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Introdução

Nesta prática aprenderemos a fazer aquisição de dados usando um osciloscópio e
uma placa de Arduino. Obteremos a resistência de um circuito RC a partir da curva
de carga e descarga do capacitor.

Prática 2.1: Carga e descarga de um capacitor
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(a) Pegue a placa de Arduino, escolha um capacitor C e um resistor R e monte o
circuito da figura acima. Como o Arduino será a fonte de tensão V do circuito,
conecte a porta 11 no ponto a e a porta GND no ponto b mostrado na figura.
Desenhe o circuito no relatório, indicando o valor do resistor e do capacitor
usados, e calcule a constante de tempo capacitiva do sistema, τC .

(b) A ideia é usar a placa de Arduino como uma fonte de tensão chaveada, ligando
(5 V) e desligando a tensão (0 V) periodicamente, de forma a ser posśıvel
observar uma sequência de cargas e descargas. Assim, digite o código abaixo
no Sketch da IDE do Arduino:

int tempo = 30;

int k;

void setup()

{

pinMode (11, OUTPUT);

Serial.begin (9600);

}
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void loop()

{

digitalWrite (11, LOW);

delay(tempo);

digitalWrite (11, HIGH);

delay(tempo);

}

Descreva o procedimento no relatório.

(c) Conecte a ponta de prova do osciloscópio no terminais do capacitor, para ler
a sua tensão em tempo real. A variável tempo do código acima, inicialmente
fixada em 30 ms, determina o peŕıodo de repetição da onda quadrada gerada
pela porta 11 pelo Arduino. Essa variável deve ser modificada para se ajustar
ao tempo de descarga do capacitor, de forma a ser posśıvel observar os ciclos de
carga e descarga apropriadamente. Descreva este procedimento no relatório.

(d) Salve a curva de carga e descarga do capacitor em um pendrive e plote, no
SciDavis, o gráfico da tensão no capacitor em função do tempo. Aproveite
para anexar ao relatório também uma imagem da tela do osciloscópio, ge-
ralmente salva no arquivo com o nome F0000TEK.BMP. A partir da equação
V = q/C e dos dados obtidos, plote também a carga q no capacitor em função
do tempo. Descreva o procedimento e coloque os dois gráficos no relatório.

(e) Escolha um peŕıodo de tempo no qual o capacitor está descarregando e faça o
ajuste (fit) exponencial dos pontos do gráfico da carga em função do tempo.
Escreva a equação da curva de ajuste obtida pelo SciDavis no relatório e, a
partir dela, obtenha a constante de tempo capacitiva do circuito, τM . Compare
esse valor de τM medido com o valor calculado (τC) no item (a). Calcule os
erros absoluto e relativo (em %) da medida tomando por base o valor calculado
Faça um comentário sobre eventual discrepância. Coloque no relatório todas
essas informações.
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