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LISTA DE EXERCICIOS  #9 
 
(1) OSCILADOR SENOIDAL A CRISTAL 
O circuito a seguir faz parte de um oscilador senoidal a cristal. Considere .VVo β=   
(A) Determine o valor de β. 
(B) Qual deve ser a impedância do cristal na operação deste circuito (indutiva, capacitiva, 
resistiva). Justifique a sua resposta. 
(C) Determine a faixa de freqüência capaz do cristal trabalhar nesta configuração. 
(D) Complete o circuito usando amplificador operacional para torná-lo um oscilador senoidal. 

 

 
 
(2) BIOENGENHARIA  - EletroCardioGrama (ECG) 
AMPLIFICADOR DE SINAIS PARA MEDIÇÃO DE ELETROCARDIOGRAMA  

 Uma vez que o ECG produz potenciais elétricos muito baixos, é necessário amplificá-
los para obter uma amplitude suficiente para que possa ser visualizado ou registrado 
digitalmente.  
 O coração é uma bomba que é ativada pela contração de um músculo em resposta à 
propagação a mudança de um potencial elétrico ocorrido no tecido cardíaco, como 
resultado de um impulso elétrico gerado internamente. 
 O ECG mede esta mudança de potencial com um par de elétrodos e de um 
amplificador diferencial  
 O circuito a seguir representa um amplificador de instrumentação usado para 
amplificar sinais de ECG.  
 (A) Descreva o circuito interno deste amplificador e determine o ganho de tensão. 
 (B) Cite pelo menos 3 vantagens para a utilização do amplificador de instrumentação 
nesta aplicação. 
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(3) CRISTAL DE QUARTZO   

Um cristal de quartzo de 2 MHz é especificado como tendo L=0,52H, CS=0,012pF, 
CP=4pF e RS=120Ω.  

Determine as frequências de ressonância série, paralela e o fator de qualidade Q. 

 
 
(4) CRISTAL DE QUARTZO  - MODELO FÍSICO EQUIVALENTE 

Alguns cristais encontrados na natureza apresentam o efeito piezoeletrico, ou seja, 
quando se aplica uma tensão alternada através dos mesmos, eles vibram na freqüência da 
tensão aplicada. De maneira inversa, se mecanicamente se obriga a que vibrem, geram uma 
tensão alternada na mesma freqüência. A corrente alcança seu valor máximo na freqüência de 
ressonância do cristal. 

Alguns materiais que produzem o efeito piezo elétrico são o quartzo, cerâmica, sais de 
Rochelle e a turmalina. 
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Quando um cristal não esta vibrando é equivalente a uma capacitância Cm 
[capacitância do encapsulamento]. 

Quando esta vibrando segue o modelo mostrado na figura a seguir. 
 

 
 
 Escreva as equações para os modelos mecânico e elétrico do cristal e compare-os 
entre si. Que associações você pode fazer entre estes parâmetros (mecânicos e elétricos)? 
 
(5) COMPARADOR DE TENSÃO 
 Apresente um circuito capaz de realizar o processamento no sinal mostrado na figura a 
seguir. 
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