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In order to change the world, 
 you have to get your head together first. 
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RESUMO 

Este projeto propõe o desenvolvimento de uma plataforma de experimentação 
remota para energia solar fotovoltaica, sendo composto por um painel fotovoltaico de 
pequena potência, montado em uma estrutura que permita sua movimentação em 
relação ao ângulo de incidência da energia luminosa. Lâmpadas incandescentes 
com controle de luminosidade são responsáveis pela geração da energia luminosa 
que incidirá sobre o painel fotovoltaico. Além disso, faz-se a medição da temperatura 
no painel fotovoltaico, para fins de comparação entre as curvas de corrente (I) por 
tensão (V) obtidas com o sistema. Um módulo de conexão com a internet é 
responsável pelo gerenciamento remoto dos circuitos eletrônicos do sistema, estes 
responsáveis pela movimentação e iluminação do painel fotovoltaico. Um circuito 
que emula uma carga eletrônica controla a variação da corrente e tensão no painel 
para fins de traçado das curvas I x V. Por fim os dados da curva são enviados via 
internet para uma plataforma de interface de usuário onde a curva é traçada e pode 
ser estudada. 

Palavras-chave : Energia Fotovoltaica. Módulo de ensino. Acesso Remoto. Curva 
Característica de painéis fotovoltaicos.  



 

 

 

ABSTRACT 

The purpose of this project is the development of a remotely experimentation module 
for solar photovoltaic energy, composed by a low power solar panel build in a 
structure where it can be rotate over its horizontal axis, allowing to change the angle 
of the light irradiation that can be controlled. The measure of temperature is also 
made to compare its effects over the characteristic curve of a solar panel current by 
voltage. An internet module handle the network interface and set the luminosity and 
panel position, a control unit drives the panel through its extreme operation points 
while the current and voltage data is captured. The data is sent back to an user 
interface where the data is plotted to form the solar panel characteristic curve. 

Key-words : Photovoltaic energy. Experimentation module. Characteristic curve of a 
solar panel 
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1 INTRODUÇÃO GERAL 

As aplicações envolvendo energias alternativas têm crescido 

substancialmente nos últimos anos, seja devido ao avanço tecnológico dos materiais 

envolvidos como também pela queda nos preços e maior disponibilidade de 

produtos no comércio local e internacional (COELHO, 2008). Aliado a estes motivos 

e, principalmente, pela preocupação cada vez maior com o uso de tecnologias 

ambientalmente corretas, tem-se buscado também alternativas para a substituição 

de baterias convencionais, altamente agressivas ao meio ambiente, por soluções 

mais eficientes energeticamente e limpas ecologicamente (RODRIGUES, 2012).  

Neste contexto, o uso de painéis fotovoltaicos para geração de energia 

elétrica tem ocorrido em diversos países, inclusive no Brasil, seja para geração de 

pequenas quantidades de energia, por exemplo para alimentação remota de 

pequenas cargas (bombas de recalque, estações de rádio, eletroeletrônicos 

portáteis, etc.) até grandes parques para co-geração em complemento ao sistema 

elétrico tradicional (Villalva, 2012).  

Por sua vez, o ensino das tecnologias envolvendo energias fotovoltaicas 

ainda não é comum a todos os cursos das áreas de eletroeletrônica, seja pelo 

desconhecimento da tecnologia ou pela falta de equipamentos para este fim, que 

aliem baixo custo e ampla disponibilidade comercial. 

Por outro lado, o uso de laboratórios remotos tem se tornado uma prática 

comum em cursos nas áreas tecnológicas, visando aumentar o acesso de usuários e 

a diminuição de custos (MARQUES, 2013). O ensino de eletrônica empregando 

metodologias diversificadas é frequente em instituições que buscam dinamizar as 

atividades pedagógicas e promover práticas inovadoras de ensino (BAUER, 2003). 

Deste modo, propõe-se neste trabalho o desenvolvimento de um 

laboratório para experimentação remota para estudo de energia fotovoltaica, com 

capacidade de conexão à rede mundial de computadores e integração com as 

plataformas já existentes, a exemplo do VISIR (Virtual Instrument System in Reality). 
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1.1 DEFINIÇÃO DO PROBLEMA 

Como informar e ensinar o potencial de geração das energias renováveis? 

