princípio de superposição 

de efeitos.

• Reostatos e potenciômetros.

• Potência em corrente contínua.

• Transferência de potência.

Ref. DT-EL001.02

Placa Experimental

Placa Experimental

Descrição
Placa para estudo dos conceitos 

básicos relacionados a circuitos 

AC e ao uso de motores DC. 

Contém pré-montados todos 

os componentes eletrônicos 

necessários à construção de 

circuitos experimentais, e é 

dividido em blocos funcionais 

que podem ser interconectados 

e modificados por meio dos 

jumpers e cabos fornecidos. 

Programa didático
• Campos magnéticos.

• Campos elétricos e 

eletromagnéticos.

• Efeito capacitivo e capacitores: 

armazenamento de energia, 

a corrente em função da 

tensão aplicada ao capacitor.

• Efeito indutivo e indutores:

 – medição da resistência 

interna e teste prático 

de um indutor.

• Circuitos resistivos e capacitivos 

em corrente alternada: a 

impedância em função da 

frequência. Verificação da 

troca de fase da tensão e 

corrente em um capacitor.

• Circuitos indutivos em corrente 

alternada: troca de fase da 

tensão e corrente em um 

indutor, tensão e corrente com 

entrada senoidal e cálculo de 

reatância de uma bobina.

• O circuito RLC: 

 – o conceito de impedância 

de circuito, medição de 

corrente e tensão em 

circuitos RC, RL e RLC.

• Ressonância em série 

e em paralelo: 

 – medição da frequência 

ressonante em circuitos 

em série e em paralelo, 

o fator Q de circuitos 

ressonantes em série.

• Potência em corrente alternada: 

 – potência aparente e reativa. 

O transformador: testes sem 

carga e sob carga, e medida 

da relação de transformação.

• O autotransformador.

• Motores DC: 

 – a velocidade em função 

da tensão aplicada à 

armadura, e a corrente em 

função da carga aplicada.

• O motor elétrico como 

um gerador elétrico.
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Eletromagnetismo
Descrição
Placa para estudo dos efeitos 

magnéticos das correntes 

e verificação dos efeitos da 

indução magnética. 

Contém pré-montados todos 

os componentes eletrônicos 

necessários à construção de 

circuitos experimentais, e é 

dividido em blocos funcionais 

que podem ser interconectados 

e modificados por meio dos 

jumpers e cabos fornecidos. 

Programa didático
• Imãs permanentes e metais 

ferromagnéticos.

• Ponto de Curie.

• Campo e espectro magnético.

• Permeabilidade magnética.

• Fluxo de indução e 

unidade de medida.

Ref.DT-EL001.02 A

Sistemas e  Circuitos Trifásicos

Descrição
Placa para estudo de sistemas 

trifásicos, suas conexões (estrela/

triângulo) e potência trifásica. 

Ela é alimentada por um 

transformador trifásico externo, 

que fornece 3 x 24 V AC. 

Contém pré-montados todos 

os componentes eletrônicos 

necessários à construção de 

circuitos experimentais. 

É dividida em blocos funcionais 

que podem ser interconectados 

e modificados por meio dos 

jumpers e cabos fornecidos. 

Programa didático
• Sistema trifásico.

• Alimentação trifásica.

• Transporte de corrente trifásica.

• Representação vetorial 

das grandezas.

• Ligação estrela.

• Ligação triângulo.

• Sequência das fases do gerador.

• Carga trifásica: ligação 

estrela e triângulo.

• Carga trifásica resistiva: 

ligação estrela e triângulo.

• Comparação de ligação 

estrela e triângulo.

• Sistemas de potência trifásica.

• Sistema trifásico com 

carga desbalanceada.

• Fonte de alimentação com 

carga monofásica e trifásica. 

• Carga indutiva.

• Carga capacitiva.

• Fator de potência.

DT-EL001.02 T

• Indução eletromagnética, força 

eletromagnética eletroinduzida.

• Supressão com VDR de 

perturbações geradas por FCEM 

(força contra eletromotriz).

