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Resumo 
 

Nesta monografia, é apresentada a proposta de um equipamento digital para 
medição de parâmetros de qualidade de energia. O trabalho foi desenvolvido em 
duas etapas, sendo que na primeira foi construído um protótipo simples para 
capacitação e testes, suportando o desenvolvimento de um novo projeto. Este possui 
como núcleo o CI CS5463 da Cirrus Logic, cuja aplicação típica é em medidas de 
potência. Os circuitos periféricos são descritos detalhadamente de modo que o leitor 
possa entender e se motivar por novas soluções que atendam suas necessidades 
específicas. O mesmo acontece com os softwares desenvolvidos. Foi montado um 
modelo Bread Board da proposta e submetido a testes de funcionamento. Os 
resultados e conclusões são apresentados nos capítulos 8 e 9, respectivamente. No 
capítulo 10 são apresenta-se sugestões de novas implementações e continuidade dos 
trabalhos. 

 

Palavras chave: 

• Instrumentação eletrônica 

• Qualidade de energia 

• Medidores de potência 
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Apresentação 
 

Esta monografia apresenta o trabalho realizado na disciplina SEL 394 – Projeto 
de Formatura, do Curso de Engenharia Elétrica – ênfase eletrônica – da Escola de 
Engenharia de São Carlos (EESC-USP). Trata-se do estudo e projeto de um 
instrumento eletrônico para medidas elétricas em redes de baixa tensão e baixa 
potência. 

A história deste trabalho começa de forma curiosa em meados do primeiro 
semestre de 2006 quando cursava a disciplina SEL 305 – Medidas Elétricas e 
Eletrônicas II. Foi proposto um trabalho optativo para se desenvolver o esboço do 
projeto de um instrumento para medida de potência e fator de potência. Em conjunto 
com meu colega de turma André Marim, aceitamos o desafio e discutimos alguns 
circuitos até compilarmos uma proposta apresentada ao professor. 

Movidos pelo desafio, implementamos o circuito e realizamos algumas 
medições de forma muito rudimentar. Apresentando-as ao professor Edson Gesualdo, 
este gentilmente cedeu um espaço em seu laboratório e, acreditando nesta idéia, 
muito nos incentivou. Com os trabalhos iniciais, ganhamos uma familiaridade com as 
grandezas em questão e os procedimentos e técnicas para o desenvolvimento do 
instrumento. Em posteriores pesquisas, descobrimos elementos motivadores à 
continuidade do trabalho, justificado pela sua importância, e, desta forma, 
projetamos um novo protótipo bem mais refinado que o original. 
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1. Introdução 

Durante toda a evolução dos sistemas elétricos no mundo, foi constante a 

preocupação com a medida das grandezas envolvidas. Nas primeiras pesquisas, o foco 

era em variáveis básicas como tensão, corrente e potência.  Podemos citar como um 

marco histórico a invenção dos medidores de energia elétrica em corrente alternada por 

Shallenberger, no final do século 19, na época engenheiro chefe da Westinghouse [1] 

Desde então, a instrumentação tem um papel fundamental tanto nas atividades de 

pesquisa e desenvolvimento quanto nas relações comerciais. 

Atualmente, 92% dos medidores de energia são eletromecânicos, muito 

semelhantes aos primeiros modelos implantados [2]. Entretanto, existe uma forte 

tendência à substituição progressiva destes por medidores digitais. A principal 

motivação é a possibilidade de leitura remota da energia consumida bem como a 

aplicação de uma tarifação diferenciada comandada pela central de distribuição ou 

faixa horária [3]. Neste cenário, diversas pesquisas estão em andamento no Brasil 

objetivando o desenvolvimento de tais equipamentos a um custo viável. 

A evolução tecnológica é notável conforme ilustra a Figura 1, que mostra a 

imagem de alguns instrumentos, antigos e atuais. Esta mudança está diretamente ligada 

às variáveis de interesse. 

 
Figura 1 – Equipamentos para medidas elétricas, antigos à esquerda e modernos à direita; significativas 

mudanças. 

A crescente introdução da eletrônica de potência nos sistemas atuais, muitas 

vezes buscando o uso mais eficiente da energia elétrica, faz surgir outra preocupação: a 

qualidade desta energia. Desta forma, é importante o desenvolvimento de instrumentos 

capazes de medir fatores ligados a qualidade, tais como distorção harmônica total 

(THD), potência harmônica, quedas e elevações temporárias de tensão (sag e swell), 

transientes e interrupções. A Figura 2 ilustra os itens mais comumente abordados numa 

análise de qualidade de energia [4]. 
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Figura 2 – Forma de onda típica ilustrando os itens de qualidade de energia mais comuns. 

Em alguns ramos de atividade, como as indústrias petroquímicas, siderúrgicas, 

e têxtil, os impactos econômicos da qualidade da energia são enormes. Nestes setores, 

uma interrupção elétrica de até 1 minuto pode ocasionar prejuízos de até US$ 500 mil 

[4]. E diante deste potencial de prejuízos possíveis, fica evidente a importância de uma 

análise e diagnóstico da qualidade da energia elétrica, no intuito de determinar as 

causas e as conseqüências dos distúrbios no sistema, além de apresentar medidas e 

técnicas economicamente viáveis para solucionar o problema. 

As diversas normas regulamentadoras dos sistemas de energia elétrica 

demandam equipamentos capazes de realizar aferições sofisticadas. A mais simples 

está relacionada ao fator de potência. A legislação1 brasileira determina que o fator de 

potência (FP) deve ser mantido o mais próximo possível da unidade, mas permite um 

valor mínimo de 0,92. Está previsto em lei um acréscimo monetário na conta caso o FP 

saia deste limite. Além disso, um FP correto representa um fator de economia pela 

diminuição das perdas por efeito joule nos condutores da instalação[5].  

No campo do controle, a instrumentação eletrônica para tais medidas é 

imprescindível. Um bom exemplo é o desenvolvimento de modernos equipamentos 

para controle eletrônico do fator de potência, objeto de várias pesquisas em nossas 

universidades[6]. 

O trabalho de desenvolvimento de um equipamento como este é uma tarefa 

multidisciplinar, envolvendo conceitos que vão desde circuitos elétricos até algoritmos 

de processamento digital de sinais. Têm-se disponíveis no mercado diversos modelos 

adequados a estas análises, cujos preços2 estão na faixa de US$ 5 mil. O 

desenvolvimento de instrumentos semelhantes, além de proporcionar o domínio da 

tecnologia envolvida, permite adequar o sistema às necessidades de maior interesse. 

 
 
 
 

                                                           
1 Resolução ANEEL 456/2000 
2 Preço referente ao modelo Fluke 434 - US$ 4,267.95 para compra no exterior. Em 
<http://www.testequipmentdepot.com> acessado em 11 de abril de 2008 
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2. Objetivos 

Além da demanda exposta anteriormente, no campo didático, encontram-se 

algumas necessidades específicas. Geralmente, para fins acadêmicos, trabalham-se nos 

laboratórios com potências reduzidas em modelos cujo comportamento simula reais 

condições de uma planta. Entretanto, os equipamentos comerciais de medida, que 

geralmente são projetados para aplicações industriais não conseguem atender os 

requisitos de resolução destes ensaios. 

Sobre esta motivação, objetiva-se o projeto de um equipamento para medição 

de baixa potência para uso em laboratórios de ensino. Este equipamento deve 

apresentar também resultados relacionados à qualidade de energia. Assim dividimos o 

trabalho em duas etapas na qual a primeira propõe a construção de um protótipo 

simples para o desenvolvimento de habilidades e suporte para a compilação de um 

projeto final mais sofisticado, sendo este objetivo da segunda etapa. 

3. Resumo das atividades realizadas 

Este trabalho foi realizado basicamente em 6 etapas: 

• Pesquisas iniciais focadas em soluções simples para medição de variáveis 
básicas em redes de alimentação monofásicas. 

• Implementação de um sistema microprocessado simples para realizar 
estas medidas.  

• Geração de resultados para direcionamento de um projeto mais 
sofisticado, especificação de requisitos e limites. 

• Pesquisas de novas tecnologias na área de medição de potência. 

• Estudo da viabilidade de componentes dedicados e aplicações. 

• Proposta de um projeto atendendo as especificações levantadas. 
 

4. Revisão bibliográfica 

Como mencionado anteriormente, trata-se de um trabalho multidisciplinar 

envolvendo vários conceitos desenvolvidos durante o curso, desta forma foi 

considerada uma revisão bibliográfica. Este capítulo não tem como objetivo esgotar 

todo o assunto, mas sim apresentar, de forma resumida, os tópicos relevantes. 

Os conceitos teóricos mais relevantes neste trabalho estão relacionados à 

tensão, corrente, energia, potência, e fator de potência. Esta exploração ficou limitada 

apenas a sistemas monofásicos já que a análise para sistemas trifásicos exigiriam um 

maior detalhamento e sairia do escopo do projeto. 
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4.1. Conceitos iniciais 

Para o movimento ordenado de cargas em um condutor, ou seja, a corrente 

elétrica, deve-se aplicar uma força eletromotriz (fem); desta forma um trabalho é 

realizado sobre as cargas elétricas. Definimos a tensão elétrica aplicada a um elemento 

como o trabalho realizado para mover a carga de um Coulomb através deste [7]. 

A tensão também pode ser abordada em termos de quedas e elevação de 

potencial elétrico, sendo nesse caso comum a designação como diferença de potencial 

(ddp). Definindo-se um ponto de referência para o circuito, geralmente com potencial 

igual a zero volt, podemos expandir o conceito de tensão para valores positivos ou 

negativos. 

A análise matemática dos sistemas AC, era praticamente impossível até os 

trabalhos de Karl August Rudolf Steinmetz (ou Charles Proteus Steinmetz (1865 – 

1923), nome que adotou após ter emigrado para os Estados Unidos). Steinmetz propôs 

e desenvolveu um método de descrição de circuitos em corrente alternada utilizando 

números complexos, exposto em uma série de artigos e livros. Graças a este método 

simbólico, foi possível um melhor entendimento dos fenômenos físicos da corrente 

alternada e, conseqüentemente, sua expansão em todo o mundo [8]. 

Consideremos inicialmente uma fonte de tensão que obedece, em regime 

permanente, a seguinte equação: ���� �  ��	
� ������ Equação 1 

Ao conectarmos esta fonte a uma carga genérica com características lineares, 

uma corrente irá fluir pelo circuito segundo a Equação 2 ���� �  ��	
� ����� �  �� Equação 2 

A Figura 3 apresenta o 

comportamento destas equações. 

Neste caso a corrente está adiantada 

de um ângulo � em relação à tensão, 

pois a amplitude máxima I da 

corrente é atingida em um instante 

anterior àquele no qual a tensão 

atinge a sua amplitude máxima V. 

 

 
Figura 3 – Gráfico de tensão e corrente em uma 

carga linear com excitação senoidal 

De forma análoga, a corrente estaria atrasada de um ângulo � em relação à 

tensão na situação em que a amplitude máxima I da corrente fosse verificada em um 

instante posterior àquele no qual a tensão atinge a sua amplitude máxima V. A 

corrente adiantada indica que a impedância do circuito é capacitiva, enquanto que a 

corrente atrasada é característica de uma impedância de natureza indutiva [9] 
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Como visto anteriormente o ângulo � representa uma defasagem entre a tensão 

e a corrente. Esta defasagem surge quando a carga apresenta algum elemento 

armazenador de energia, como indutores ou capacitores. A Tabela 1 resume as 

principais características dos elementos lineares de circuitos. 