A falta de informação sobre energias renováveis interfere na sua disseminação? 

Quais ferramentas para ensino de energias renováveis existem hoje para escolas de 

ensino médio e superior? São estas de custo acessível? 

 

1.2 JUSTIFICATIVA 

Os efeitos da poluição gerada pelo consumo energético estão cada vez 

mais evidentes, um dos mais comentados atualmente são as mudanças climáticas 

causadas pelo aquecimento global, que tem sua maior justificativa sendo o consumo 

de energia de fontes fósseis. Diante destes fatos, houve uma conscientização do 

modo em que vivemos e suas consequências, alertando para importância de buscar 

maneiras alternativas de geração de energia que agridam menos o meio ambiente 

de maneira geral.  

Por outro lado a falta de conhecimento pode gerar desconfiança sobre a 

real capacidade de geração de energia elétrica através de fontes renováveis. Por 

isso é importante familiarizar os estudantes às aplicações de sistemas de geração 

de energia limpa e seus impactos comparados aos meios convencionais de geração. 

Neste contexto, existem poucas ferramentas para ensino disponíveis no mercado 

nacional. Portanto a pesquisa e desenvolvimento de métodos e ferramentas de 

ensino para cobrir esta lacuna tornam-se importantes para informação do cenário 

energético atual e soluções renováveis. 

1.3 OBJETIVOS 

Este trabalho pretende contribuir para difusão do conhecimento sobre a 

geração de energia elétrica através de fontes renováveis, com enfoque na energia 

solar fotovoltaica.  
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1.3.1 Objetivo Geral 

Desenvolver uma plataforma para o estudo remoto da curva característica 

de um painel fotovoltaico sobre a influência do ângulo de incidência luminosa, 

intensidade luminosa e temperatura. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

• Desenvolver hardware e firmware de controle e de medições do painel; 

• Construir estrutura de sustentação do sistema; 

• Elaborar controle de luminosidade e movimentação do painel; 

• Programar comunicação entre os módulos do sistema; 

• Implementar comunicação do sistema através da rede Ethernet; 

• Desenvolver interface de usuário em ambiente Desktop multiplataforma; 

• Confeccionar gabinete de proteção. 

1.4 ESTRUTURA DO TRABALHO 

Este trabalho inicia com uma revisão bibliográfica da problemática 

energética no Brasil e no mundo, destacando a importância das energias renováveis 

na busca da sustentabilidade e preservação do meio ambiente, ressaltando neste 

contexto o potencial fotovoltaico e suas aplicações. Em seguida a metodologia 

aplicada é descrita, mostrando as etapas de desenvolvimento para alcançar os 

objetivos desejados. Continuando, os principais blocos que compõem a plataforma 

são descritos, esclarecendo as escolhas e dimensionamentos. Por fim os resultados, 

imagens de testes com a plataforma funcional são apresentadas, dando um ponto 

de vista para uma conclusão: Será esta ferramenta útil para o ensino de energias 

renováveis?  



14 

 

2 REVISÃO DA LITERATURA 

Esta revisão exibe um panorama da evolução do consumo energético no 

último século, ressaltando a relação entre os avanços da tecnologia, a sociedade e o 

meio ambiente. Neste contexto fala-se sobre a geração de energia elétrica e a busca 

de fontes alternativas de energia, explorando o potencial da geração de energia 

fotovoltaica e os sistemas por ela formados.  

2.1 INTRODUÇÃO 

No centro de nosso sistema planetário está o sol. A energia desta fonte 

primaria chega a terra em forma de radiação eletromagnética. Mesmo indiretamente, 

grande parte das fontes de energia que impulsionaram o avanço da civilização até o 

presente momento processou a energia do sol. Dos benefícios de sua energia no 

planeta pode-se destacar como um dos mais importantes sua participação na 

fotossíntese, o processo que gera energia química como base que alimenta toda 

uma cadeia alimentar. A figura 2.1.1 mostra as fontes de energia primárias que 

produzem fontes secundárias, podendo ser caracterizadas em renováveis ou não. 

