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Descrição: 

 
A medição de caraterísticas de sinais contaminados com ruído, é um problema de grande relevância 

entre pesquisadores experimentais; existem duas técnicas frequentemente utilizadas para a medição do valor de 

sinais com um nível aceitável de ruído: a filtragem de sinal e a recuperação de sinal. Se a entrada do sistema 

possui uma modulação conhecida, torna-se possível diferenciar sinal de ruído até mesmo quando estes possuem 

a mesma frequência. Um Amplificador “Lock-in” Digital (ALID) é um dispositivo eletrônico (baseado em 

circuitos digitais) que utiliza a técnica de recuperação de sinal através técnica de correlação, sendo capaz de 

recuperar sinais de frequência conhecida contaminados com ruído, onde o ruído excede várias vezes a potência 

do sinal de interesse. 

 

Por outro lado, sistemas de espectroscopia tem suas aplicações limitadas a espaços com iluminação 

controlada e até mesmo escuros o que impede de ser implementado em lugares cotidianos ou fora do laboratório. 

Contudo, aplicações como controle da qualidade da agua, mudanças espectrais em fontes de luz, 

fluorescência/fosforescência de matérias na indústria podem ser potenciais aplicações industriais de 

espectrômetros portáteis.    

 

O candidato a mestre, desenvolverá um dispositivo “Lock-in” digital embarcado para obtenção de sinais 

ruidosos do espectro visível e infravermelho obtido a partir de sistemas espectrômetros portáteis (OceanOptics). 

O estudante fará parte do grupo de pesquisa de Fotônica e Eletromagnetismo, e terá acesso ao Laboratório de 

Optoeletrônica do Instituto de Inovação Tecnológica de Pernambuco localizado no Parque Tecnológico de 

Eletroeletrônicos e Tecnologias Associadas de Pernambuco (Parqtel).    

 

 

Do Candidato: Formação em Engenharia ou Ciências básicas.  

Competências desejadas (porém não exigidas): Experiência com Sistemas Embarcados, MatLab, Python.  
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