Tabela 1 – Características do tratamento matemático para elementos de circuitos 

 Resistor Indutor Capacitor 

Representação    

Energia 
armazenada 

- � � 12 � �� 

Corrente 

� �  12 � �� 

Tensão 

Tensão ���� � � ���� ���� �  � �������  ���� �  1� � ���� �� 
Corrente ���� �  �����  ���� �  1������ �� ���� �  � �������  

Reatância - �� �  �� � 2� � �! � 1�� � 12� � 

Impedância Z = R " �  #�� � #2� � " �  $#�� � $#2� � 

Ângulo � � 0 � � 90° � � $90° 
Corrente em 

relação a 
tensão 

Em fase Atrasada Adiantada 

 
Em outra análise, através de uma comparação entre a potência dissipada em um 

resistor ligado a uma fonte de tensão contínua, e a potência dissipada no mesmo 

resistor, quando conectado a uma fonte de tensão alternada senoidal, surge a definição 

de valor eficaz ou valor rms (root mean square, ou raiz média quadrática) de uma 

corrente alternada expressa na Equação 3. 

�()* � +1,�-����.� ��
/
0   Equação 3 

Ou de forma análoga para a tensão 

�()* �  +1,�-����.� ��
/
0  

Equação 4 

Supondo uma excitação puramente senoidal pode-se expressar as equações de 

caso particular como: 

�()* � �1	
�√2      �()* � �1	
�√2  Equação 5 

Na transferência de cargas de um elemento a outro em um circuito tem-se a 

realização de um trabalho, ou seja, existe uma energia envolvida neste processo. Desta 

forma, torna-se muito importante a caracterização matemática do circuito em termos de 

energia e potência [7].  
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Partindo da definição inicial tem-se: 

3��� �  �4�� �  ���� · ���� Equação 6 

Em termos de circuitos elétricos o mais usual é considerar a potência média, 

expressa em watt (W) e dissipada em um elemento genérico que se acha conectado a 

uma fonte de tensão alternada, como expressa pela Equação 7: 

6 � +1, � 3��� ��/
0  

Equação 7 

Substituindo as Equação 1 e 2 na Equação 7, chega-se a Equação 8, que 

exprime a potência ativa dissipada num elemento linear de circuito ligado à uma fonte 

de tensão alternada senoidal: 6 � �()*  7  �()*  7 cos ��� Equação 8 

 A potência total fornecida a um circuito conhecida como potência aparente, 

S, e é definida conforme a Equação 9 [10]. ; �  �()*  7  �()* Equação 9 

A potência relacionada com as cargas puramente reativa é conhecida como 

potência reativa, Q, dada pela Equação 10: < � �()*  7  �()*  7 �� ��� Equação 10 

Considerando estas equações, pode-se construir de maneira direta a 

representação gráfica dada conforme a Figura 4. 

 
Figura 4 – Representação gráfica do triângulo de potências. 

Surge então outro conceito, o de fator de potência (FP), definido pela relação 

entre a potência ativa e aparente de um circuito, conforme a Equação 11 [7]. 

 3 �  6; �  6��=;  7  ��=; 
Equação 11 

Para o caso de excitação senoidal tem-se:  3 �  cos ��� Equação 12 

O ângulo � é chamado de ângulo de deslocamento e seu co-seno de fator de 

deslocamento. Neste caso particular, o fator de deslocamento é numericamente igual 

ao fator de potência. 

Um elemento de circuito pode estar fornecendo ou recebendo energia. Para se 

determinar esta condição é necessário considerar não apenas a polaridade da tensão 

sobre ele, mas também o sentido da corrente. 
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Se uma corrente é positiva, ou seja, flui, para o elemento, a partir do terminal 

de maior potencial, então uma força externa está excitando a corrente, logo fornecendo 

ou entregando energia ao componente. Neste caso, o elemento está absorvendo energia. 

Se por outro lado uma corrente sai pelo terminal positivo (entra pelo negativo), então o 

elemento está entregando energia ao circuito externo [7]. 

 
Figura 5 – Exemplos em termos de polaridade de tensão e corrente de elementos absorvendo e 

fornecendo energia. 

Com a consideração inicial sobre a potência, mostra-se facilmente, pela 

Equação 13, que a quantidade de energia que flui de um elemento a outro do circuito é 

uma função temporal. Esta consideração se torna muito importante, pois a remuneração 

da energia elétrica é realizada em função da energia (E) transmitida. 

� � � 3�����/
0  

Equação 13 

As simplificações matemáticas exploradas anteriormente são muito úteis para o 

caso particular de excitação senoidal e cargas lineares, entretanto com a crescente 

introdução da eletrônica de potência, vê-se cada vez mais cargas não lineares e 

excitações não senoidais. A implicação direta disto é a necessidade de um tratamento 

matemático mais sofisticado, e o surgimento de outros parâmetros de interesse. 

4.2. Cargas não lineares e excitações não senoidais 

Supondo um circuito não linear bastante simples, utilizado freqüentemente em 

alimentações de dispositivos eletrônicos, temos uma diferença significativa na forma 

de onda da tensão e da corrente. Na Figura 6 vemos um circuito retificador de meia 

onda com filtro capacitivo alimentando uma carga resistiva. O gráfico da mesma figura 

nos mostra a forma de onda da tensão sobre a carga e da corrente que flui pela fonte. 

 
Figura 6 – Simulação ilustrando forma de ondas não senoidais. 
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Neste caso, tanto a tensão quanto a corrente não tem um comportamento 

senoidal. Pode-se, no entanto, exprimir qualquer sinal periódico como uma soma de 

sinais senoidais, através de uma série de Fourier. Desta forma, a Equação 14 descreve a 

corrente pela somatória em termos de harmônicos, onde In se refere a n-ésima 

componente harmônica e �> ao ângulo de defasagem dessa n-ésima componente em 

relação à tensão senoidal. 

���� �  ? �> 7 ����>� � �>�@
>AB  

Equação 14 

Outro exemplo com a mesma abordagem é o dimmer, utilizado em iluminação, 

que, para controle de potência, aplica uma forma de onda não senoidal na carga. Na 

Figura 7 vemos uma forma de onda clássica em aplicações de eletrônica de potência. 

 
Figura 7 – Forma de onda típica de um dimmer para controle de iluminação. 

Com as considerações expostas e a análise dos circuitos, do ponto de vista 

matemático é mais complexa, sendo necessário o uso das definições em caso geral, sem 

a permissão de muitas restrições. Desta forma, no estudo de eletrônica de potência, é 

comum o uso de gráficos de projeto, cujo traçado foi obtido por métodos numéricos. 

Entretanto, nesses sistemas não lineares, surgem outros aspectos a serem considerados. 

A distorção harmônica total (TDH) da corrente é definida pela Equação 15 e 

representa a relação entre o valor RMS das componentes harmônicas da corrente e a 

fundamental. 

,CD � E∑ �> GHI�@>A��B GHI  
Equação 15 

Partindo da Equação 11 e da Equação 15, chega-se a uma nova equação para o 

fator de potência: 

 3 �  cos ���E1 � �,CD�� Equação 16 

É conveniente uma comparação entre as duas expressões obtidas (Equação 11e 

Equação 16) para o FP. A Equação 11 é válida para calcular o FP quando se tem 

elementos lineares alimentados pela rede elétrica de corrente alternada, tais como 
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resistores, indutores e capacitores, assim como para equipamentos que possam ser 

representados como associações de elementos lineares, tais como os motores elétricos. 

Já a Equação 16 é genérica, sendo aplicável tanto a elementos lineares como para 

elementos não lineares, tais como um conversor AC-DC. Isto posto, pode-se ressalar 

algumas considerações [10]: 

• Se uma carga com característica linear é conectada a uma fonte de tensão 
senoidal, o fator de potência é dado simplesmente pelo cosseno do ângulo 
de defasagem entre a tensão e a corrente, cos���, visto que tanto a 
corrente como a tensão são sinais senoidais. Na prática, o cos��� de uma 
carga linear é uma grandeza facilmente medida, existindo instrumentos 
eletromecânicos apropriados para esse fim. Tais instrumentos 
eletromecânicos são conhecidos como medidores de fator de potência. 
Entretanto as medidas são restritas, pois na verdade o cos���, só é 
numericamente igual ao FP se a corrente for absolutamente senoidal ou, 
em outras palavras, se a TDH da corrente for nula. 

• Quando uma carga de característica não-linear é ligada a uma fonte de 
tensão senoidal, o FP passa a ser diretamente influenciado pela TDH, 
pois a corrente resultante não será senoidal. É necessário, via de regra, 
efetuar uma análise harmônica da corrente, de modo a determinar o 
ângulo de defasagem entre a tensão e a primeira componente harmônica 
da corrente, juntamente com a medição da magnitude da TDH. Existem 
equipamentos eletrônicos especialmente projetados para esse tipo de 
medição. No entanto, uma vez que a série harmônica é infinita, há sempre 
um erro intrínseco na medida, visto que, na prática, os equipamentos 
limitam a análise a um certo espectro de freqüências conveniente. 

• Se um medidor eletromecânico de cos���, for usado para medição do 
fator de potência de um equipamento eletrônico com corrente não 
senoidal, o resultado é imprevisível, pois não se pode antever com certeza 
qual será o comportamento do mecanismo para a faixa de freqüências que 
compõe o sinal de corrente. 

Dessa forma, o desenvolvimento de um instrumento com aplicabilidade em 

sistemas de eletrônica de potência, para a medida de tais parâmetros abordados 

anteriormente, exige uma atenção especial em sua configuração. 

4.3. Propostas de configurações 

O uso de instrumentos tradicionais de medidas, baseados em bobina móvel e 

imã permanente, se torna inviável, já que a resposta em freqüência não atende as 

necessidades do projeto. Assim, a solução mais interessante é uma proposta digital na 

qual se lança mão de um conversor AD para amostrar o sinal de tensão e de corrente e, 

a partir desses, realiza-se as determinações através de cálculos matemáticos. A Figura 8 

ilustra o conceito abordado para o desenvolvimento do equipamento. 
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Figura 8 – Diagrama de blocos com a estrutura conceitual da proposta. 

No processo de aquisição, utilizam-se sensores para captar os sinais de tensão e 

de corrente. Estes sinais são então condicionados, permitindo o processamento na 

seqüência. A escolha dos sensores envolvem alguns requisitos de projeto como, por 

exemplo, a faixa de operação do equipamento, a influência que este pode provocar na 

carga e as classes de exatidão. 

Os níveis de medida de tensão para esta classe de equipamentos não podem ser 

aplicados diretamente aos circuitos que realizam o processamento desta grandeza. 