 

Figura 2.1.1 – Fontes de energia primarias e secundarias. 

Fonte: brigada-ecologica2.blogspot.com/ 



 

A contínua evolução, 

soluções mecanizadas para 

energia. O que antes era 

auxiliado pela força de animais hoje utiliza

combustíveis ou energia elétrica

consumo domestico e industrial,

do consumo mundial de energia.

2.2 ENERGIA E CONSUMO

O advento da m

início aos tempos modernos concretizando a 

Por décadas os efeitos colaterais

fontes fosseis eram pouco evidentes

responsável por diversos acontecimentos como 

sócio-políticos, aumento de doenças respiratórias, entre outros

o consumo energético por fonte de energia 

possível perceber o aumento do consumo após o período da segunda guerra 

mundial, sendo as fontes não renováveis como óleo, carvão e gás natural mais 

expressivas. 

 

Figura 2.2.1 – Consumo energético mundial por fonte nos dois últimos séc

A contínua evolução, otimização de processos e a criação de novas 

soluções mecanizadas para tarefas diárias, demandam grandes quantidades de 

energia. O que antes era impulsionado por correntes d'água

auxiliado pela força de animais hoje utiliza máquinas modernas que nec

ou energia elétrica. Atualmente a produção de energia elétrica

consumo domestico e industrial, e os meios de transporte representam a maior parte 

do consumo mundial de energia. 

ENERGIA E CONSUMO ENERGÉTICO 

O advento da máquina a vapor e por seguinte a revolução industrial, deu 

cio aos tempos modernos concretizando a importância da energia

colaterais da modernização vinculados a

eram pouco evidentes ou ignorados, mas atualmente é considerada 

diversos acontecimentos como mudanças climáticas, co

nto de doenças respiratórias, entre outros. A figura 2.2.1 mostra 

por fonte de energia no mundo a part

possível perceber o aumento do consumo após o período da segunda guerra 

, sendo as fontes não renováveis como óleo, carvão e gás natural mais 

Consumo energético mundial por fonte nos dois últimos séc

Fonte: ourfiniteworld.com 
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de processos e a criação de novas 

diárias, demandam grandes quantidades de 

água, vento, ou então 

quinas modernas que necessitam 

energia elétrica para o 

e os meios de transporte representam a maior parte 

vapor e por seguinte a revolução industrial, deu 

da energia e suas fontes. 

vinculados ao uso de energia de 

, mas atualmente é considerada 

mudanças climáticas, conflitos 

A figura 2.2.1 mostra 

no mundo a partir de 1820, onde é 

possível perceber o aumento do consumo após o período da segunda guerra 

, sendo as fontes não renováveis como óleo, carvão e gás natural mais 

 

Consumo energético mundial por fonte nos dois últimos séculos. 
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O salto no consumo também tem seus pontos positivos, refletindo no 

aumento significativo da qualidade e expectativa de vida. Porém para manter os 

hábitos atuais sem os efeitos colaterais indesejados, além de conscientização sobre 

os efeitos do consumo, novos métodos para gerar e processar energia de forma 

mais eficiente e menos poluente devem ser adotados. Outro motivo para esta 

mudança é o possível esgotamento entre médio a longo prazo das reservas naturais 

das principais fontes energéticas não renováveis, aumentando a importância de 

práticas sustentáveis. 

Atualmente grande parte da população mundial é altamente dependente 

de tecnologias e por consequência dependente de energia. Portanto torna-se 

essencial conhecer os recursos energéticos, suas limitações, impactos e seu uso 

(HINRICHS, 2011).  

2.3 GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 

Usinas geram energia elétrica através da propulsão de turbinas que 

acionam geradores elétricos, sendo as fontes de energia que movimentam as 

turbinas variadas. No Brasil quase toda energia elétrica é originada de usinas 

hidrelétricas, que usam a energia potencial de grandes volumes de água represada. 