• Fator de reatância indutiva, 

ângulo de fase.

• Indutância mútua 

nos transformadores, 

bobinas de rádio.

• Solenoides e ímãs para relê, 

excitação, desexcitação.

• Transformador.

• Motores DC, tensão, corrente, 

velocidade, direção.

• Sensores de efeito Hall como 

medida de velocidade.

• Comando do motor de passo.

• Exemplos de aplicações 

de motor de passo.

Placa Experimental

Placa Experimental
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Semicondutores Ref.DT-EL001.03

Descrição
Placa para estudo de dispositivos 

semicondutores e suas 

aplicações mais comuns. 

Contém pré-montados todos 

os componentes eletrônicos 

necessários à construção de 

circuitos experimentais, e é 

dividido em blocos funcionais 

que podem ser interconectados 

e modificados por meio dos 

jumpers e cabos fornecidos. 

 

Características de Polarização 
de Transistores

Descrição
Placa para estudo dos parâmetros 

de polarização de semicondutores. 

Contém pré-montados todos 

os componentes eletrônicos 

necessários à construção de 

circuitos experimentais, e é 

dividido em blocos funcionais 

que podem ser interconectados 

e modificados por meio dos 

jumpers e cabos fornecidos. 

Programa didático
• Transistores NPN e PNP: operação 

e equações fundamentais.

• Ganho estático do transistor.

• Curvas características. 

do emissor e coletor.

• Transistores de efeito de campo:

 –  curvas características 

de transcondutância 

JFET e MOSFET.

• MOSFET: 

 – depleção MOSFET, 

intensificação MOSFET, 

comparação de 

JFET e MOSFET.

• Circuito amplificador 

JFET, gerador de tensão e 

amplificador de sinal.

• Componentes optoeletrônicos:

 – fotorresistor, fotodiodo, 

fototransistor, resistência-

luminosidade e tensão-

luminosidade.

• Transdutores de temperatura: 

 – característica resistência-

temperatura.

Ref. DT-EL001.04

Programa didático
• Introdução aos semicondutores: 

mecanismo de condução 

de corrente, dopagem de 

semicondutores, portadores 

elétricos minoritários 

e majoritários.

• A junção PN: difusão e corrente 

de campo e barreira de potencial.

• A junção PN, polarização 

direta e inversa.

• Efeito avalanche.

• Efeito Zener.

• Características do diodo: 

condução direta e inversa, 

condução do diodo de 

acordo com a tensão 

aplicada, levantamento da 

característica tensão-corrente.

• Retificador: tomada central 

do transformador, onda 

completa, ponte de Graetz.

• Filtro de ondulação: filtro 

capacitivo, indutivo, 

LC, CLC e CRC.

• Duplicadores de tensão.

Placa Experimental

Placa Experimental

• Circuitos limitadores (clipping) 

e fixadores (clamping): 

teste com e sem carga.

• Diodos Zener, resistência 

diferencial, estabilização de 

tensão com mudança de 

carga na entrada e saída.

• Transistores UJT: gerador de 

onda quadrada e triangular.

• PUT: aplicação, circuito 

divisor de frequência.

• SCR: holding current, disparo 

e corte. Conexões anodo-

porta e anodo-catodo. 

Características de disparo

• DIAC e TRIAC: característica 

do DIAC, gerador de pulso e 

condução bidirecional do TRIAC.

• Ligação do transistor: 

 – amplificador e circuito de 

emissor comum, de coletor 

comum, de base comum.

• Polarização do transistor: 

 – circuito e característica 

de saída, determinação 

dos componentes de 

polarização pelos métodos 

analítico e gráfico.

• Zonas de funcionamento 

do transistor.

• Circuito de polarização 

com uma alimentação.

• Classes de funcionamento: 

 – classes A, B, C.

• Estabilização de ponto de 

repouso: efeitos térmicos, 

circuito de estabilização com 

resistência de emissão e com 

resistência coletor-base.