Nesse caso, se faz necessária a utilização de dispositivos ou métodos para adequar 

estes níveis de tensão. Dentre os dispositivos ou métodos de destacam-se: 

Transformadores de potencial 

Transformador de potencial (TP) é um transformador para instrumentação cujo 

enrolamento primário é ligado em derivação com um circuito elétrico e cujo 

enrolamento secundário se destina a alimentar o sub-sistema de medição, geralmente 

com potencial mais baixo.[11] 

Divisor resistivo 

Outra maneira simples de realizar a interface de entrada de tensão, para 

adequar os níveis de tensão a ser medido com o circuito que faz o tratamento de 

informação, é a utilização de um divisor de tensão resistivo. Este divisor nada mais é 

do que uma associação de resistores para que a tensão aplicada à entrada deste circuito 

seja dividida entre os componentes do circuito, resultando, na saída, níveis de tensão 

adequados. 

As duas soluções apresentadas para medida de tensão solucionam a quase 

totalidade das aplicações, entretanto ainda resta o condicionamento do sinal de 

corrente. 

Transformadores de corrente 

Um transformador de corrente ou simplesmente TC é um dispositivo que 

transforma a corrente que circula em um enrolamento primário, através de um 

acoplamento magnético, em uma corrente induzida no secundário (Figura 9). 
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Figura 9 – Transformador de corrente básico. 

O enrolamento primário dos TCs é normalmente constituído por poucas espiras 

feitas por condutor de cobre de elevada seção. Já o enrolamento secundário é 

constituído por uma bobina com derivações (taps) ou múltiplas bobinas ligadas em 

série e/ou paralelo, para se obter diferentes relações de transformação. [12] 

Sensor resistivo de corrente 

O processo mais utilizado de medida de corrente elétrica em um circuito é feito 

introduzindo-se uma resistência de baixo valor em série com a carga. A intensidade de 

corrente é obtida pela lei de Ohm a partir da tensão medida nos terminais desse 

resistor.  

As vantagens de se utilizar um resistor, são o baixo custo e a relativa precisão. 

Por outro lado, o resistor de medida de corrente é inadequado para o uso de altas 

correntes já que para uma dissipação de potência pequena o valor da resistência se 

torna muito baixo, acarretando uma série de outros agravantes [13]. 

Bobina de Rogowski 

Uma alternativa segura e confiável para medida de corrente elétrica é o uso da 

bobina de Rogowski. Esta bobina, representada na Figura 10, consiste de uma bobina 

enrolada em um núcleo toroidal, que é colocado em torno do condutor. O campo 

magnético produzido pela corrente alternada no condutor induz uma tensão na bobina. 

 
Figura 10 – Bobina de Rogowski em configuração para medida de corrente. 

Dentre as vantagens da bobina de Rogowski [14], podemos citar a larga faixa 

de leitura em relação ao resistor shunt , a qual vai desde mA  até alguns kA. A bobina 

não apresenta histerese, pois seu núcleo é de material não magnético. Possui boa 

linearidade, formato que facilita as medidas em lugares com acesso limitado, não 
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possui contato físico com o circuito, baixo consumo e uma baixa variação do sinal de 

saída com a temperatura. Além disso, a indutância mútua não depende da corrente nem 

da freqüência do sinal a medir. A única limitação em freqüência vem determinada pela 

ressonância da bobina, a qual depende do projeto. 

Sensor de corrente Hall 

Um sensor de efeito Hall é basicamente uma pastilha retangular de material 

condutor, conduzindo corrente, posicionada em uma região de campo magnético para 

medir sua densidade de fluxo, como ilustrado na Figura 11. Se há uma densidade de 

fluxo magnético de magnitude B ortogonal á superfície de uma pastilha de espessura t, 

uma diferença de potencial V é induzida ao longo de sua largura, dada por: 

� � Rh 7 I 7 B�  
Equação 17 

 
Figura 11 – Representação de um sensor de efeito Hall. 

Onde RH é o coeficiente Hall, o qual é constante para um dado material a uma 

temperatura fixa, sendo expresso em 
Ω HO! . Portanto, para uma determinada corrente I e 

temperatura de operação constante, a tensão V é proporcional a densidade de fluxo 

magnético B. 

Com as considerações expostas acima, segue-se para a elaboração de um 

protótipo inicial a fim de realizar-se algumas medidas, e com o conhecimento 

desenvolvido, consolidar o projeto de um instrumento capaz de atender a todos os 

requisitos inicialmente expostos. 

5. Desenvolvimento do protótipo 

Por se tratar de um protótipo de capacitação, foi idealizado para operar apenas 

com ondas senoidais e cargas lineares em sistemas monofásicos. Foram implementadas 

funções para medida de tensão e de corrente na carga, defasagem entre estas ondas, 

freqüência, fator de potência, potência ativa, reativa e aparente. Através da amostragem 

do sinal de tensão e corrente, foi possível fazer seus respectivos gráficos no tempo 

evidenciando-se desta forma qualquer defasagem existente entre estas ondas, o que 

indiretamente, possibilitou a caracterização da carga como resistiva, capacitiva ou 

indutiva. Em termos numéricos, o protótipo é capaz de realizar medidas em cargas com 

tensões de até 250 V e com correntes de até 2 A. 
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O microcontrolador utilizado 

para este desenvolvimento foi o PIC 

16F877A da Microchip [15]. A sua 

escolha está relacionada ao fato 

deste ser de simples aplicação e 

satisfazer a todos os requisitos 

necessários. A Tabela 2 traz um 

resumo de suas características.  

 O diagrama de blocos da 

Figura 12 indica algumas etapas para 

o sistema do protótipo sugerido. 

 

Tabela 2 – Características do microcontrolador PIC 
16F877A 

PIC 16F877A 

Arquitetura 8bits (Harvard) 

Memória de 
programa 

8K x 14 

EEprom 256 x 8 

RAM 368 x 8 

I/O 33 

Clock Até 20 MHz 

Set de Instruções 35 

Conversor AD 8 ou 10 bits 

Comparadores 2 

Timers 3 (2 / 8bits + 1 
/16bits) 

Comunicação USART / SPI / I2C 

PWM 2 

Pinos 40 
 

 
Figura 12 – Diagrama de tarefas do protótipo. 

Esta figura mostra, como primeiro passo, a necessidade de adquirir os sinais de 

tensão e corrente e condicioná-los para valores adequados de tensão elétrica para que 

possam ser digitalizados. Em seguida é feito o processamento destes sinais pelo 

microcontrolador, extraindo-se as informações de interesse, transmitindo-as ao 

computador que opera como interface com o usuário. 

Aquisição dos sinais de tensão e corrente. 

A Figura 13 ilustra a maneira como os sinais de tensão e de corrente são 

obtidos. 

 
Figura 13 – Esquemático da obtenção do sinal de tensão e corrente. 

Como se pode observar, tanto o sensor de tensão quanto o sensor de corrente 

estão localizados na rede elétrica, ou seja, em um sistema de alta tensão e de 

capacidade de fornecimento de corrente muito alta. Desta maneira, é necessário que se 

obtenha estes sinais de maneira isolada do restante do circuito para proteger todo o 

circuito eletrônico seguinte. 
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Para a aquisição do sinal de tensão foi utilizado um transformador de potencial 

comercial com valores nominais 110/220 V, +15 V, 0 e -15 V. Juntamente com o fato 

de haver isolação galvânica através deste transformador, optou-se por ele por sua 

linearidade em relação a variação da tensão em seus terminais e por sua largura de 

banda permitir o uso para medidas em 60 Hz. Fizemos um teste para checar a 

linearidade e a relação do transformador; as condições de ensaio eram: Variac ligado a 

entrada, 220 V como primário e saída com carga de 1 kΩ. A Figura 14 mostra o gráfico 

resultante do teste. 

 
Figura 14 - Relação de transformação do transformador utilizado para aquisição do sinal de tensão. 

Para a aquisição do sinal de corrente, inicialmente pensou-se em implementar 

um TC, porém, devido ao seu alto custo no mercado e dificuldade de se encontrar 

algum que se ajustasse às nossas necessidades, optou-se por construir um 

artesanalmente partindo de um núcleo de ferrite toroidal. Após sua construção fez-se 

alguns ensaios para levantar suas características. A Tabela 3 reúne os dados coletados. 

Para a realização dos testes foi utilizado uma Ponte LRC – Minipa MX-1001 ligada 

diretamente aos terminais em teste, deixando os outros terminais em aberto. 

Tabela 3 – Resultados dos testes para o TC construído  

Enrolamento primário 
Freqüência da ponte Resistência [Ω] Indutância [µH] Fator de mérito (Q) 

1 kHz 1,190 34,9 5,17 
120 Hz 0,055 34 0,997 

Enrolamento secundário 
Freqüência da ponte Resistência [Ω] Indutância [mH] Fator de mérito (Q) 

1 kHz 2,442 R 10S 49,95 7,18 
120 Hz 87,6 56,05 1,22 

Entre primário e secundário 
Freqüência da ponte Resistência [Ω]3 Capacitância [pF] Fator de dissipação (D) 

1 kHz Infinita 219,1 0,003 
120 Hz Infinita  220 0,002 

 

                                                           
3 Trata-se da resistência de isolação entre os dois enrolamentos. 
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Dando prosseguimento a análise de funcionamento do TC construído, colocou-

se o componente em reais condições de funcionamento. Com a ajuda de um 

osciloscópio observou-se que o componente introduz uma defasagem significativa 

entre a forma de onda de entrada e saída. Esta característica dificulta a construção de 

um sistema para medida de corrente já que provoca uma modificação em uma das 

grandezas as quais se deseja realizar a medida. 

Como alternativa utilizou-se um resistor de baixo valor, como sensor de 

corrente, pois e sua implementação é rápida e simples. Referente à isolação a princípio 

pensou-se na utilização de um transformador de potencial, contudo não justificaria 

utilizar um transformador somente para uma isolação, ou seja, em que sua relação de 

transformação fosse 1:1. Pensou-se em seguida na isolação óptica. Desta forma 

realizou-se a análise do acoplador óptico 4N25, fabricado pela Motorola, [16] com o 

objetivo de verificar a viabilidade deste componente para sinais analógicos. A Figura 

15 mostra o circuito utilizado e o resultado obtido. 

 

Figura 15 – Circuito utilizado para análise do foto acoplador (à esquerda) e curva de resposta (à 
direita). 

Analisando o resultado observamos uma faixa extremamente pequena de 

operação linear (1,00 a 1,05 V), o que já era esperado, pois se trata de um componente 

com aplicação típica para sinais digitais. Tendo em vista este resultado verificamos a 

necessidade de atenuação do sinal analógico, soma de um offset para polarização e 

posterior amplificação e ajuste de offset para recuperação das características originais. 

Em uma análise crítica esta solução foi descartada devido à complexidade dos circuitos 

envolvidos e possibilidade de insucesso na “adaptação”.  

Existe no mercado componentes dedicados a isolação óptica de sinais 

analógicos4 entretanto são de alto custo o que motiva a busca por novas soluções. 

Desta maneira, partiu-se para outra proposta de aquisição do sinal de corrente 

através de sensor Hall. O sensor Hall utilizado foi o CYL3503 [17] e sua escolha foi 

motivada principalmente por se tratar de um sensor linear e de baixo custo. Contudo, 

                                                           
4 Podemos citar ISO122 produzido pela Texas Instruments 
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conforme visto anteriormente, o sensor Hall mede apenas intensidade de campo 

magnético e, desta forma, precisa-se atrelar variação de corrente com variação de 

campo magnético. Sabemos que uma corrente elétrica, gera um campo magnético 

radial, conforme ilustrado na Figura 16. Na Figura 17 podemos observar como se dá 

este efeito em um toróide mostrando onde está concentrado o campo magnético.  

