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Resumo—Grande parte das grandezas físicas é de natureza
analógica, sendo necessário conversores AD (analógico para
digital) e DA (digital para analógico) para que possam ser
monitoradas e controladas por sistemas eletrônicos digitais. O
objetivo deste trabalho foi projetar e elaborar um dispositivo
USB (Universal Serial Bus) capaz de digitalizar sinais analógicos
e atuar de forma digital ou analógica em sistemas externos. O
sistema foi projetado de forma a possuir oito entradas analógicas,
oito saídas analógicas, oito saídas digitais e uma porta de
comunicação USB para conectar o dispositivo a um computador
(PC). Gerenciando a ferramenta, existe um microcontrolador
programado com um protocolo de comunicação que pode ser
utilizado para acessar os diversos periféricos do sistema. Foi
verificada a aplicabilidade do sistema por meio de uma interface
supervisória, controlando as saídas analógicas e digitais, bem
como realizando a leitura de canais de entrada analógica. Através
desta ferramenta, futuros projetos podem ser desenvolvidos
sem a necessidade da implementação de hardware adicional de
conversão AD e DA, contribuindo para redução do tempo e custo
em novas pesquisas.

I. INTRODUÇÃO

A maioria das grandezas físicas é de natureza analógica
(contínua). Essas grandezas são, na maioria das vezes, en-
tradas e saídas monitoradas e controladas por um sistema.
No entanto, os sistemas digitais, que trabalham somente com
sinais discretos, não são capazes de lidar com sinais analógicos
diretamente. À vista disso, são necessárias etapas de conversão
que podem ser de dois tipos: analógico-digital (AD) ou digital-
analógico (DA).

Projetos de sistemas eletrônicos para o condicionamento
ou monitoramento de sinais frequentemente repetem blocos
contendo etapas de conversão AD, processamento digital e
conversão DA. Alguns exemplos onde esses são implementa-
dos são vistos em sistemas para o controle de temperatura [1],
comando de motores de passo [2], excitação magnética [3],
etc.

Assim, visando a auxiliar na redução de custos e tempo de
produção em projetos de pesquisa, foi projetada e elaborada
uma ferramenta de desenvolvimento capaz de digitalizar sinais
analógicos, comunicar com um computador e atuar de forma
digital e analógica em circuitos externos. Para tanto, uma placa
de circuito impresso foi projetada contendo um microcontro-
lador Atmega328p, um DAC (Digital to Analog Conververt)

Figura 1. Esquemático em blocos do sistema desenvolvido

modelo DAC8568 e pinos (bornes) de comunicação, alimen-
tação, aquisição e controle de sinais.

II. PROJETO DO DISPOSITIVO

Um diagrama de blocos do todo sistema pode ser visto na
Figura 1. Os número indicam: (1) as entradas e saídas, ana-
lógicas e digitais; (2) conversor digital para analógico (DAC);
(3) microcontrolador gerenciando digitalização das entradas
analógicas e também comunicação com o DAC e interface
supervisório; (4) conversor de protocolos USB-UART; E por
fim, (5) interface do usuário.

Para o projeto da placa de circuito impresso foi utilizado o
software EDA (Electronic Design Automation) KiCad [4]. Ao
todo, foram previstas oito entradas analógicas, oito saídas ana-
lógicas e oito saídas digitais. Na alimentação da ferramenta,
um circuito de captação da tensão fornecida pela interface
USB do computador foi elaborado.

A. O desenvolvimento do Hardware

As entradas analógicas e saídas digitais puderam ser im-
plementadas por meio dos periféricos presentes no microcon-
trolador Atmega328p, enquanto as saídas analógicas foram
administradas pelo circuito do DAC. Todas as entradas e saídas
foram protegidas por resistores de 300 Ω, interfaceando, assim,
dispositivos externos e os circuitos integrados da placa.