• Parâmetros de estabilidade, 

influência de VBE, influência de 

ganho, efeito da estabilização 

sobre os componentes de sinal.
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Circuitos Amplificadores

Descrição
Placa para estudo dos 

principais tipos de circuitos 

amplificadores transistorizados. 

Contém pré-montados todos 

os componentes eletrônicos 

necessários à construção de 

circuitos experimentais, e é 

dividido em blocos funcionais 

que podem ser interconectados 

e modificados por meio dos 

jumpers e cabos fornecidos. 

Circuitos Osciladores

Descrição
Placa para estudo de circuitos 

osciladores e multivibradores 

monoestáveis, biestáveis e astáveis. 

Contém pré-montados todos 

os componentes eletrônicos 

necessários à construção de 

circuitos experimentais, e é 

dividido em blocos funcionais 

que podem ser interconectados 

e modificados por meio dos 

jumpers e cabos fornecidos. 

Programa didático
• Osciladores RC e em ponte de 

Wien: oscilador de offset ou RC, 

variação da resistência do coletor.

• Oscilador Colpitts: frequência 

de oscilação em função 

de L e C e em função da 

tensão de alimentação.

• Oscilador Hartley.

• Oscilador Meissner.

• Oscilador a quartzo: estabilidade 

de frequência, circuito 

equivalente de quartzo, oscilador 

de quartzo com JBT, variação 

da tensão de alimentação.

• Multivibradores astáveis.

• Multivibradores monoestáveis: 

circuito de controle, 

funcionamento com entrada 

de onda quadrada, frequência 

dos pulsos de sincronização e 

duração do pulso de saída. 

• Multivibradores biestáveis: 

circuito de controle e tempos 

de propagação, divisor 

de frequência, frequência 

máxima de comutação. 

• Schmitt trigger: determinação 

dos parâmetros, tensões de 

saída, tensões VTH e VTL, 

resposta do circuito a ondas 

triangulares e senoidais, 

velocidade de comutação. 

Ref. DT-EL001.05

Ref. DT-EL001.06

Placa Experimental

Placa Experimental

Programa didático
• Parâmetros característicos 

de pequenos sinais: circuito 

equivalente do transistor 

de emissor comum, de 

coletor comum e de base 

comum, definição e variação 

dos parâmetros “h”.

• Características do emissor de 

acordo com os parâmetros “h”.

• Cálculo dos parâmetros 

de polarização.

• Medição da amplificação e do 

efeito da capacidade de entrada.

• Medição das resistências 

de entrada e saída.

• Seguidor de emissor.

• Amplificador de carga dupla: 

características em função 

dos parâmetros h, ganhos 

de tensão e offset, medição 

das resistências de entrada.

• Acoplamento RC: escolha 

do número de etapas, 

tipos de acoplamento.

• Acoplamento por transformador: 

polarização, características em 

função dos parâmetros h.

• Acoplamento direto: 

características em função 

dos parâmetros h.

• Conexão Darlington: 

características em função 

dos parâmetros h, 

tensão de saturação.

• Conexões Cascata e Bootstrap: 

características em função 

dos parâmetros h.

• Amplificador diferencial: 

polarização, relação de 

rejeição de modo comum 

(CMRR), ganho diferencial.

• Amplificadores classe A: potência, 

rendimento de conversão.

• Amplificadores classe B: Single-

Ended com dupla alimentação, 

Single-Ended com alimentação 

simples, Push Pull, equilíbrio 

energético, distorção cruzada.

• Amplificadores de simetria 

complementar: de alimentação 

simples, de duas alimentações.

• Amplificadores classe C: com 

carga resistiva e sintonizada.
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Amplificadores Operacionais Ref. DT-EL001.07
Descrição
Placa para estudo dos parâmetros e 

das várias configurações possíveis 

de amplificadores operacionais. 

Contém pré-montados todos 

os componentes eletrônicos 

necessários à construção de 

circuitos experimentais, e é 

dividido em blocos funcionais 

que podem ser interconectados 

e modificados por meio dos 

jumpers e cabos fornecidos. 