 
 

Figura 16 – Campo magnético ao redor de um 
condutor. 

Figura 17 – Campo magnético em um toróide. 

A intensidade do campo magnético (B) em um toróide é dada pela Equação 18. 

 T � UV�2�� Equação 18 

Onde: 

• µ é a permeabilidade magnética do meio 
• N é o número de espiras 

• i é a corrente na bobina 

• R é o raio médio do toróide 

Pode-se assim utilizar um toróide juntamente com um sensor Hall para 

capturar o sinal de corrente, conforme mostra a Figura 18. A Figura 19 mostra como 

implementamos o nosso próprio sistema construído artesanalmente a partir de um 

núcleo de ferrite, dada a dificuldade de se comprar um comercial que satisfizesse as 

nossas necessidades. 

 
  

Figura 18 – Sensor posicionado para medir o campo 
magnético circulante no toróide. 

Figura 19 – Toróide utilizado no protótipo. 
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5.1. Funcionamento 

O diagrama de blocos da Figura 20 mostra como foi dividido o tratamento dos 

sinais de tensão e corrente para a obtenção das grandezas desejadas. 

 
Figura 20 – Diagrama de sinais aplicados no microcontrolador. 

O sinal de tesão proveniente do TP é retificado, filtrado e atenuado, 

adequando-se aos níveis de entrada do ADC. Desta forma, realiza-se uma escala na 

qual 0 a 250V na linha de alimentação corresponde a uma excursão de 0 a 5V no 

microcontrolador. 

Para se obter o sinal para fazer gráfico da forma de onda da tensão, 

inicialmente ajustou-se um potenciômetro para que a excursão do sinal do TP esteja 

entre -2,5 a + 2,5 V, posteriormente somou-se uma tensão de +2,5 V ao sinal, de modo 

que a excursão final ficasse de 0 a 5 V. 

A medição da defasagem entre tensão e corrente foi realizada através da 

comparação, entre sinais digitais gerados a partir da onda senoidal de tensão e corrente. 

Foi utilizado dois comparadores, um para tensão e outro para corrente, montados em 

configuração de detecção de polaridade. Assim a saída digital assume valores 1 para 

polaridades positivas e valores 0 para negativas. 

O modo de obtenção do valor da corrente é semelhante ao utilizado para a 

tensão. Contudo o sinal proveniente do sensor Hall é da ordem de mV havendo a 

necessidade de amplificação, após esta etapa o processo é exatamente o mesmo. No 

apêndice A, apresenta-se o esquema elétrico completo destes circuitos bem como suas 

interligações com o microcontrolador. 

5.2. Processamento – microcontrolador PIC 16F877A 

O microcontrolador utilizado foi o PIC 16F877A fabricado pela Microchip. A 

função deste, no projeto, é a de finalização da etapa de aquisição dos sinais e 

exportação dos dados para um computador via comunicação serial, utilizando o 

protocolo RS232. 
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A finalização da etapa de aquisição dos sinais de tensão e corrente consiste em 

sua digitalização através dos ADC existentes no PIC e a computação de sua defasagem. 

O fluxograma da Figura 21 descreve a lógica utilizada na programação do 

microcontrolador, evidenciando o processo de entrada e saída de dados. 

 
Figura 21 – Fluxograma com o programa do PIC. 

5.3. Interface com o usuário 

A interface com o usuário é feita através de um computador (PC) juntamente 

com um software que foi desenvolvido utilizando-se a linguagem de programação 
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Object Pascal com a ajuda do software Delphi. A Figura 22 mostra o fluxograma do 

programa desenvolvido. 

 
Figura 22 – Fluxograma do programa desenvolvido para interface do usuário. 

Na Figura 23 tem-se a tela de interface do programa, que reúne todas as 

grandezas que foram medidas ou calculadas neste protótipo. 

 

 
Figura 23 – Tela para interface gráfica com o usuário. 

5.4. Resultados do protótipo 1 

Com o protótipo montado realizou-se vários ensaios para validação do 

hardware e software, eliminando os problemas iniciais e refinando-se os resultados. Na 

seqüência levantou-se a curva de calibração para que os resultados apresentados na tela 

correspondessem a real grandeza em análise. 



 Universidade de São Paulo 
 Projeto de Formatura 20 

 

 

A calibração para a escala de tensão foi realizada em comparação com um 

multímetro comercial Minipa ET2082. A Figura 24, apresenta os dados coletados com 

ao quais determinamos a equação de ajuste implementada no software de interface. 

 
Figura 24 – Curva de calibração para a tensão. 

Em relação a freqüência, o processo é bem mais simples. Abre-se uma janela 

de amostragem de 1 segundo, de forma que o sinal digital referente ao canal de tensão 

possa incrementar o contador do micro controlador. no final deste tempo, o valor 

contado representa a freqüência do sinal. 

Para o valor de defasagem se realiza a contagem de tempo entre as passagens 

por zero dos sinais de tensão e corrente. Este valor está diretamente ligado a defasagem 

e ao período, dessa forma, conhecendo-se a freqüência, pode-se determinar a 

defasagem, calculando-se assim o “fator de potência”. Estas informações servem de 

base para o cálculo dos valores das potências. 

Apresentam-se também alguns resultados do funcionamento do equipamento. 

O primeiro teste ilustrativo foi realizado utilizado como carga um conjunto de 

lâmpadas juntamente com um resistor de alta potência. A seguir é detalhado o processo 

experimental, que ilustra de forma bastante simples, algumas dificuldades e 

imperfeições que motivaram a reestruturação do projeto. 

Carga utilizada: 

• Duas lâmpadas incandescentes (60 W e 40 W) de 220 V; 

• Resistor de 1 kΩ de 100 W. 

Esta exemplificação pode ser dividida em 2 etapas. 

1ª etapa 

Para essa primeira etapa foram ligadas duas lâmpadas em paralelo, alimentadas 

por uma tensão de 200 V. A Figura 25 mostra o resultado obtido. 
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Figura 25 – Resultado para o experimento com duas lâmpadas (60 W e 40 W). 

O equipamento, nesta medida, indicou uma carga com caráter indutivo, 

entretanto com fator de potência muito próximo a unidade. Os valores de tensão e 

corrente corresponderam aos medidos com equipamentos comerciais. 

2ª etapa  

Para esta segunda etapa foi ligado em paralelo com as lâmpadas o resistor de 1 

kΩ e 100 W mantendo-se todo o conjunto de carga alimentado com 200 V. A Figura 

26 mostra o resultado obtido para esta configuração. 

 
Figura 26 – Resultado para o experimento com duas lâmpadas em paralelo com o resistor. 

A análise dos resultados indica o correto aumento da corrente em conseqüência 

da adição do resistor na carga. O fator de potência ficou muito próximo a unidade, 

como se pode comprovar pra um e outro caso a partir da potência ativa e potência 

aparente. No primeiro caso FP = 0,9901 e no segundo caso FP = 0,9978. 
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Podem-se ressaltar como bons pontos deste projeto: 

• Medida de corrente de forma totalmente isolada da rede. 

• Simplicidade de operação. 

• Resultados de tensão e corrente bastante lineares (ressaltando-se que 
existe no software uma curva de ajuste, onde os parâmetros de exatidão, 
devem ser considerados menores do que os dos equipamentos utilizados 
para levantar estas curvas5) 

Por outro o equipamento apresenta deficiências, entre as quais: 

• Fator de potência determinado de forma indireta pela medida de período 
entre as ondas e período de defasagem entre os sinais digitais das ondas 
de tensão e corrente. 

• Equipamento limitado a ondas senoidais e cargas lineares. Esta limitação 
está diretamente ligado as grandezas determinadas matematicamente, 
para as quais são feitas as simplificações matemáticas abordadas no 
capítulo 4 Revisão bibliográfica, tópico 4.1 Conceitos iniciais. 

• No desenvolvimento deste equipamento não foi considerada a hipótese de 
reprodução em linhas de produção, sendo que sua confecção foi 
praticamente artesanal. 

Depois de analisados todos estes pontos, conclui-se que o desenvolvimento 

deste equipamento foi válido, pois possibilitou a aprendizagem de vários conceitos de 

forma aplicada, bem como o desenvolvimento de habilidades em instrumentação. Os 

resultados mais significantes estão ligados às pesquisas e ao crescimento técnico obtido 

ao longo desta primeira etapa; este desenvolvimento forneceu as bases para elaboração 

de outro equipamento mais abrangente e eficiente. 

6. Instrumento final  

Com a crescente evolução da tecnologia de circuitos integrados, já é possível 

encontrar-se no mercado, componentes dedicados à medição das grandezas de interesse 

propostas nos objetivos deste trabalho. 

Estes circuitos simplificam em muito o processamento tanto analógico ou 

digital. Assim optou-se pelo seu uso no desenvolvimento de um novo projeto. 

6.1. Hardware 

Escolheu-se como núcleo do sistema um componente cuja principal aplicação é 

a medida de parâmetros referentes a linhas de transmissão de energia. Desta forma, 

algumas das diversas tarefas necessárias, a aquisição e processamento de dados, são 

realizados por este chip, simplificando o projeto como um todo. 

                                                           
5 MultímetroMinipa ET 2082A. Com resolução de 0,1V e precisão de +-0,1% para AC 200V. 
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6.1.1. CS5463 – visão geral 

Foi escolhido para o projeto o chip CS5463 fabricado pela Cirrus Lógic6. Este 

componente integra dois conversores AD ΣΔ, uma máquina para cálculos matemáticos, 

um conversor energia-freqüência e uma máquina serial de interface. Sua principal 

aplicação sugerida é em medição de potência e energia em sistemas de alimentação. 

O CI disponibiliza, para a interface com o circuito, um canal referente à tensão 

e outro à corrente. Sua operação se baseia num processo de aquisição, processamento 

matemático e atualização de registradores acessíveis externamente pela comunicação 

serial. Com este componente, têm-se disponíveis diretamente as seguintes medidas: 

• Valor instantâneo da tensão, corrente e potência;  

• VRMS, IRMS; 

• Potência ativa, reativa e aparente; 
• Potência ativa fundamental e potência ativa harmônica; 

• Potência reativa fundamental; 

• Fator de potência; 

• Freqüência; 

• Temperatura. 

Além disso, estão disponíveis registradores de calibração, compensação de 

fase, e configurações de medidas, sobre os quais explicações mais detalhadas são 

apresentadas no decorrer do texto. Os parâmetros de exatidão são compatíveis com as 

normas IEC, ANSI e JIS, e estão explicados de forma detalhada no datasheet do 

componente [18]. 

A Figura 27 mostra o diagrama de blocos do CS5463, no qual é possível 

identificar as etapas de aquisição, digitalização, processamento matemático e interface 

de comunicação serial. Também alguns blocos de referência e geração de clock. 

 
Figura 27 – Diagrama de blocos do CS5463 [18]. 

                                                           
6 www.cirrus.com/en/   
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Funcionamento: 

O fluxo de aquisição dos valores utilizados nos algoritmos de cálculos é 

mostrado Figura 28. As entradas analógicas dos canais de tensão e corrente podem 

interfacear diferentes circuitos de condicionamento de sinal, adequando-se as 

grandezas a serem mensuradas. 