Embora considerada uma fonte limpa pois não emite carbono durante a geração e 

renovável pois o ciclo da água é infinito, os impactos ambientais nas áreas de 

alagamento são irreversíveis. Até mesmo as usinas que utilizam biomassa 

consideradas renováveis contribuem para o empobrecimento e acidificação do solo. 

Já os países que não possuem malha hidrográfica favorável a geração de energia 

hidrelétrica, utilizam carvão mineral, óleo e gás natural como fontes principais.  

Comparando o cenário atual de consumo mundial anual de 20.000 TWh 

com as previsões da agência internacional de energia (IEA) de um consumo de 

30.000 TWh em 2030. Seriam necessários de acordo com (VILLALVA, 2012) 230 

usinas hidrelétricas iguais a de Itaipu ou 1000 usinas nucleares como a de 

Fukushima no Japão, para produzir tal quantidade de energia elétrica.  A figura 2.3.1 

mostra a usina de Itaipu e a figura 2.3.2 a usina nuclear de Fukushima durante o 

acidente de 2011. 
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Figura 2.3.1 – Usina Hidrelétrica de Itaipu. 

Fonte: pt.wikipedia.org 

 

Neste contexto as energias renováveis começam a tomar espaço, a 

energia eólica tem uma taxa de crescimento de 35% por ano na Europa e 20% da 

demanda de energia elétrica na Dinamarca é suprida por turbinas eólicas, já a 

Alemanha detém cerca de 20% da produção mundial oriunda desta fonte 

(HINRICHS, 2011). Outro fator é o crescimento da geração distribuída de 

eletricidade que consiste no uso de geradores descentralizados instalados próximos 

aos locais de consumo, reduzindo custos de transmissão.  

 

 

Figura 2.3.2 – Acidente na usina nuclear de Fukushima, Japão.  

Fonte: pt.slideshare.net 
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No Brasil a busca de fontes renováveis alternativas não é tão acelerada 

visto o potencial hidroelétrico do território. Entretanto por efeitos climáticos e o 

aumento do consumo nos últimos 10 anos, algumas barragens operam com 

reservatórios em níveis mais baixos enquanto correm risco de secar, prejudicando o 

potencial de geração e provocando eventual falta no fornecimento de energia. 

Quando isto ocorre usinas termoelétricas são acionadas e estas usam combustíveis 

fósseis para a geração de energia. 

Pensando em uma alternativa limpa, o uso de geradores eólicos e 

fotovoltaicos podem ser utilizados para complementar a geração de energia elétrica. 

Também conhecidas como fontes intermitentes, devido a disponibilidade inconstante 

de vento e luz solar, funcionam bem quando complementam outras fontes que estão 

disponíveis com mais regularidade, como as hidrelétricas que possuem água 

armazenada em reservatórios. A figura 2.3.3 mostra a usina eólica Pedra do Sal 

instalada na região nordeste do Brasil 

 

Figura 2.3.3 – Usina eólica na Praia Pedra do Sal - Piauí.  

Fonte: reporterambiental.com.br 
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2.4 ENERGIA ELÉTRICA FOTOVOLTAICA 

A possibilidade de gerar energia elétrica em qualquer lugar onde um 

painel fotovoltaico possa ser instalado, desde áreas urbanas como telhados de 

residências e edifícios até áreas abertas em regiões remotas, demonstra a 

flexibilidade desta fonte de geração alternativa.   

Os sistemas fotovoltaicos que antes eram destinados somente a atender 

regiões sem acesso a rede elétrica, hoje possuem participação na geração de 

energia integrada à rede elétrica com um crescimento aproximado de 60% na 

capacidade de geração instalada no mundo entre 2006 e 2007 (ATLAS ANEEL, 

2008). A figura 2.4.1 mostra uma residência com painéis fotovoltaicos fixados no 

telhado. 

 

 

Figura 2.2.3 – Residência com painéis fotovoltaicos, Italia.  

Fonte: fotovoltaicosulweb.it 

 

Por outro lado no Brasil não existe uma participação considerável de 

energia gerada por painéis fotovoltaicos integrados à rede. Apesar do enorme 
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potencial de utilização, grande parte da nossa população desconhece essa 

tecnologia (VILLALVA, 2012). Por isso é importante conhecer o funcionamento de 

um painel fotovoltaico e os fatores que interferem desde a geração de energia até 

seu consumo final. 