 

Programa didático
• Parâmetros característicos: 

amplificação, tensão de saída, 

relação de rejeição em modo 

comum (CMRR), impedância de 

entrada e de saída, resposta no 

tempo (slew-rate), largura de 

banda para ganho unitário.

• Amplificador inversor.

• Amplificador não inversor.

• Amplificador somador.

• Amplificador subtrator.

• Amplificador integrador.

• Amplificador diferenciador.

• Amplificador comparador.

• Amplificador logarítmico.

• Multivibrador monoestável.

• Multivibrador astável.

• Oscilador senoidal.

• Gerador de forma de onda.

• Conversor tensão/frequência.

• Filtro passabaixa.

• Filtro passa-alta.

• Filtro passabanda.

Conversores V/I, I/V, V/F, F/V

Descrição
Placa para estudo de circuitos 

conversores V/I e I/V, V/F e F/V. 

Contém pré-montados todos 

os componentes eletrônicos 

necessários à construção de 

circuitos experimentais, e é 

dividido em blocos funcionais 

que podem ser interconectados 

e modificados por meio dos 

jumpers e cabos fornecidos. 

Ref. DT-EL001.07A

Placa Experimental

Placa Experimental

Programa didático
• Conversores tensão-corrente (V/I).

• Uso dos amplificadores 

operacionais para aumentar 

a impedância de entrada.

• Conversores corrente-

tensão (I/V).

• Faixa da corrente de entrada 

e da tensão de saída.

• Conversão tensão-

frequência (V/F).

• Buffer de saída.

• Linearidade.

• Conversão frequência 

– tensão (F/V).



Eletrônica – 

129

Lógica Sequencial e Combinatória

Conversores A/D e D/A

Descrição
Placa para estudo de circuitos 

de conversão analógico-digital 

e digital-analógico. Contém pré-

montados todos os componentes 

eletrônicos necessários à construção 

de circuitos experimentais, e é 

dividido em blocos funcionais 

que podem ser interconectados 

e modificados por meio dos 

jumpers e cabos fornecidos. 

Programa didático
• Aspectos característicos da 

conversão analógico-digital, 

amostragem, quantificação, 

amostragem e retenção, 

tempo de conversão, erros, 

relação sinal-ruído.

• Conversores A/D com dupla 

rampa: integração do sinal 

de entrada com intervalo de 

tempo constante, contagem do 

número de pulsos proporcional 

à tensão de entrada.

• Conversores A/D: gerador de 

sinal de tempo, dispositivo 

lógico sequencial a “n” 

linhas de saída, conversor 

analógico/digital de “n” bit.

• Conversor D/A.

• Comparação dos vários tipos 

de conversor A/D baseada na 

frequência do sinal de entrada.

• Escolha do tipo de conversão 

de acordo com a aplicação.

Ref. DT-EL001.08

Ref. DT-EL001.08A

Placa Experimental

Placa Experimental

Descrição
Placa para estudo de 

circuitos digitais, desde lógica 

básica até redes de lógica 

combinatória e sequencial. 

Contém pré-montados todos 

os componentes eletrônicos 

necessários à construção de 

circuitos experimentais, e é 

dividido em blocos funcionais 

que podem ser interconectados 

e modificados por meio dos 

jumpers e cabos fornecidos. 

Programa didático
• Parâmetros típicos das famílias 

lógicas: característica de tensão, 

de corrente, potência dissipada 

de um dispositivo lógico, fator 

de carga de entrada (FAN-IN), 

fator de carga de saída (FAN-

OUT), margem de ruído, tempos 

de propagação e transição

• Família lógica TTL: características 

elétricas, estado ON/OFF, 

comutação, subfamília ECL

• Família lógica CMOS: estado 

de saída complementar, 

CMOS, série HC e HCT

• Interface TTL-CMOS 

• Interface CMOS-TTL

• Álgebra de Boole: classes, 

proposições lógicas, postulados 

e teoremas, funções lógicas

• Circuitos lógicos combinatórios: 

minimização de uma função, 

Mapa de Karnaugh.

