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1. O circuito representa um ohmímetro shunt, onde a resistência a medir se coloca entre os pontos A e B.  As 

medições são feitas com o interruptor fechado. 
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E nominal = 6,05 V
Ri = 1,1 KΩ
Ife = 1 mA  

a) Determine o valor de Ra para o funcionamento correcto deste ohmímetro. 

b) Mostre qual é o valor inscrito a meio da escala (R½). 

c) Após se ter colocado uma pilha nova neste aparelho, verificou-se que a mesma apresentava uma f.e.m. de 

6,1 V.  Depois de se ajustar Ra de modo a minimizar o erro de medição, efectuou-se a medição de uma 

resistência Rx, tendo-se observado uma deflexão de 60%. Qual é o verdadeiro valor de Rx e qual é o 

erro relativo cometido, tomando como certo o valor inscrito na escala para essa deflexão ? 

2. Na figura seguinte o gerador produz uma onda quadrada de duty cycle 50% e frequência 400 Hz, 

variando entre 0 e 12 V. O díodo é ideal e o voltímetro (DC) apresenta uma sensibilidade de 50 KΩΩΩΩ/V. 

V
1,6 nF S = 50 KΩ/V

escalas de 5 e 15 V
 

a) Sabendo que o voltímetro DC é construído à volta de um elemento motor com uma resistência interna de 

3 KΩΩΩΩ e possui escalas de 5 V e 15 V, apresente o seu circuito devidamente dimensionado.  Comece por 

determinar a corrente de fim de escala do elemento motor. 

b) Usando a escala apropriada, determine a forma de onda nos terminais do voltímetro, assim como a sua 

indicação. 

c) Admitindo agora que o gerador tem uma resistência interna de 1 KΩΩΩΩ e que o voltímetro é substituído por 

um osciloscópio de impedância de entrada de 10 pF // 1 MΩΩΩΩ, diga como regularia a base de tempo, a 

amplificação vertical, o acoplamento, e a posição de GND, para visualizar o melhor possível pelo menos 

um período do sinal, num écrã de 10 × 10 divisões.  Esboce o que é visualizado. 

A base de tempo e a amplificação vertical variam respectivamente entre 10 ns/div e 0,1 s/div e 0,1 mv/div 

e 50 V/div em múltiplos de 1, 2 e 5. 
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3. A figura representa um aparelho de medição digital para efectuar medições de constantes de tempo RC. 

Para o efeito existe um circuito, denominado bloco gerador que gera uma onda em dente de serra com 

periodo igual a RC, como se indica na figura.  Este sinal é depois aplicado a um contador digital de 3 

dígitos. 
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a) Para se obter a medição directa de T=RC no visor (“display”) do contador, em que modo de medição 

deve estar esse contador e qual o intervalo de valores que o nível de “trigger” pode assumir. Justifique. 

b) Supondo que RC=20µµµµs que o contador é de 3 dígitos, com oscilador de referência de 100MHz e base de 

tempo obtida com factores de divisão de 1, 10, 102, 103, 104, 105, 106  e 107, indique qual a base de tempo 

mais apropriada para a medição desta constante de tempo e o número de impulsos contados.  Justifique as 

suas opções. 

Determine ainda qual é a constante de tempo máxima e mínima que se consegue medir com este 

aparelho. 

c) Assumindo que o sinal em dente de serra vem afectado de ruído de pico máximo En= 2mV, determine o 

valor VR por forma a que o erro relativo máximo na medição de RC=20µµµµs seja inferior a 1% para as 

condições determinadas na alínea anterior. 