2.4.1 Efeito Fotovoltaico 

Os painéis ou módulos fotovoltaicos são constituídos por células 

fotovoltaicas, estas células são em grande maioria formadas pela junção de cristais 

de silício semicondutor dos tipos P com portadores de carga positiva e N com 

portadores de carga negativa. Na região da união ocorre a recombinação de elétrons 

e lacunas dos diferentes tipos de materiais criando uma barreira de potencial elétrico 

que impede o fluxo de cargas. Esta região é conhecida como região de depleção e é 

mostrada na figura 2.4.1.1.  

 

  

Figura 2.4.1.1 – Região de depleção formada pela junção PN.  

Fonte: http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/solids/pnjun.html#c3 

 

O novo material formado é conhecido como diodo. Para haver fluxo de 

cargas entre a junção é necessária uma fonte de energia capaz de vencer a barreira 

de potencial da região de depleção. A figura 2.4.1.2 mostra um diodo polarizado 

diretamente por uma fonte de tensão externa. Quando o potencial externo for maior 

que o potencial da região, os elétrons possuem energia suficiente para atravessar a 
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barreira e fluem do material do tipo N para o material do tipo P criando uma corrente 

elétrica. 

 

Figura 2.4.1.2 – Polarização direta do diodo. 

Fonte: people.senecac.on.ca/john.kawenka/EDV255/diodes.html 

 

Uma célula fotovoltaica utiliza a energia luminosa do sol para promover o 

fluxo de cargas através da junção. A figura 2.4.1.3 mostra uma célula fotovoltaica 

iluminada por raios de sol. Quando um fóton atinge um elétron da rede cristalina com 

energia suficiente para acontecer um salto quântico, este elétron salta para a banda 

de condução e fica livre para circular pelo material. O potencial gerado pela região 

de depleção impulsiona os elétrons livres para os terminais de contato da região N, e 

as lacunas formadas para os contatos da região P. Conectando uma carga aos 

terminais da célula possibilita o fluxo de uma corrente elétrica. Quando a energia 

absorvida do fóton não é suficiente para acontecer o salto quântico provoca o 

aquecimento do material. 

 

 



22 

 

 

Figura 2.4.1.3 – Efeito fotovoltaico em uma célula fotovoltaica. 

Fonte: www.micro.magnet.fsu.edu 

 

O agrupamento destas células em série e em paralelo elevam o valor de 

tensão e corrente produzido dando origem a um módulo fotovoltaico. A corrente e a 

tensão de um módulo variam de acordo com a carga a ele conectada. A figura 

2.4.1.4 mostra a curva característica de um módulo fotovoltaico, onde é possível 

observar os pontos extremos de operação.  

 

Figura 2.4.1.4 – Curva característica de um módulo fotovoltaico.  

Fonte: electronics.stackexchange.com 
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O eixo vertical do gráfico representa a corrente, e nele está o ponto onde 

a corrente é máxima, conhecida como corrente de curto-circuito do painel ou ���, 

neste ponto a tensão produzida pelo módulo é mínima. No eixo horizontal a tensão 

gerada é representada, o ponto onde a tensão é máxima é chamado de tensão de 

circuito aberto ou ���, neste ponto a corrente é nula. Conhecer estes pontos é 

essencial para o dimensionamento dos circuitos que controlam a energia gerada 

pelo painel. 

Entre os extremos existe um ponto ideal onde a máxima potência é 

produzida, conhecido como ��� (Maximum Power Point). Sempre que possível é 

desejável operar neste ponto. 

 

 

Figura 2.4.1.5 – Posicionamento ideal de um painel fotovoltaico em relação ao sol.  