• Flip-flops, circuitos sequenciais: 

flip-flop (latch) R-S, flip-flop 

com clock RS, flip-flop J-K, 

flip-flop Master-Slave J-K, 

flip-flop D, flip-flop T, gerador 

de clock com portas lógicas.

• Registradores de deslocamento: 

o circuito integrado SN 74LS95.

• Codificadores e Decodificadores: 

encoder decimal BCD, 

decodificador BCD-decimal.

• Display driver e display de 7 

segmentos: decodifica BCD 

7 segmentos, dispositivos 

de visualização por LED, 

display de 7 segmentos.

• Somadores, comparadores 

e seletores BCD: somador 

binário, conexão em cascata 

de somadores, comparador a 

1 bit, a 4 bit, pré-seletor BCD.
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Aplicações Lógicas Avançadas Ref. DT-EL001.09
Descrição
Placa para estudo de 

várias aplicações típicas 

de circuitos digitais. 

Contém pré-montados todos 

os componentes eletrônicos 

necessários à construção de 

circuitos experimentais, e é 

dividido em blocos funcionais 

que podem ser interconectados 

e modificados por meio dos 

jumpers e cabos fornecidos.  

 

Programa didático
• Multiplexador: aplicações, 

circuito integrado SN 74LS153.

• Demultiplexadores: circuito 

IN/OUT, circuito integrado 

SN 74LS155, uso como 

decodificadores binário-decimal.

• Contadores assíncronos 

e síncronos: contadores 

BCD módulo 10, o circuito 

contador 7490.

• Simulador de semáforo 

de transito: contador 

74LS90, interface LED.

• Contador/frequencímetro.

• Sistemas de transmissão/

recepção digitais: código NRZ.

• Codificador/decodificador 

de código Manchester.

• Codificador/decodificador 

de código bifase.

• Codificador/decodificador de 

código diferencial de 1 bit.

Lógicas Programáveis FPGA 
(Field Programmable Gate Array)

Descrição
Placa para estudo e uso de um 

sistema de desenvolvimento de 

alto nível para lógica programável 

de última geração e a criação 

de exemplos de circuito usando 

esses tipos de dispositivo.

Circuitos integrados digitais podem 

ser divididos em duas grandes 

famílias: circuitos integrados 

padrão e Circuitos Integrados 

de Aplicação Específica (ASIC).

Ref. DT-EL001.09A

Placa Experimental

Placa Experimental

Programa didático
• Dispositivos lógicos 

programáveis e descrição 

detalhada do dispositivo usado.

• Descrição dos diferentes modos 

de programação do PLD.

• Análise dos instrumentos de 

desenvolvimento disponíveis 

no software e criação guiada 

de projetos com características 

e problemas gerais.

• Configuração lógica FPGA: 

diretamente do PC, PROM, 

EPROM, RAM, alimentação 

pela bateria do buffer.

• Criação de projeto: projeto e 

edição de circuito, simulação, 

compilação, transferência 

do PC para FPGA.

• Projeto contador Johnson de 6 

módulos e cronômetro de 4 bits.
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Lógicas Programáveis FPGA com 
Configuração de Memória SPI e 
Programação VHDL

Eletrônica Industrial

Descrição
Placa para estudo de componentes 

geralmente usados em aplicações 

industriais: temporizadores, 

reguladores, componentes ópticos, 

mostradores. Contém pré-

montados todos os componentes 

eletrônicos necessários à construção 

de circuitos experimentais, e é 

dividido em blocos funcionais 

que podem ser interconectados 

e modificados por meio dos 

jumpers e cabos fornecidos. 

Programa didático
• Controle de tensões fixas: 

parâmetros característicos, 

variação de carga, variação de 

tensão de entrada, rejeição 

de ondulação de tensão 

de entrada, absorção de 

corrente por regulação de 

tensão com carga variável, 

variação de tensão de saída 

ao variar a corrente de carga.

• Controle de tensões variáveis: 

 – relação entre a saída e a 

tensão de referência, rejeição 

de ondulação de tensão 

de entrada, absorção de 

corrente por regulação de 

tensão com carga variável.