As entradas (�YZ �    �YZ $) ficam sujeitas a um ganho de 10x. O modulador 

sigma delta de segunda ordem amostra o sinal amplificado para a digitalização. De 

forma análoga as entradas (�YZ �    �YZ $) podem ser amplificadas por um ganho 

programável (10 ou 50) e o sinal é amostrado por um modulador de quarta ordem. Em 

seguida o valor digital passa por filtros IIR.  

Em seguida são calculados os valores de tensão e corrente instantâneo 

considerando-se os valores dos registradores de ganho e offset dos respectivos canais. 

A simples multiplicação dos dois valores proporciona o valor da potência instantânea. 

A partir destes valores amostrados, e do valor de [, razão entre freqüência de linha e 

OWR, (Equação 24), é possível calcular os valores de potência reativa instantânea. 

 
Figura 28 – Diagrama de fluxo de amostragem [18]. 

Dos canais de tensão e corrente, considerando-se um conjunto de N pontos 

com amostras regularmente espaçadas no tempo, pode-se realizar o cálculo dos outros 

valores de interesse. Os resultados são armazenados nos respectivos registradores que 

podem ser acessados pela interface serial. De forma análoga, as constantes utilizadas 

nas operações também possuem seus correspondentes registradores. Na Figura 29 além 

desses podemos ver o diagrama de fluxo de cálculo para tais valores. 

Tem-se de forma direta, a partir dos N pontos amostrados, os valores RMS de 

tensão e corrente, valores de Pativa e Qmédio aplicando-se as fórmulas: 

�()* � \∑ �>�Z]B>A0V       �()* � \∑ �>�Z]B>A0V  Equação 19 

6̂ _	`^ � ∑ 6>Z]B>A0V      <Hab	� � ∑ <>Z]B>A0V  Equação 20 
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O valor da potência aparente (S) é obtida pela simples multiplicação: ; �  �()* 7  �()* Equação 21 

O fator de potência é obtido com: 

 3 �  6c_	`^;  Equação 22 

Desta forma pode-se tirar o valor da potência reativa pela identidade 

trigonométrica: 

</G	d � e;� $ 6c_	`^�  

 

Equação 23 

 

Figura 29 – Diagrama de fluxo para cálculo das potências [18]. 

Com os dados anteriores tem-se a possibilidade de determinação de outros 

valores como, por exemplo, IMAX e VMAX que são os maiores valores amostrados 

respectivamente de corrente e tensão dentro do conjunto de N pontos. O valor da 

potência ativa fundamental e potência reativa fundamental são calculados realizando a 

transformada discreta de Fourier (DFT) sobre o sinal de tensão e corrente na freqüência 

determinada por [. A potência ativa harmônica é calculada subtraindo-se da potência 

ativa a potência ativa fundamental. 

Temporização: 

O CS5463 necessita da aplicação de um sinal de clock (MCLK) com 

freqüência típica de 4.096 MHz. Ambos os conversores tem uma freqüência de 

amostragem de MCLK / 8, uma sobre amostragem simplifica o projeto do filtro anti 

aliasing e promove uma faixa dinâmica maior [18]. Os valores instantâneos de tensão, 

corrente e potência são atualizados numa freqüência (OWR – Output Word Rate): 

fg� � =��h hi1024  Equação 24 
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Onde K representa um divisor aplicado ao clock principal que pode assumir 

valores inteiros em base 2 entre 1 e 16. 

Com a necessidade de aquisição do conjunto de N pontos, pode-se definir o 

tempo do ciclo computacional, referente à taxa de atualização dos valores processados 

no conjunto de pontos. 

�jk3��lm �  fg�V  Equação 25 

O valor de N deve assumir um valor maior que 4000 e está diretamente ligado 

à exatidão e linearidade. Este valor deve ser ajustado para o ciclo computacional 

compreender um conjunto completo (ou muito próximo) de ciclos do sinal 

mensurado.[18] 

Para ciclos computacionais de 1 Hz temos tipicamente: 

MCLR = 4,096 MHz K = 1 N = 4000 OWR = 4000 Hz 

Este chip ainda disponibiliza uma máquina programável para conversão 

energia-freqüência, deste modo pode-se realizar medidas de consumo de energia de 

diversas formas. Pode-se analisar a potência ativa ou reativa, além de indicar o sentido 

do fluxo de energia. Desta forma, em sistemas de co-geracão, pode-se aplicar o CI para 

determinar o quanto de energia foi consumida ou entregue à rede. 

Os recursos implementados no chip permitem a operação em modo de auto-

boot e stand alone. Com isso as configurações de inicialização são salvas em uma 

memória externa, o que permite que o chip entre em funcionamento sem a necessidade 

do microcontrolador. Com este recurso podemos aproveitar a saída da conversão 

energia-freqüência para incrementar um contador digital, implementando um “relógio 

de energia” com este componente. Este recurso não foi explorado já que não fazia parte 

dos nossos objetivos. 

6.1.2. Periféricos 

Como se trata de um primeiro projeto, no qual se objetiva realizar testes de 

funcionamento, optou se por soluções simples com as quais temos a viabilidade de 

implementação com componentes disponíveis no mercado local. Desta forma não 

esperamos o funcionamento ótimo do circuito, mas sim a aprendizagem prática dos 

processos envolvidos em um projeto como este, que se assemelha muito ao projeto de 

desenvolvimento de um produto. 

A proposta se divide em separar o sistema em três grandes blocos. O primeiro 

bloco corresponde a toda a etapa de condicionamento de sinais e amostragem, 

englobando o CS5463. O segundo bloco contém o microcontrolador. Por fim o terceiro 

bloco representa o computador. O subsistema de aquisição e condicionamento, está 

isolado galvanicamente dos demais blocos como aparece na Figura 30. Assim pode-se 
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realizar as medidas sobre diversas configurações de rede, eliminando-se também 

problemas decorrentes de compartilhamento de terra. 

 
Figura 30 – Diagrama de blocos da estrutura do instrumento final projetado. 

O circuito integrado CS5463 representa o núcleo do sistema e está ligado na 

configuração típica conforme apresentado no datasheet.[18]. Esta configuração permite 

que o circuito de condicionamento de sinal e o próprio CI sigam o potencial da rede 

como expressa no datasheet (traking the high levels voltage7). Como as medidas são 

diferenciais precisamos nos preocupar apenas com os limites de tensão comum e em 

uma análise mais criteriosa com o CMRR da entrada dos canais de tensão e corrente. 

Interface com rede e carga. 

O sistema, do ponto de vista de equipamento, deve ser inserido na linha de 

alimentação entre um componente gerador e um consumidor de energia. Assim, 

criaram-se duas entradas denominadas REDE e CARGA. Quando a energia flui no 

sentido da rede para a carga a leitura é positiva. Estes pontos de conexão estão 

mostrados na Figura 31 e indicados pelos conectores J2, J3 (Rede) e J4, J5 (Carga). 

Ainda, podem-se ver no esquema elétrico os pontos de tomada de sinal para leitura de 

tensão e os resistores para leitura de corrente, juntamente com seus respectivos pontos 

de tomada de sinal. 

O elemento Q1 é um triac de potência que foi adicionado com o propósito de 

se poder desligar e ligar a carga via software. Esta funcionalidade permite a análise de 

momentos específicos, como por exemplo, a partida de um motor elétrico, sem 

necessidade de sincronismo do software pelo mesmo sinal medido. Ainda pode ser 

utilizado como elemento de segurança redundante, trabalhando em proteção da carga 

juntamente com o fusível F1. Caso o triac não seja desejado pode-se simplesmente 

curto-circuitar os pontos J6 e J7. Por fim foi disponibilizado um conector para ligação 

de LEDs indicando que o sistema está energizado e que a carga está energizada. 

A parte de potência do sistema tem seu potencial de referência no ponto 

indicado, sendo que as fontes de alimentação desta etapa que são galvanicamente 

                                                           
7 Com esta configuração o potencial de referencia do chip é igual a um dos potenciais da rede 
de forma que o chip tem todas as suas tensões acompanhando (traking) este referencial, ou seja 
a rede de alta tensão. 
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isoladas, se referenciam a este ponto para fornecer as tensões necessárias aos 

componentes que realizam o traking da rede. 

 
Figura 31 – Interface com a rede e alimentação e os circuitos de condicionamento de sinais. 

Leitura de tensão 

No chip, as entradas correspondentes aos sinais de leitura de tensão devem 

possuir uma excursão diferencial máxima de 500mVpp e não podem ultrapassar as 

tensões de alimentação do chip (5V no nosso caso). Desta forma, para a adequação do 

sinal de tensão, utilizou-se um divisor resistivo, com componentes de precisão, 

disponíveis no mercado local. 

Para aumentar ainda mais as aplicações do sistema, adicionou-se uma chave 

eletrônica para selecionar uma das 3 escalas disponíveis criadas conforme o circuito 

mostrado na Figura 32. O sinal proveniente de LINE_V+, mostrado no circuito 

anterior, é aplicado ao divisor resistivo formado de R14 a R19 e os sinais são 

selecionados pela chave analógica CD4051 (U13) e dão origem ao sinal SINAL_V. 

Observa-se que esta mesma chave é capaz de acoplar ao sinal_V o sinal REF_CAL, o 

motivo disto será explicado à frente. 

Os sinais de controle de seleção das chaves (Vch_A Vch_B e Vch_C) são 

opticamente isolados com acopladores ópticos simples e são provenientes do 

microcontrolador que se encontra em outro potencial de referência, ou seja sem que 

haja compartilhamento do ponto de aterramento. 
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Figura 32 – Circuito para medida de tensão com chave de seleção de escala. 

Para os valores de resistores projetados temos os seguintes fundos de escalas 

em valor eficaz: 

• 300V 

• 150V 
• 100V 

O sinal proveniente da saída da chave analógica é então aplicado ao circuito da 

Figura 33. Este gera o sinal diferencial a ser aplicado a entrada do chip, a partir do sinal 

disponibilizado pela chave de escala e da tensão de referencia, gerando os sinais 

CHIP_VIN+ e CHIP_VIN-. 

 
Figura 33 – Condicionamento final para o sinal de tensão. 
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Foi adicionado ao projeto, os jumpers de seleção (J12 e J13), permitindo que se 

desligue o circuito proposto e se aplique ao chip os sinais disponíveis nos conectores 

J18 e J19. Desta forma o projetista pode se sentir livre para utilizar a plataforma 

proposta com diferentes topologias de acordo com seus requisitos de projeto, já que a 

mesma permite que se adicione circuitos de condicionamento externos. 

Leitura de corrente 

Para a leitura de corrente usou-se resistores com baixo valor de resistência. 

Estes resistores foram escolhidos por estarem disponíveis no mercado local, entretanto 

no tópico sobre propostas de novas implementações são abordados alternativas mais 

eficientes. 

Também foi considerado o uso de três escalas e o circuito é análogo ao 

aplicado na leitura de tensão. Apresenta-se o mesmo no apêndice A. Os fundos de 

escala para corrente, em valor eficaz são: 

• 2,5A 

• 1,25A 

• 0,833A 

Interface de comunicação. 