Fonte: disciplinas.stoa.usp.br 

 

Entretanto, existe uma série de fatores que interferem na geração de 

energia de uma célula fotovoltaica. A corrente elétrica que um painel pode produzir 

depende diretamente da intensidade da radiação solar incidente e do ângulo de 

incidência, ocorrendo o melhor aproveitamento quando os raios incidem 

perpendicularmente a superfície do painel como mostrado na figura 2.4.1.5. Outro 

fator é a temperatura, interferindo inversamente na tensão de circuito aberto e 
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diretamente na corrente de curto-circuito. As figuras 2.4.1.6 e 2.4.1.7 mostram 

respectivamente os efeitos da intensidade da radiação e da temperatura sobre a 

curva característica de um painel fotovoltaico. 

 

 

Figura 2.4.1.6 – Efeito da intensidade da radiação luminosa na curva característica.  

Fonte: disciplinas.stoa.usp.br 

 

 

Figura 2.4.1.7 – Efeito da temperatura na curva característica 

Fonte: disciplinas.stoa.usp.br 
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Conhecer a dinâmica de geração de energia de um painel fotovoltaico é 

indispensável para o projeto de um sistema fotovoltaico e a instalação adequada dos 

painéis para obter melhor rendimento de geração de energia. Para uma montagem 

fixa, a instalação deve levar em conta a posição geográfica e a declinação solar para 

o melhor aproveitamento em cada estação do ano. 

2.4.2 Sistemas Fotovoltaicos 

O potencial de geração de um painel fotovoltaico, torna possível sua 

escolha em aplicações que necessitam energia elétrica. Estas aplicações são 

chamadas de sistemas fotovoltaicos pois utilizam os painéis fotovoltaicos 

conectados a módulos eletrônicos que estabilizam e convertem a energia gerada 

para níveis apropriados a carga desejada de maneira eficiente. 

 

 

Figura 2.4.2.1 – Sistema fotovoltaico residencial Off-Grid. 

Fonte: neosolar.com.br 

 

Os sistemas fotovoltaicos caracterizam-se por sua ligação com a rede 

elétrica, sendo definidos como On-Grid ou Grid-Tie quando conectados e Off-Grid 
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quando não. O uso de cada um dos dois tipos de sistema necessita diferentes 

componentes para tornar a energia gerada utilizável.  

A figura 2.4.2.1 mostra um sistema residencial Off-Grid e os blocos que o 

compõem. É comum o uso de baterias (3) nesses sistemas para ocasiões onde a 

carga necessita ser acionada quando os painéis não fornecem energia. O 

controlador de carga (2) ajusta a tensão e corrente do painel para níveis ideais de 

carga das baterias, os controladores mais modernos operam no MPP através do 

rastreio do ponto de máxima potência ou MPPT (Maximum Power Point Tracker). Já 

os sistemas que não utilizam baterias dispensam os controladores de carga, porém 

ficam sujeitos a falta de energia. Nestes sistemas os inversores (4) acionam 

diretamente as cargas com os níveis ideais de tensão e corrente e assim como os 

controladores de carga possuem MPPT.  

Os sistemas Off-grid normalmente atendem necessidades energéticas em 

regiões remotas e geralmente acionam uma carga específica. A figura 2.4.2.2 mostra 

um sistema fotovoltaico de bombeamento d'água para pecuária.  

 

 

Figura 2.4.2.2 – Bombeamento d'água para pecuária. 

Fonte: tciecos.com 
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Já os sistemas On-Grid são mais comuns em áreas urbanas e acionam 

variados tipos de carga em conjunto com a energia da rede elétrica. Quando a 

energia produzida excede o consumo, esta é fornecida a rede. Quando a energia 

produzida não supre a demanda, a energia da rede é utilizada. Através de um 

relógio bidirecional é calculado o balanço entre geração e consumo, ocorrendo 

possíveis descontos na tarifa. Os inversores para sistemas On-Grid  além da 

operação no MPP deve gerenciar a conexão com a rede e atender a requisitos de 

segurança como auto desligamento da rede quando esta estiver inoperante. A figura 

2.4.2.3 mostra um sistema residencial On-Grid. É possível notar a ausência de 

baterias, uma vez que a rede elétrica atua como reserva quando a energia produzida 

pelos painéis não seja suficiente para o funcionamento das cargas. 

 

 

Figura 2.4.2.3 – Sistema fotovoltaico residencial Off-Grid. 