• Temporizador integrado 555: 

 – configuração monoestável 

e astável, modulador PWM.

• Displays LCD.

• Optoacopladores: 

 – fator de correspondência, 

parâmetros de 

acoplamento óptico.

• Transmissão/recepção 

de infravermelho.

Ref. DT-EL001.09B

Ref. DT-EL001.10

Placa Experimental

Placa Experimental

Descrição
Placa experimental baseada em 

FPGA programável não permanente, 

com o programa de configuração 

armazenado na memória SPI 

(Interface de Protocolo Serial).

Programa didático
• Visão global de dispositivos 

lógicos programáveis.

• Descrição detalhada do 

dispositivo usado.

• Descrição dos modos de 

programação do FPGA.

• Operação com diferentes valores 

de tensão de alimentação e 

ajuste entre componentes 

com transdutores.

• Gerenciamento das 

seções específicas:

 – conversores A/D.

 – conversores D/A.

 – linha serial RS 232 

com interface PC.

 – mostrador de 7 segmentos.

 – botões.

• Memórias RAM.

• Linguagem de 

programação VHDL.

• Simulação de circuitos 

específicos.



 – Eletrônica

132

Placas de Aplicações de 
Microprocessadores e Microcontroladores Ref. DT-EL002

Descrição
Este sistema, combinado com 

uma placa experimental de 

microprocessador (não incluída), 

permite o estudo de várias 

aplicações, como detalhado abaixo.

O sistema consiste em uma placa 

base, com as mesmas dimensões de 

uma placa padrão IPES, e conexões 

para fontes de alimentação, a 

unidade de controle DT-EL001-B e a 

placa de aplicação específica usada.

 

Programa didático
• Entrada/Saída digital.

• Conversor 8 bits A/D e D/A.

• Controle de motor de passo.

• Controle de motor DC 

passo a passo.

• Extensômetro.

• Sensor de temperatura.

• Unidade de áudio com 

ganho variável.

• Transmissor/receptor ultrassônico.

• Controle de semáforo e elevador.

Placa base

Motor de Passo Ref. DT-EL002.02
Inclui
• Motor de passo, passo completo, 

200 passos/revolução.

• Geração automática de 

pulsos de motor de passo 

(100 Hz) ou clock manual com 

circuito de “debounce”.

• Conversor BCD para DEC.

• Controle up/down.

• Controle externo a partir de PC.

Sinais Binários de E/S e 
Conversores A/D & D/A Ref. DT-EL002.01

Inclui
• Conversor A/D de 8-bits e 

conversor D/A de 8-bits.

• 8 chaves para as entradas 

binárias geradas on-board.

• 16 LEDs para as saídas 

binárias on-board.

• Possibilidade de entrada de 

um sinal analógico externo (a 

ser aplicado ao conversor A/D), 

por conectores de 2 mm.

Placa Experimental

Placa Experimental

• Possibilidade de obtenção 

de um sinal analógico de 

saída do conversor D/A, por 

conectores de 2 mm.

• A placa experimental permite 

combinar as diferentes 

possibilidades externas/

internas de entrada/saída.
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Transdutores de Força e Temperatura Ref. DT-EL002.04

Inclui
• Um extensômetro como 

sensor de força e um PTC como 

sensor de temperatura.

• Tanto o controle de força quanto 

o de temperatura incluem: 

o sensor, uma tensão fixa de 

referência para os sensores, 

um circuito de ponte e um 

amplificador diferencial.

Sistema Tx/Rx Ultrassônico Ref. DT-EL002.06

Inclui
• Seção Tx: gerador de 

onda senoidal de 40 kHz 

com seção de filtro.

• Sinal de referência com clock 

de 640 kHz dividido por 

16 para obter a frequência 

de transmissão.

• Transdutor de ultrassom 

de cerâmica.

Amplificador de Áudio de Ganho Programável Ref. DT-EL002.05

Inclui
• Geradores incluídos de 1,5 e 3 

kHz (oscilador de ponte de Wien).