Convenientemente, o microcontrolador utilizado apresenta
oito canais multiplexados de conversão de tensão analógica
para digital (ADC), com resolução de 10 bits, e várias
portas que funcionam como entradas ou saídas digitais [5].
Também foi planejado para o microcontrolador controlar as
operações realizadas pelo DAC, por meio de um barramento
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Figura 2. Projeto das trilhas da placa no software KiCad

de comunicação SPI (Serial Peripheral Interface). Este último
circuito integrado possui oito canais de conversão digital para
analógica de resolução 16 bits [6].

Para gravação do microcontrolador, foi prevista a utilização
da interface ICSP (In-Circuit Serial Programming), a qual
permite a transferência dos programas ao circuito integrado
sem a necessidade de retirá-lo da placa.

Na Figura 2 é possível observar o projeto das trilhas da placa
no software KiCad. Nota-se que os resistores, capacitores e cir-
cuitos integrados utilizados são do tipo SMD (Surface-Mount
Technology), contribuindo para sua redução do tamanho. O
circuito finalizado foi manufaturado industrialmente e depois
seus componentes soldados manualmente.

B. Software para verificação

Com o objetivo de validar a funcionalidade da ferramenta
de desenvolvimento, uma interface gráfica foi desenvolvida
no software LabView [7]. Por meio de um conversor USB-
UART (Universal Serial Bus - Universal Asynchronous Re-
ceiver/Transmitter) o microcontrolador manteve comunicação
com computador, possibilitando a troca de dados.

Deste modo, os recursos projetados e oferecidos pela pla-
taforma foram testados, de maneira que a interface gráfica
controlou as oito entradas e saídas analógicas, bem como as
oito saídas digitais.

O algoritmo gravado no microcontrolador permitiu digitali-
zar um canal de entrada analógica e enviar os dados via UART,
controlar o nível de tensão das saídas analógicas do DAC e das
saídas digitais. Todas estas tarefas tiveram de ser realizadas
de forma que uma não comprometesse o funcionamento da
outra, assim, optou-se pelo desenvolvimento do código fonte
em forma de máquina de estados.

III. RESULTADOS

Ao todo, três placas idênticas foram produzidas. O detalhe
de uma delas pode ser visto na Figura 3, cujos bornes de
ligação e componentes do circuito estão destacados. Todas as
placas foram testadas e seus circuitos corretamente soldados.

A interface gráfica finalizada pode ser observada na Figura
4. Nela estão presentes elementos de controle da comunicação

Figura 3. Ferramenta de desenvolvimento finalizada

Figura 4. Interface gráfica desenvolvida no software LabView

UART, indicadores e botões de controle para as saídas digitais,
além de um gráfico. Para o sinal exibido na Figura 4, é
mostrada uma forma de onda senoidal com frequência de
1 Hz, captada pela ferramenta através de uma das entradas
analógicas (no caso, a entrada chamada AI0). O sinal foi
concebido por um gerador de funções arbitrárias. Os demais
canais funcionaram de forma equivalente.

Com a interface foi possível controlar todos os recursos
disponíveis e projetados para ferramenta, incluindo a leitura
de todos os canais de amostragem, controle sobre a tensão
fornecida nas saídas analógicas do DAC e também sobre as
portas digitais.

IV. CONCLUSÃO

O projeto da ferramenta contemplou a construção de cir-
cuitos para a manipulação de sinais digitais e analógicos, bem
como uma solução de controle e monitoramento dessas gran-
dezas por meio de uma interface gráfica. Após todo o projeto e
processo de manufatura, ao todo, três placas foram construídas,
com pleno funcionamento dos recursos projetados.
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Por meio destas ferramentas, futuros projetos podem ser de-
senvolvidos sem a necessidade da implementação de hardware
adicional de digitalização do sinal, monitoramento, controle de
sinais digitais e até mesmo valores de tensão. Desta maneira,
contribuem para redução do tempo e custos envolvendo novas
pesquisas.
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