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1.  Um contador digital no modo de medição de período foi usado com a base de tempo na posição de 10 µs. 

Nestas condições, foi medido o período de uma onda sinusoidal e de uma onda quadrada, ambas de 

período igual a 12 ms. As duas ondas apresentam uma relação em amplitude do sinal e do ruído de 40 dB. 

O tempo de subida e de descida da onda quadrada é de 1 % do seu período. O erro da base de tempo é de 

2×10−8 (exemplo 10.2). 

a) Para as duas ondas, determine o valor da indicação do contador digital bem como o erro relativo total.  

b) Repita a alínea anterior, considerando que usou o modo de medição de múltiplo período com NT = 100.  

2. Considere o sistema da figura usado para o estudo de atrito. Os sensores S1 e S2 geram impulsos de 

amplitude entre 0 V e 4,5 V, com tempos de subida de 100 ms. Os sinais início e fim, que abrem e fecham, 

respectivamente, a porta principal do contador digital, são accionados pelos flancos ascendentes dos sinais 

de saída dos comparadores C1 e C2. O contador digital, de 6 ½ dígitos, tem um oscilador de 10 MHz, com 

um erro de 107, a partir do qual são gerados os impulsos da base de tempo por um divisor de frequência 

com factores de divisão 1, 10, 102, 103, 104 e 105. O comparador C1 tem uma janela de histerese de 

±10 mV e o comparador C2 uma janela de histerese de ±20 mV. (Problema 3.28) 

a) O intervalo de tempo calculado para a passagem da esfera entre os sensores S1 e S2 é de 250 ms. Utiliza-se 

a base de tempo do contador que conduz ao menor erro da medição. Calcule o erro absoluto máximo 

cometido na medição desse intervalo de tempo. Considere que a relação sinal-ruído na entrada dos 

comparadores é maior que 40 dB.  

b) Pretende-se medir com um osciloscópio e com o menor erro possível o intervalo de tempo entre os 

impulsos gerados pelos sensores S1 e S2. Indique as selecções principais usadas com o osciloscópio e 

descreva o procedimento a adoptar. 
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