• O ganho do amplificador é 

controlado digitalmente em 

8 passos (Fatores de ganho: 

1 – 1,5 – 3 – 6 – 12 – 25 – 

50 – 100) a partir da placa 

do microprocessador.

Motor DC Ref. DT-EL002.03 Placa Experimental

Placa Experimental

Placa Experimental

Placa Experimental

Inclui
• Controle de velocidade de 

motor DC de ímã permanente; 

velocidade do motor controlada 

externamente via sinal de 

referência 0-8 V, ou através 

da saída de um conversor 

D/A a bordo do módulo 

microprocessador a ser usado.

• Sensor óptico de velocidade 

do motor coaxial, tipo “U”.

• Controle PWM por meio de 

sinal de referência externo 0-8 

V comparado com um sinal 

dente de serra. Amplificador 

de potência por meio de um 

transistor de potência.

• Conversor F/V para sinal de 

saída 0-8 V proporcional à 

velocidade do motor.

• Ambas as saídas analógicas 

podem ser aplicadas à unidade 

A/D do microprocessador.

• Amplificador de simetria 

complementar com 

transistores de potência.

• Alto-falante incluído,  

0,25 W, 50 mm de diâmetro.

• Seção Rx: seção de 

detecção de amplitude.

• Etapa de gatilho com 

circuito monoestável e seção 

com alarme sonoro.

• O microprocessador pode 

comutar on/off o sinal de 

transmissão Tx, e pode 

acusar a presença de 

obstáculos entre Tx e Rx.
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Controle de Semáforo e Elevador Ref. DT-EL002.07 Placa Experimental
Inclui
• Semáforo:

 – 1 x vermelho, amarelo e 

verde em cada sentido 

de um cruzamento.

 – chaves para modificar a 

operação diurna e noturna 

(amarelo piscante).

• Controle de elevador:

 – 3 andares (T + 1º 

e 2º andares).

 – botões para selecionar 

o andar de destino.

 – LED para indicação 

do andar atual.

 – gráfico de barras para 

indicar  o tempo para 

alcançar os andares.

Microprocessador de 32 Bit

Descrição
A Z3/EV é uma das 

placas experimentais que 

constituem o I.P.E.S. –

Sistema Prático de Eletrônica 

Interativa e consiste 

de uma série de

componentes e circuitos para 

execução de experimentos.

As lições incluídas nesse módulo 

podem ser desenvolvidas em:

• Modo Standard: usando as 

chaves do equipamento, e 

consultando o manual.

• Modo computadorizado: É 

usada a versão com software 

interativo do manual – SW-D-Z3/

EV – interfaceado ao módulo por 

meio da Unidade de Controle 

SIS3-U/EV. O software insere 

automaticamente variações de 

circuito e falhas, possibilitando 

o desenvolvimento de lições 

mesmo sem a assistência 

do professor. A placa de 

microprocessador de 32 

bit Z3/EV é um sistema 

desenvolvido para o estudo 

dos microprocessadores mais 

avançados e de suas aplicações 

mais importantes. Ela contém 

todos os componentes típicos 

de sistemas microprocessados: 

o microprocessador, RAM, 

EPROM, dispositivos de E/S 

analógicas e digitais, etc.

Programa didático
• Programação de sistemas 

microprocessados de 32 bit: 

introdução à programação, 

programação em código de 

máquina e linguagem assembly, 

programação avançada;

• Microprocessador 80386EX;

• Controle de gerenciamento;

• Bus de dados e de 

endereçamento;

• Bus de controle;

• Modos de instruções e 

de endereçamento;

• Interrupções mascaráveis 

e não-mascaráveis;

• Interfaceamento RAM e EPROM;

• Controle via teclado e 

via mostrador LCD

• Interface paralela

• Interface serial

• Conversão A/D e D/A

• Comunicação com PC

Ref. DT-EL010.03 Placa Experimental
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Microcontrolador 8051

Descrição
A Z12/EV é uma das 

placas experimentais que 

constituem o I.P.E.S.

– Sistema Prático de Eletrônica 

Interativa e consiste de uma série de

componentes e circuitos para 

execução de experimentos.