Sobre a comunicação serial, é preciso se atentar a alguns pontos principalmente 

em relação à isolação. Esta é realizada por componentes comerciais com freqüência de 

operação alta. Já que se trata de uma comunicação SPI e as freqüências envolvidas são 

da ordem de 12MHz. Para tanto foram utilizados os CI ISO7241M fabricado pela 

Texas Instruments8 que suportam comunicações de até 150Mbps [19]. 

Os demais sinais, de mais baixa freqüência são isolados por acopladores 

ópticos simples TLP621-2, conforme diagrama elétrico completo apresentado no final. 

Para os sinais isolados a berreira criada é da ordem de 500V, suficiente para atender 

nossas aplicações. 

Tensão de referência 

Outro ponto importante é a referência para o circuito, sendo que toda a 

exatidão está diretamente ligado a esta variável, já que é utilizada nos conversores AD ΣΔ. O chip possui internamente um circuito gerador de referência em 2,5V, porém 

permite a aplicação de uma referência externa. Optamos por esta segunda opção pois 

implementamos algumas outras funções com este sinal. O circuito responsável pela 

referência é mostrado na Figura 34. Consiste basicamente do CI LM336 da National 

Semiconductors com um trim pot de ajuste fino em 2,5V na configuração típica 

apresentada no datasheet deste componente [20]. 

                                                           
8 www.ti.com  
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O sinal passa por um isolador e é aplicado aos pontos identificados com REF 

no circuito. Este mesmo sinal passa por um divisor resistivo ajustável dando origem ao 

sinal REF_CAL, que será abordado no decorrer do texto. 

 
Figura 34 – Circuito para a geração da tensão de referência. 

Microcontrolador 

Adicionamos ainda um microcontrolador para interface com o computador. A 

princípio, este microcontrolador serve apenas para transferir os dados armazenados no 

chip para um computador, dando suporte ao desenvolvimento dos circuitos e 

implementações adicionais em software de alto nível. 

O requisito necessário é possuir comunicação SPI e outra comunicação 

compatível com computadores. Escolheu-se o PIC 18F4550 que possui interface SPI e 

USB, além de outros recursos. 

Os circuitos apresentados em projeto suportam o uso de todas as 

funcionalidades do chip indo até mesmo além das operações básicas. Assim iniciou-se 

o desenvolvimento do software, para que os testes de funcionamento fossem realizados 

sobre as partes necessárias do hardware. 

6.2. Software 

Para os primeiros testes, especificou-se um software capaz de realizar a leitura 

de todos os registradores do CI CS5463, já que é por meio destes registradores que se 

pode ter total controle das operações do chip e tomar os resultados. 

O software se comunica com o microcontrolador por interface USB e dispara 

algumas rotinas que copiam os valores dos registradores do chip para o computador, 

podendo-se verificar o funcionamento do sistema, em uma interface simples que 

disponibiliza todas as informações necessárias. Novamente escolheu-se programar o 

software em Delphi por ser uma linguagem já dominada e possibilitar todos os recursos 

necessários. 
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Os recursos do chip, como são acessados via software, por configurações dos 

registradores, exige uma abordagem mais criteriosa e detalhada de seu funcionamento. 

Em caso de interesse recomenda-se a leitura do datasheet do componente que 

apresenta as propriedades de cada registrador de forma completa.  

A lista completa com os registradores e seus respectivos endereços de leitura e 

escrita está apresentada no Apêndice C bem como uma série de outros comandos que 

disparam rotinas programadas internamente ao chip. 

Calibração 

Como mostrado anteriormente, o CS5463 permite uma calibração interna. O 

sistema de calibração está associado a alguns registradores sendo os mais importantes: 

• V e I DC offset; 

• V e I gain; 

• V e I AC offset. 

O chip já disponibiliza internamente as rotinas para atualização dos valores 

destes registradores, podendo estas serem disparadas pelo software. Assim a rotina de 

calibração é realizada conforme o diagrama de fluxo mostrado na Figura 35. 

Basicamente parte-se do princípio de se medir o nível de zero para ajuste do offset e de 

se medir um sinal que represente 60% do fundo de escala do chip para calibrar o ganho 

e novamente o nível zero para ajuste do offset AC. 

 
Figura 35 – Fluxograma completo de calibração. 

 
Com a execução destes procedimentos o sistema fica calibrado e pronto para a 

realização de medidas em toda a excursão de sua escala. Do ponto de vista de 

equipamento o hardware proposto permite uma auto-calibração, com o uso do sistema 

de geração de referência já descrito ou uma calibração externa com o uso de uma carga 

e fonte padrão. 
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Ainda têm-se alguns outros registradores de calibração como o de 

compensação de fase, para o caso de se usar algum elemento de medida de corrente 

que insira alguma defasagem no sinal, como por exemplo, TCs. 

Medidas 

O equipamento pode operar em modo de aquisição única ou contínua. A 

diferença é que para o modo contínuo, a cada aquisição de N pontos um novo ciclo é 

reiniciado. Para ambos os casos os registradores são atualizados na medida em que os 

dados são processados, conforme a temporização já descrita na subseção 6.1.1 A leitura 

dos registradores é feita com o CI em operação e os resultados são transmitidos ao 

computador confirmando seu funcionamento. 

Gráfico 

Por fim programou-se também uma rotina de aquisição de gráficos das formas 

de onda de tensão e corrente. Este recurso foi realizado utilizando-se a interrupção que 

o CI pode gerar. Ajustou-se o registrador da máscara da interrupção para gerar um sinal 

toda vez que um novo dado for amostrado. Com a leitura seqüencial do registrador de 

tensão instantânea, no tratamento da interrupção, conseguiu-se realizar o traçado da 

forma de onda aplicado ao chip. 

Os resultados obtidos com estas rotinas estão apresentados na seção 8.1, que 

também mostra algumas capturas de telas do programa. 

Todos os registradores do CS5463 são de 24 bits e os resultados são 

normalizados de acordo com as informações contidas no datasheet do mesmo. Por 

exemplo, para o registrador de tensão instantânea, o número é dado na forma: 

MSB  LSB 
2-(20) 2-1 2-2 2-3 2-4 2-5 2-6 2-7 ...... 2-17 2-18 2-19 2-20 2-21 2-22 2-23 

 

Por motivos de conveniência, nesta primeira etapa, transmitiram-se os dados 

byte a byte para o computador e realizou-se os cálculos e conversão e escala no 

software de alto nível. 

Com 24 bits de resolução surge uma grande dúvida: quantos bits são realmente 

válidos? Para resolver esta questão foi realizado um estudo bastante detalhado que é 

apresentado no tópico 8 Resultados. 

Para conclusão deste trabalho e principalmente para a prova de conceito de 

tudo que foi explanado até aqui, foi realizado a montagem de um modelo bread board 

do sistema proposto. 
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7. Montagem 

Todo o sistema foi montado 

em duas protoboards separadas, onde 

a primeira contém o circuito de 

potência que segue o potencial da 

rede, e a segunda o microcontrolador 

no potencial do computador. Como o 

chip se apresenta em encapsulamento 

SMD, bem como os isoladores para 

os sinais da comunicação SPI, foram 

confeccionadas placas de adaptação, 

Figura 36. A Figura 37 mostra as 

protoboards com os circuitos. 

 

 
Figura 36 – Placas adaptadoras para os componentes 

CS5463 e ISO7241M. 

 
Figura 37 – Circuito montado em protoboad. 

A área delimitada pelo polígono em amarelo encerra os componentes que 

ficam no mesmo potencial da rede, os principais desta área estão indicados na figura 

em vermelho. Observam-se também na imagem os acopladores ópticos responsáveis 

por garantir a isolação desta parte. Os componentes indicados em verde correspondem 

à parte de comunicação e processamento ficando no mesmo potencial de aterramento 

do computador. 
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Teve-se alguns problemas em relação às freqüências dos sinais de 

comunicação e alguns laços de terra, entretanto conseguiu-se solucionar viabilizando 

alguns ensaios, não em ótimas condições, mas já garantindo a geração de resultados 

para avaliação. 

8. Resultados 
Sobre o aspecto teórico, foi realizado um estudo sobre bits efetivos de 

conversores em instrumentação digital. Todo este estudo está apresentado no apêndice 

D, no qual é explorada a fundamentação teórica e um parâmetro de avaliação em 

sistemas de aquisição de dados. 

Sobre os resultados práticos, apresenta-se alguns ensaios do início do 

desenvolvimento do protótipo, trabalhos de calibração, funcionamento de software e 

ajustes de circuitos, evidenciando a prova de conceito das propostas apresentadas na 

fundamentação do trabalho. 

8.1. Ensaios no protótipo 

Objetivando a prova de conceito e verificação de funcionamento do sistema 

realizaram-se sobre o modelo montado, alguns ensaios mostrados a seguir. 

8.1.1. Calibração 

O primeiro ensaio mostra o funcionamento do sistema de calibração. Seguem-

se as etapas apresentadas na seção 6.2. A tensão de calibração utilizada foi ajustada 

para 150mVdc de forma que este valor corresponde a 60% do valor de fundo de escala. 

Seguindo os procedimentos vê-se na Tabela 4 a evolução dos valores nos registradores. 

(todos os valores estão normalizados onde [0..1] corresponde [0 ..100%]) 

Tabela 4 – Evolução dos registradores durante a calibração 

 Registradores 

I dc off I gain V dc off V gain I ac off V ac off 

Inicial 0 100 0 100 0 0 

Aplica 0V na entrada e calibra offset DC 

Offset DC -1,0336 100 3,1968 100 0 0 

Aplica 0V na entrada e calibra offset AC 

Offset AC -0,8234 100 3,7229 100 -0,0422 -0,1091 

Aplica 60% do fundo de escala e calibra ganho 

Gain -0,8234 100,7564 3,7229 96,183 -0,0422 -0,1091 

Zera registradores de offset AC 

Off AC -0,8234 100,7564 3,7229 96,183 0 0 

Aplica 0V na entrada e calibra offset AC 

Final -0,8234 100,7564 3,7229 96,183 -0,0422 -0,0976 
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A Tabela 5 mostra os valores medidos antes e depois da calibração. Neste caso 

evidencia-se que o valor esperado de 60% do fundo de escala foi obtido com sucesso. 

A Figura 38 mostra a tela do programa após o processo de calibração com uma entrada 

de 60% 

Tabela 5 – Mudança do resultado após calibração 

Registrador Vrms Irms 

Condição 60% 0V 60% 0V 

Inicial 0,59303 0,033999 0,606254 0,0081 

Final 0,599914 0,000488 0,599973 0,00021 
 

 
Figura 38 – Captura de tela no final do processo de calibração. 

8.1.2. Medidas em AC 

Com o sistema já calibrado realizou-se algumas medidas para comprovar o 

funcionamento do restante do sistema. Neste caso foi simulada uma fonte de 

alimentação com um transformador promovendo uma relação de 10:1, ou seja para 

120V corresponder a 12V. Para manter a validade dos cálculos modificou-se também o 

valor dos divisores resistivos aproximando o sistema a uma real condição de uso. Salvo 

que neste momento o sistema ainda não está em traking com a rede. Concentraram-se 

as medidas apenas para os valores de tensão devido a facilidade de modificações. 

