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Resumo: Construímos um protótipo para coletarmos experimentalmente a diferença da componente 

temporal para um campo de gauge vetorial com simetria local ( )1U , em sistemas 

eletrocardiográficos, mediante a adaptação de resultados advindos de simulação computacional.  
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INTRODUÇÃO 
 
Neste trabalho consideramos um campo de 

gauge [1, 2] invariante com simetria local ( )1U  

[2] e construímos fisicamente um dispositivo, 
para avaliar experimentalmente a diferença da 
componente temporal deste campo de gauge, 
em pares de pontos espaciais específicos, no 
sistema cardíaco.  
O sistema cardíaco é composto principalmente 
pelo coração cujo  funcionamento mecânico é 
semelhante a uma bomba hidráulica. Para que 
o coração possa bombear o sangue através 
da contração e do relaxamento, é necessário 
que as células miocárdicas sejam inicialmente 
ativadas por um estímulo elétrico que atua 
sobre a membrana celular. Este estímulo 
elétrico, espontâneo e contínuo a um ritmo 
específico, é gerado no nodo sinusal, que é o 
marca-passo natural do coração. 
 

 
Figura 1 – Potencial de Ação do coração. 

 

Assim, o potencial de ação do coração (Figura 
1), ou o seu estímulo elétrico, origina-se 
automaticamente no nodo sinusal e, a partir 
desta estrutura, propaga-se pelo miocárdio 
atrial atingindo o nodo atrioventricular, de onde 
ganha o tecido especializado condutor dos 

ventrículos, representado pelo feixe de His e 
seus ramos e sub-ramos direito e esquerdo, 
terminando no sistema de Purkinje e ativando 
seqüencialmente toda a musculatura 
ventricular numa direção e sentido bem 
definidos [3]. 
A atividade elétrica gerada no coração pode 
ser captada na superfície corporal por meio de 
eletrodos colocados em determinadas 
posições padronizadas. O registro gráfico 
desta atividade captada ao longo do tempo na 
superfície corporal representa o 
eletrocardiograma.  
Infelizmente um dispositivo que possa captar a 
diferença da componente temporal do campo 
de gauge, associado a sistemas biológicos, 
devido ao seu custo financeiro, não, ou 
raramente é encontrado nos laboratórios de 
ensino de física; embora o mesmo seja 
altamente didático na análise de sistemas não 
convencionais, como é o caso do sistema 
cardíaco [3]. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Adaptando os resultados da simulação 
computacional [4], para obtenção do sinal 
cardíaco, construímos inicialmente um 
dispositivo composto de três placas de circuito 
impresso.  A saber, a placa analógica, a placa 
digital, e a fonte de alimentação linear 
ajustável (Figuras 2 e 3). A primeira parte do 
projeto das placas, de acordo com o circuito 
de condicionamento de sinais desenvolvido, 
consistiu na modelagem e escolha de um 

amplificador de baixo ruído PINA118 , pois os 

sinais de interesse possuem amplitude 
extremamente pequena; também consistiu na 
modelagem de filtros para eliminar os artefatos 
(e.g., ruído da rede), e na fonte de 
alimentação simétrica dos componentes que 



 

 

 

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Espírito Santo 09 
 

IV Jornada de Iniciação Científica do Ifes 
II Jornada de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação do Ifes 21-22/10/2009 

foi inicialmente projetada de tal forma a não 
dependermos da rede elétrica, cuja freqüência 

é de Hz60 . A alimentação inerente à placa 

analógica foi implementada por meio do 

regulador de tensão 723LM  que apresenta 

baixo nível de ruído de saída ( )Vµ5.2 , 

porém com o objetivo de preparar o projeto 
para uma fase posterior e visando ampliar o 
sistema e/ou utilizar esta fonte de alimentação 
para outros fins, foi desenvolvida uma fonte de 

tensão linear ajustável, visto que o 723LM  

na configuração simétrica proposta fornece 

corrente máxima de mA150  [3]. 

A segunda etapa do projeto das placas 
consistiu no estudo do microcontrolador 

AFPIC 87716  na função de conversor A/D 

para sua utilização nas etapas de digitalização 
e envio dos sinais via interface serial a um 
computador. Relacionado a esta segunda 
etapa, foi utilizada também a placa de 
aquisição de dados comercial 

FSUSB 1208− , que permite substituir o 

microcontrolador, a fim de exercer a mesma 
função, porém com algumas vantagens 
inerentes à própria placa [3]. 

  
(a) (b) 

 

Figura 2 - Placas. (a) Placa Digital; (b) Fonte 
Linear Ajustável. 

  
                   (a)                                   (b) 

Figura 3 - Sistema. (a) Placa Analógica; (b) 
Circuito Completo, incluindo todas as etapas 
do sistema. 
 
Sinal Eletrocardiográfico adquirido pelo 
dispositivo desenvolvido 
O sinal de ECG  foi adquirido na derivação 

frontal I mediante os dispositivos construídos 
e programas adequados desenvolvidos, 
permitindo gerar o gráfico relacionado ao  
campo de gauge, (Figura 4). 

 
Figura 4 - Sinal de ECG. 

 
Para reduzir determinadas interferências por 

indução e saturação DC  no amplificador  

reduzimos a amplitude do modo comum 
através do circuito Driven Right Leg, 
desenvolvido. 
 
CONCLUSÃO 
 
Efetuou-se a construção de um protótipo de 
baixo custo, para avaliar a componente 
temporal do referido campo de gauge com 

simetria local ( )1U , em sistemas cardíacos. 

Este protótipo poderá ser usado na analise de 
outros sinais biológicos como EOG e EEG. 
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