As lições incluídas nesse módulo 

podem ser desenvolvidas em:

• Modo Standard: usando as chaves 

do equipamento, e consultando

o manual.

• Modo computadorizado: É usada 

a versão com software interativo

do manual – SW-D-Z12/EV – 

interfaceado ao módulo por

meio da Unidade de Controle 

SIS3-U/EV. O software insere 

automaticamente

variações de circuito e falhas, 

possibilitando o desenvolvimento

de lições mesmo sem a 

assistência do professor.

A placa Z12/EV estuda um dos 

microcontroladores mais usados na

indústria, o 8051, e possui uma 

memória FLASH integrada. Graças à

memória flash, a programação e a 

depuração (ISP) podem ser feitas

diretamente “in-system” (ISP), 

simplificando grandemente 

os processos

de programação e desenvolvimento.

Esta placa permite o aprendizado 

de técnicas de programação 

e interfaceamento

com o uso de componentes 

Sistema de Desenvolvimento -  DSP

Programa didático 
Esta placa é usada para demonstrar 

as habilidades do controlador de

sinais 56F8014 e fornecer um 

hardware para possibilitar 

o desenvolvimento

de aplicações.

Ela inclui um DSP 56F8014, interface 

RS-232, LEDs de estado das E/S,

botões do usuário para 

uso específico e um 

conector de placa filha.

Este conector possibilita o 

monitoramento de sinais 

e a expansibilidade

das funções do usuário.

Esta placa de demonstração foi 

projetada para os seguintes fins:

• Possibilitar a familiarização 

de novos usuários com as 

características da arquitetura 

56800E. As ferramentas e 

exemplos fornecidos com 

a placa de demonstração 

56F8014 facilitam a avaliação 

da potencialidade do 

processamento digital de sinais 

DSP (do inglês Digital Signal 

Processing) considerado.

• Servir como plataforma para 

desenvolvimento de software 

em tempo real. O conjunto 

de ferramentas permite que o 

usuário desenvolva e simule 

rotinas, baixe o software para a 

memória on-chip, execute-o e 

depure-o usando um debugger 

por meio da porta JTAG/

Enhanced OnCE (EOnCE). Usando 

o instrumento dos pontos 

de interrupção (breakpoints) 

da porta EOncE, o usuário 

também pode especificar de 

modo simples as complexas 

condições de interrupção do 

fluxo do programa, e executar 

o software desenvolvido à 

velocidade máxima, até que as 

típicos: exibição, teclados,

sensores e atuadores.

Programa didático
• Programação do sistema 

com microcontroladores;

• Microcontroladores 8051: 

esquema de blocos;

• Desenvolvimento de software: 

editor assembler, linker;

• Arquitetura interna do 8051;

• Portas A e B: funcionamento 

em entrada/saída, estrutura 

de hardware de E/S;

• Contadores e temporizadores;

• Interrupção: tipo de evento 

e habilitação, vetor de 

interrupção, handler e flag ;

• Temporizador watchdog

• Tempo de desligamento

• Interface de mostrador 

LCD: habilitação e registro 

de linhas selecionadas;

• Aquisição analógica de sinais;

• Gerador analógico de sinais..

condições de interrupção não 

estejam satisfeitas. A capacidade 

de examinar e modificar 

todos os registros acessíveis 

ao usuário, a memória e os 

periféricos mediante a porta 

EOncE simplifica enormemente 

o trabalho do desenvolvedor.

• Servir como plataforma para 

desenvolvimento de hardware. 

A plataforma de hardware 

permite ao usuário conectar 

periféricos de hardware 

externos. Os periféricos 

presentes na placa podem ser 

desativados, permitindo que o 

usuário reatribua, de maneira 

específica, alguns ou todos os 

periféricos do processador. A 

porta EOncE, projetada para 

não interferir na execução do 

software desenvolvido, permite 

que o usuário acesse toda a 

memória do processador.

Ref. DT-EL010.12 Placa Experimental

Ref. DT-EL010.20 Placa Experimental