Como os valores dos registradores apresentam a forma normalizada no 

intervalo [-1..1] é necessário determinar o fator de escala de forma que o valor 

apresentado na tela corresponda ao medido. Esta determinação pode ser feita de 
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maneira teórica dependendo apenas do circuito desenvolvido, ou seja, do divisor 

resistivo já apresentado. Porém, para tanto é preciso que se garanta a correspondência 

linear entre a tensão de entrada e o valor medido. Realizou-se um ensaio de verificação 

da validade deste conceito explorando a linearidade dos resultados. 

Após o processo de calibração, aplicou-se diversos valores de tensão na 

entrada do CI e verificou-se se o valor medido correspondia linearmente com os 

valores iniciais. Os resultados obtidos podem ser verificados na Figura 39 que mostra 

também a equação de ajuste da reta. Esta equação nos indica que o processo de 

calibração foi executado satisfatoriamente já que os valores teóricos esperados seriam 0 

para o coeficiente linear e 4 para o coeficiente angular. Apresenta-se também o valor 

de R indicando um sistema 99,951% linear. 

 
Figura 39 – Gráfico de linearidade do resultado. 

Dando continuidade à avaliação 

dos resultados, realizaram-se medidas 

sucessivas de uma mesma amostra de 

tensão na entrada. O objetivo deste teste 

é verificar a distribuição estatística dos 

resultados e a influência de fatores 

externos nas medidas, como por 

exemplo, o ruído. Os resultados são 

mostrados na Figura 40. 

 
Figura 40 – Distribuição estatística dos valores 

medidos em V rms 

 
Observou-se uma variação pequena das medidas, entretanto estes resultados 

não permitem uma avaliação segura devido às condições de montagem e 

principalmente a falta de avaliação do número efetivo de bits do conversor. 

Objetivando esta análise para finalizar a prova de conceito do modelo, realizou-se 
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novas implementações para captura sincronizada de uma seqüência de dados 

permitindo confecções de gráficos com a forma de onda e a análise do numero efetivo 

de bits. 

8.1.3. Gráficos 

Novamente sobre a mesma plataforma de simulação de rede executou-se as 

rotinas correspondentes, conforme explicado no item 6.2 Software. A Figura 41 mostra 

a tela do programa após tal execução. 

 

 
Figura 41 – Captura da tela do programa apos aquisição de gráfico durante os primeiros testes. 

Um segundo teste simples foi realizado colocando-se um diodo nesta linha de 

alimentação de modo que a tensão de excitação passou a ter meia onda. O detalhe do 

gráfico com o resultado é mostrado na Figura 42. Nestes ensaios a escala do eixo X 

está no número do ponto, e a escala do eixo Y está em uma escala arbitrária não 

ajustada. 

 
Figura 42 – Detalhe com o resultado após a amostragem de uma linha de alimentação em meia onda. 
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Por fim realizou-se um ensaio para determinação do ENOB e conseqüente 

resolução do modelo. A metodologia utilizada é semelhante à apresentada no apêndice 

D. Com a mesma funcionalidade de captura de gráficos, amostrou-se 512 pontos a uma 

freqüência de 4kHz conforme já abordado no tópico sobre temporização. Estes pontos 

foram armazenados em um arquivo e exportados para um software de análise. 

Aplicou-se um sinal senoidal (rede filtrada) em 60Hz com amplitude de 1/3 do 

fundo de escala. Como o resultado disponibilizado nos registradores já está 

normalizado no intervalo [-1..1] considera-se diretamente o resultado obtido. Sendo 

assim, processou-se sobre o conjunto de 512 pontos a transformada rápida de Fourier 

com janelamento retangular, no software Origin. Os resultados obtidos são mostrados a 

seguir. 

A Figura 43 mostra o trecho inicial de espectro de amplitude obtido com a 

transformada. Neste gráfico evidencia-se a parcela que irá pertencer ao cálculo da 

potência do sinal (azul) e a parcela participante do cálculo do ruído (amarelo). 

Adicionou-se também (em vermelho) nesta imagem uma fração, no domínio do tempo 

da forma de onda que deu origem a este espectro. 

 
Figura 43 – Detalhe da transformada de Fourier com evidência para a parcela de sinal que foi 

considerado no cálculo da relação sinal ruído. Azul���� Sinal; Amarelo���� Ruído; Vermelho���� Domínio do 
tempo. 

Na Figura 44 mostramos o espectro completo (em potência), com o qual gerou-

se os resultados da área integrada utilizado nos cálculos. 

 
Figura 44 – Espectro de potência e correspondente área integrada. 
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Como a resolução de pontos amostrados é relativamente pequena precisou-se 

considerar como sinal uma largura de banda grande, visto que este intervalo encerra 

apenas os 3 pontos conforme detalhamento teórico. Sendo que o de freqüência central, 

ou seja a com maior amplitude possui coordenadas 62,5 Hz e 0,258 V Desta forma 

calculou-se a área integrada no espectro de potência determinando-se os intervalos 

correspondentes ao sinal e ao ruído, obtendo: 

• P sinal = 0,0015563 dB • P ruído = 0,0000412 dB 

Aplicando as fórmulas apresentadas no apêndice D 

• SINAD = 37,77 • ENOB = 5,98 

Cabe ainda lembrar que este ensaio foi apenas conceitual não podendo inferir 

avaliações rigorosas sobre o equipamento final, visto que o modelo se encontra em 

protoboard sem blindagens adequadas e as condições de medidas são precárias. 

Entretanto, para finalizar os cálculos, baseado nestes resultados pode-se desenvolver: 

com fundo de escala de 150V em 6 bits, tem-se uma resolução máxima de 2,34 V. Este 

número é bastante distante para um equipamento com estes propósitos, entretanto 

salienta-se que o interesse neste momento é explorar a metodologia, dominar a 

tecnologia envolvida e fundamentar a topologia do projeto. 

Por fim realizou-se um ensaio com a medida de funcionamento de uma 

lâmpada de 100W. (Figura 45) Neste momento colocou-se o sistema no potencial da 

rede, verificando o correto funcionamento dos circuitos de isolação e condicionamento 

de sinal. No software adicionou-se os fatores de escala para que as medidas 

apresentadas correspondessem à realidade, baseados no cálculo da resolução, diminuiu-

se o número de algarismos significativos. 

 
Figura 45 – Captura de tela para um ensaio com uma lâmpada. 
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9. Conclusões 

Durante todo o desenvolvimento deste trabalho as contribuições para a 

formação acadêmica e desenvolvimento de habilidades específicas foram constantes e 

muito significativas. Cada etapa de desenvolvimento teve sua importância, sendo a 

primeira geradora de capacitação para a segunda. 

Além disso, o desdobramento deste trabalho configurou uma proposta 

altamente interessante para apresentação como conclusão de curso, visto que envolve 

diversas áreas da engenharia elétrica promovendo síntese e integração dos 

conhecimentos desenvolvidos ao longo da graduação. 

Os objetivos iniciais propostos foram alcançados e o modelo construído 

encontra se em fase de testes. Algumas das funções apresentadas no projeto de 

hardware não foram implementadas por motivo de tempo e recurso, entretanto 

conseguiu-se realizar, com sucesso, a prova de conceito da topologia desenvolvida. 

Desta forma conclui-se que a proposta apresentada é tecnicamente viável e 

permite a continuidade do projeto atendendo as necessidades levantadas na introdução. 

O hardware proposto suporta a maior parte das aplicações de sistemas digitais de 

medida de qualidade de energia, e o desenvolvimento do software possibilita à 

expansão e adequação do sistema as necessidades específicas. 

10. Propostas de implementações e continuidade do 
trabalho 

Ao longo do desenvolvimento deste trabalho foram realizados vários ensaios e 

modificações até a compilação de sua forma final. Estes resultados, sejam eles teóricos 

ou práticos, não foram incluídos nos capítulos anteriores por motivos de espaço. 

Entretanto não se poderia deixar de apresentar algumas destas propostas.  

Embarcar um sistema como este, livrando-se de computador é um desafio 

bastante interessante. Neste sentido realizou-se alguns testes com um microcontrolador 

mais sofisticado e um display gráfico. Selecionou-se o microcontrolador LPC2148 

EPX da Philips. Este possui núcleo ARM7 e diversos outros periféricos como USB e 

SPI. Desta forma pode-se construir um sistema capaz de trabalhar ligado a um 

computador ou não. Para o caso de eliminar-se o computador, é necessário que o 

microcontrolador realize no mínimo os cálculos de ajuste e de escala. Entretanto esta é 

uma tarefa fácil em se tratando de 32bits, programado em linguagem C. 

Foi realizado alguns testes simples de comunicação entre o microcontrolador e 

o sistema desenvolvido. Para tanto, utilizou-se uma placa de desenvolvimento 
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produzida pela ETT9. Esta placa possui poucos recursos, mas disponibiliza em seus 

conectores todos os sinais do microcontrolador, facilitando implementações como 

estas. Na Figura 46 vê-se uma foto da montagem que mostra também o display gráfico. 

 
Figura 46 – Ensaio de conceito realizado com display gráfico e processador com núcleo ARM. 

Escolheu-se para os 

testes o display TS320240. 

Comercializado no Brasil 

pela Tato Componentes 

Eletrônicos10. Este display 

possui uma resolução de 

320x240 pixels mono-

cromático e seu controlador 

tem implementado diversas 

funções gráficas com 

interface é serial Além 

disso, o display é touch 

screen permitindo uma 

interface moderna e 

eficiente com o usuário. A 

Figura 47 mostra algumas 

telas desenvolvidas para o 

protótipo. 

 
 

 
Figura 47 – Sugestões de delas gráficas. 

                                                           
9 Modelo da placa CPJR ARM7 USB LPC2148 EXP disponível em www.ett.co.th  
10 www.tato.ind.br  



 Universidade de São Paulo 
 Projeto de Formatura 43 

 

 

Na primeira imagem vê-se uma tela sugerida para a inicialização do 

equipamento com a qual é possível acessar as diversas funções através dos botões. Já a 

segunda imagem mostra a sugestão de uma tela de apresentação de resultados. 

Para o sistema de medida de corrente são expostas duas propostas. A primeira 

mantém a idéia de se utilizar um resistor, porém com um modelo mais específico. 

Sugere-se o uso dos resistores fabricados pela Ohmite11 que possui valores que vão 

desde 0,001 até 10R na classe de potência de 15W. Estes resistores estão disponíveis 

com tolerância de 0,1% e tem sua aplicação típica para medida de corrente.  

Outra proposta é o uso do sensor 

comercial LP-55, Figura 48, fabricado pela 

LEM12. Trata-se de um sensor de efeito Hall com 

saída em corrente para operação simétrica, sem 

offset. Este sensor com um resistor de saída de 

100R possui uma relação de transformação de 

100mV/A. Neste caso pode-se trabalhar como 

um opcional integrando esse sensor a chave de 

seleção de escala, assim para correntes mais 

baixas pode-se utilizar os resistores e para 

correntes mais elevadas o sensor Hall. 

