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Laboratório de Circuitos Eletrônicos  I 
 

Primeiro Trabalho de Laboratório de Eletrônica I 
Projeto de uma Fonte de alimentação  

 
1. Diretrizes:  

Cada grupo realizará um projeto segundo as especificações mínimas para a fonte de alimentação linear: 

 Disponibilizar duas saídas com tensão positiva e outra negativa, ajustável e reguladas (0 a +/-15 V); 

 Incluir proteção digital de sobre-corrente, (quando houver um evento de sobre corrente em uma das 
fontes, a proteção deva atuar desligando as saídas de tensão positiva e negativa); 

 O tempo de atuação da proteção deve ser menor que 2µs quando a saída atingir 1A. 

 Incluir indicação de sobrecarga, fonte ligada, outras; 

 A ondulação da tensão (ripple) nas saídas deve ser inferior a 1% para carga nominal; 

 Realizar projeto térmico; 

 Para todos os projetos, não será permitida a utilização de circuitos integrados especializados para a 
saída positiva e negativa da fonte (Ex. uA7815, LM317, etc.). 

Os alunos deverão confeccionar uma Placa de Circuitos Impresso (PCI), sendo que a qualidade do projeto da 
PCI e da montagem em si (solda, conectores, organização dos componentes, etc) comporão 20% da avaliação 
da parte experimental do Trabalho de Laboratório. Para a confecção da PCI, recomenda-se: 

 Utilizar trilhas de espessura mínima de 20 mils (~0,5mm) a menos que o aluno possua experiência 
no desenvolvimento artesanal de placas; 

 Para trilhas de maior corrente, recomenda-se o uso de 1mm de espessura para cada 1Arms de 
corrente; 

 Utilizar clearances (espaçamento de uma trilha para outra trilha ou via) mínimos de 20 mils; 
 Utilizar terra estrela para a conexão dos blocos de circuitos; 
 Não conectar os terras (referências) dos sinais e alimentações que entram e saem da placa em um 

ponto fora da placa, ou seja, cada sinal (entrada e saída) devem ser acompanhados de seus próprios 
terras;  

 Não utilizar diâmetros de furos menores do que 1mm, a não ser que o aluno possua broca específica 
e pessoal com diâmetros menores; 

 Alongar as ilhas dos pads para evitar que elas sejam destruídas na furação da placa; 
 Evitar ângulos de 90° no roteamento das trilhas; 
 Prever a existência de conectores para os sinais que entram e saem da placa; 
 Utilizar fusível na conexão do transformador; 
 Adquirir conjunto parafuso, porca, aruela, mica e bucha para a afixação dos transistores no 

dissipador; 
 Evitar cruzar no roteamento das trilhas os ramos de sinal e de potência; 
 Buscar minimizar as dimensões físicas da placa; 
 Não utilizar jumpers muito longos; 
 Interpretar os jumpers como componentes novos inseridos no circuito! (Não cruze um fio na placa de 

forma alguma); 
 Utilize capacitores de desacoplamento na alimentação de todos os CIs; 
 Se possível use Copper Areas para otimizar o uso da superfície de cobre; 
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2. Instruções para Confecção dos Relatórios parciais e Final 

Os relatórios deverão ser elaborados seguindo as normas da ABNT, e devem conter, ao menos, as seguintes 
seções: 

1. Introdução;  
2. Descrição do Projeto;  
3. Revisão Bibliográfica (teoria envolvida no projeto, aplicabilidade, opções comerciais já existentes);  
4. Estudo geral do funcionamento do circuito da fonte dividido em blocos ou etapas;  
5. Cálculos dos componentes de cada um dos blocos de funcionamento do circuito;  
6. Influência e compensação das não idealidades do amplificador operacional;  
7. Simulações comentando os resultados obtidos, apresentando formas de ondas e comentando as 

particularidades que apresentam;  
8. Resultados práticos obtidos –formas de onda adquiridas a partir do osciloscópio utilizado-, sendo que 

estas devem ser comparadas com as simulações e comentadas. 
9. Lista final de componentes utilizados;  
10. Análise e discussão dos resultados, problemas encontrados, fotografia da montagem realizada 

(valoriza o seu trabalho);  
11. Sugestão para trabalhos futuros;  
12. Conclusões;  
13. Referências Bibliográficas.  

 

Duvidas...; me procurem. 

 

Prof. Thiago de Oliveira 