 
Figura 48 – Sensor Hall 

Uma interessante aplicação é o uso dos registradores de ocorrência de falha 

associados a interrupções. O CS5463 possui alguns registradores específicos para 

determinação de sagg swell e interrupções. Estes registradores devem ser ajustados 

com os valores limites de identificação da falha, como por exemplo, o quanto de 

sobretensão é suportado ou quanto tempo de ausência de ciclos é permitido antes que 

se configure uma falha. Com o ajuste destes registradores, podem-se gerar interrupções 

no microcontrolador e assim no tratamento disparar alarmes ou rotinas para mitigar os 

efeitos da falha. 

Com estas considerações finalizou-se o trabalho ressaltando-se que este 

componente possui uma vasta gama de aplicações e recursos para o monitoramento de 

parâmetros de qualidade de energia e sistemas de distribuição. Toda nova 

implementação que foi feita com este CI foi bastante motivadora contribuindo sempre 

para o domínio da tecnologia envolvida. Desta forma, com este ultimo capítulo, 

estimula-se os trabalhos neste promissor setor da engenharia elétrica, seja no ramo 

acadêmico ou em empresas. 

                                                           
11 www.ohmite.com  
12 www.lem.com  
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Apêndice A – Esquema elétrico do primeiro protótipo desenvolvido. 
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Esquema elétrico da fonte de alimentação 
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Apêndice B – Esquema elétrico proposto 
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Apêndice C – Lista de registradores do CS5463. 
 

N Bin Registrador p/ ler 
p/ 

escrever 

     page 
0 

    0 00000 Configuration 0 64 

1 00001  Current DC Offset 2 66 

2 00010  Current Gain 4 68 

3 00011  Voltage DC Offset 6 70 

4 00100  Voltage Gain 8 72 

5 00101 Cycle Count N. 10 74 

6 00110 PulseRateE 12 76 

7 00111 Instantaneous Current 14 - 

8 01000 Instantaneous Voltage 16 - 

9 01001 Instantaneous Power 18 - 

10 01010  Active (Real) Power 20 - 

11 01011 RMS Current 22 - 

12 01100  RMS Voltage 24 - 

13 01101 Epsilon 26 90 

14 01110 Power Offset 28 92 

15 01111 Status Status 30 94 

16 10000 Current AC (RMS) Offset 32 96 

17 10001 Voltage AC (RMS) Offset 34 98 

18 10010 Operation Mode 36 100 

19 10011 Temperature 38 - 

20 10100 Average Reactive Power 40 - 

21 10101 Instantaneous Reactive Power 42 - 

22 10110 Peak Current 44 - 

23 10111 Peak Voltage 46 - 

24 11000 Reactive Power 48 - 

25 11001 Power Factor 50 - 

26 11010 Mask Interrupt Mask 52 116 

27 11011 Apparent Power 54 - 

28 11100 Control 56 120 

29 11101 Harmonic Active Power 58 - 

30 11110 Fundamental Active Power 60 - 

31 11111 Fundamental Reactive Power 62 - 
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N Bin Registrador p/ ler 
p/ 

escrever 

     page 
1 

    2 00010 Temperature Sensor Gain 4 68 

3 00011 Temperature Sensor Offset 6 70 

     page 
2 

    6 00110 Voltage sag sample interval 12 76 

7 00111 Voltage sag level 14 78 

10 01010 Current fault sample interval 20 84 

11 01011 Current fault level 22 86 
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Comandos 
 
Calibração 

  9 01001 Current channel DC offset 201 

10 01010 Current channel DC gain 202 

13 01101 Current channel AC offset 205 

14 01110  Current channel AC gain 206 

17 10001 Voltage channel DC offset 209 

18 10010 Voltage channel DC gain 210 

21 10101 Voltage channel AC offset 213 

22 10110 Voltage channel AC gain 214 

25 11001 
Current and Voltage channel DC 
offset 217 

26 11010 Current and Voltage channel DC gain 218 

29 11101 
Current and Voltage channel AC 
offset 221 

30 11110 Current and Voltage channel AC gain 222 
 
 
start conversions 

224 single computation cycle 

232 
continuous computation 
cycles 

  

  SYNC0 and SYNC1 

254 SYNC0 

255 SYNC1 

  

  serial reset 

...  255 - 255 -  255 - 254 

  

  acordar 
 160 acordar 

  

  dormir 
 128 software reset 

136 stand-by 

144 sleep 
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Apêndice D – Estudo sobre número efetivo de bits. 

O número efetivo de bits é um dos critérios geralmente utilizados para avaliar de forma 

geral um sistema de aquisição de dados, não somente o conversor analógico digital (ADC). No 

entanto, como qualquer outro parâmetro, é necessária uma compreensão da teoria por trás deste 

conceito, bem como os métodos utilizados para de obter este número. Assim realizou-se um estudo 

da teoria básica deste conceito explorando os diferentes métodos e as limitações na sua utilização. 

Supondo-se um sistema de aquisição de dados, cada amostra do sinal é representada por um 

número finito, ou seja a saída do conversor ADC pode assumir 2> níveis, onde n é o número de bits 

do conversor. Por exemplo, em um conversor com 8 bits tem-se 256 combinações diferentes na 

saída. O bit que representa a menor variação em tensão é chamado de LSB (do inglês least 

significant bit). Pelo principio da digitalização cada amostra apresenta um erro inerente de até +- 0,5 

do valor do LSB pela diferença entre o nível analógico e o representado pela saída do ADC. A 

Figura 49 representa graficamente este erro. 

 
Figura 49 – Ilustração com o erro inerente a digitalização, ou seja, o erro de quantização. 

O erro de quantização define de forma básica o nível de ruído inerente a resolução do 

sistema. Desta forma pode-se, nesta situação, explorar um pouco em termos da relação sinal ruído 

(SNR). 

Para um sistema ideal encontra-se a SNR utilizando o valor RMS do maior sinal de entrada �()* e o erro de quantização<�()*. O valor de �<�()*� � pode ser encontrado integrando-se a 

tensão de erro de quantização no intervalo como a seguir: 

�<�()*�� � �    ���n  ��
opq�]pq� � �n�12 

Equação 26 

<�()* �  \�n�12 �  �n√12 

Equação 27 

Onde �né a tensão de quantização assumida como 1 bit. 

Para o caso ideal tem-se: 

�()* � 2>2√2       <�()* � 1√12 
Equação 28 

;V� r  s*Zt	ba^u � pvwxyzvwx � {|{√{ }√}{ � �|√S√�  ~  2>  7 1,225   
Equação 29 

Em termos de decibel tem-se: 

�;V�	ba^u ~  20 mj�B0�2>  7 1,225�       -�T. Equação 30 

Ou 
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�;V�	ba^u ~  6,02 � � 1,76       -�T. Equação 31 

Caso considere-se de forma análoga que o sinal possui uma amplitude A e se excursiona 

dentro de limites �n pode-se generalizar em: 

�;V�	ba^u ~  6,02 � � 1,76 � 20 mj�B0 ���n�     -�T. Equação 32 

 
Desta forma conhecendo-se a relação entre A e �n e o número de bits do conversor, 

consegue-se calcular a relação sinal ruído em dB relativos aos erros de quantização. Entretanto 

todas estas considerações foram realizadas para um sistema ideal. Em sistemas reais tem-se diversas 

outras fontes de ruído que prejudicam o sistema. Estes outros fatores pioram a relação sinal ruído e 

afetam diretamente os LSB já que não traduzem um resultado confiável da medida por sofrerem 

muita influência do ruído.[21] 

A determinação do número efetivo de bits é realizada com a amostragem de um sinal 

puramente senoidal, determinando-se o valor RMS do sinal e o “nível de ruído” registrado pelo 

sistema. Neste caso, “nível de ruído” refere se a algo que não é sinal, isto inclui o ruído de 

quantização, o ruído adicionado pelos estágios de condicionamento e qualquer outra distorção do 

sinal. Freqüentemente os fabricantes de sistema de aquisição de dados especificam um parâmetro de 

desempenho chamado SINAD13. Este parâmetro é a razão entre a componente fundamental do sinal 

senoidal e o total de ruído e distorção, em termos de potência. Desta forma por conter ruído e 

distorção simultaneamente, pode ser utilizado diretamente para calcular o número efetivo de bits 

[22]. 

Quando Relação sinal-ruído (SNR) é especificada em alguns sistemas, muitas vezes trata-se 

da razão entre a potência da componente fundamental do sinal senoidal e o ruído, não incluindo os 

harmônicos. A Figura 50 mostra a relação de SINAD e SNR em uma aplicação típica Utilizar-se a 

SNR ao invés de calcular o número de bits efetivos pode ser aceitável em algumas aplicações. Por 

exemplo, em sistemas de comunicações de banda larga, onde o interesse em SINAD é pequeno e 

sabe-se que nenhuma componente harmônica acima do limite Nyquist que será considerada. [23] 

 
Figura 50 – Comparação entre SNR e SINAD em termos de freqüência [23]. 

Existem dois métodos de análise de dados utilizados para determinar o SINAD, e, portanto, 

o número efetivo de bits. Um método utiliza análise dos dados no domínio do tempo, e o outro faz 

uso de recursos de análise no domínio da freqüência. 

                                                           
13 SINAD é acrônimo para SINusoidal Noise And Distortion. 
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A análise no domínio do tempo se baseia em um algoritmo complexo para ajustar uma 

curva senoidal sobre os pontos amostrados. Como esta curva representa um seno perfeito, ela é 

subtraída dos dados amostrados e o restante representa o ruído e a distorção. A outra opção é utilizar 

uma transformada rápida de Fourier (FFT) convertendo-se os dados para o domínio da freqüência. 

Para exemplificar o processo, descreve-se o utilizado pela Signatec14 fabricante de sistemas de 

aquisição de dados e editora de uma referência utilizada neste trabalho [23]. 

O processo amostra 4096 pontos e realiza uma FFT com janelamento Blackman-Harris 

convertendo os dados para o domínio da freqüência. A energia do sinal se espalha ao longo de certo 

número de raias na qual se deve identificar a que corresponde à freqüência do teste. Uma seleção 

imprópria da raia afeta o valor final do SINAD, e conseqüentemente o cálculo do ENOB. As 

primeiras raias (geralmente 4) são excluídas da análise pois representam alguns “ruídos numéricos” 

inerentes ao janelamento. 

Tomam-se as 9 raias centradas em torno do pico que representa a freqüência de teste para 

determinar a potência da componente fundamental do sinal. Todas as outras raias remanescentes são 

consideradas ruído para o cálculo do SINAD. A Figura 51 mostra os resultados para um ensaio 

como o descrito. Com estes resultados pode-se calcular diretamente a potência integrada do sinal e 

do ruído. 

 
Figura 51 – Resultado típico de um ensaio no domínio da freqüência para determinação do SINAD. 

Desta forma tem-se diretamente 

;�V�C �  6I	>^u6G�íb� 
Equação 33 

Enquanto a determinação do SINAD envolve uma séria de cálculos complexos a 

determinação do ENOB pode ser feita facilmente a partir deste dado. Lança-se mão da equação 

previamente apresentada: 

�;V�	ba^u ~  6,02 � � 1,76       -�T. Equação 34 

Assumindo que a o sinal de entrada percorre toda a escala pode-se trocar o termo s*Zt	ba^u 
pelo valor do SINAD e isolar em termos do número de bits (n). Assim: 

�VfT �  ;�V�C $ 1,766,02  
Equação 35 

 

                                                           
14 http://www.signatec.com/ 