Fonte: neosolar.com.br 
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3 METODOLOGIA  

Este trabalho foi idealizado para oferecer aos estudantes do ensino 

médio, acadêmicos do ensino superior e interessados, uma ferramenta para o 

estudo dos potenciais da geração de energia fotovoltaica através de sua curva 

característica. A partir desta necessidade, pensou-se em uma plataforma didática 

que mostrasse aos usuários a dinâmica de operação de um painel fotovoltaico 

simulando um ambiente real de aplicação, como no topo de um telhado em uma 

residência.  

Outros trabalhos com finalidades didáticas foram desenvolvidos no 

mesmo grupo de pesquisa deste, como o rastreador de máxima potência de painéis 

fotovoltaicos e o traçador de curvas características de painéis fotovoltaicos 

desenvolvido por Bernardo Rogowski dos Santos [SANTOS, 2013]. Estes foram 

importantes para avaliar o que poderia ser aproveitado e melhorado. Seguindo com 

o apoio de disciplinas de comunicação e estrutura de dados e programação 

orientada a objetos, a ideia de um sistema remoto ganhou forma. 

O sistema foi moldado para um painel de pequeno porte, entre 5 W e 10 

W. O primeiro desafio é simular a variação do ângulo de incidência luminosa e sua 

intensidade controladas por comandos do microcontrolador, imitando a variação da 

posição e intensidade dos raios de sol sobre um painel ao longo do dia. Em seguida, 

possíveis circuitos de controle do ponto de operação do painel são estudados, bem 

como os métodos de sensoriamento dos sinais elétricos. Além do desenvolvimento 

dos circuitos eletrônicos, foi definido o tipo de conectividade e transferência de 

dados entre a interface de usuário e a plataforma.  

A interface de usuário evoluiu de um simples quadro gráfico para um 

ambiente com maior flexibilidade de controles. Ganhando uma tabela de dados com 

os pontos das curvas, ajuste de escala do gráfico, ferramenta para comunicação 

serial com a plataforma e por fim uma melhor ergonomia. 

 

 

 



 

4 COMPOSIÇÃO E DESENVOLVIMENTO

A figura 4.1 mostra o diagrama de blocos do sistema. Este foi div

suas partes principais, co

fixado em uma estrutura que comporta lâmpadas incandescentes

iluminação do sol e um servo motor para 

comandos do firmware programado no microcontrolador

A conectividade com a rede internet da plataforma é gerenciada por um

módulo dedicado que funciona

usuário interage com o painel fotovoltaico através do programa de interface em um 

microcomputador conectado a rede internet. É 

conexão internet quando 

permite a comunicação serial via USB com este propósito

completam o sistema, um 

circuito controla a intensidade luminosa das 

e uma fonte de tensão estabilizada alimenta os circuitos.

 

Figura 

E DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA

A figura 4.1 mostra o diagrama de blocos do sistema. Este foi div

suas partes principais, começando pelo painel fotovoltaico a esquerda que 

fixado em uma estrutura que comporta lâmpadas incandescentes

iluminação do sol e um servo motor para movimentação, ambos 

programado no microcontrolador do Arduino

A conectividade com a rede internet da plataforma é gerenciada por um

funciona como um servidor, chamado 

interage com o painel fotovoltaico através do programa de interface em um 

onectado a rede internet. É possível altera

quando necessário, uma ferramenta na interface de usuário 

permite a comunicação serial via USB com este propósito. Alguns circuitos auxiliares 

completam o sistema, um display LCD de 16x2 exibe o estado atual do

circuito controla a intensidade luminosa das lâmpadas que simulam os raios solares 

e uma fonte de tensão estabilizada alimenta os circuitos. 

Figura 4.1 – Diagrama de blocos do sistema. 

Fonte: Autor 
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DO SISTEMA 

A figura 4.1 mostra o diagrama de blocos do sistema. Este foi dividido em 

meçando pelo painel fotovoltaico a esquerda que será 

fixado em uma estrutura que comporta lâmpadas incandescentes para simular a 

ção, ambos controlados por 

do Arduino. 

A conectividade com a rede internet da plataforma é gerenciada por um 

 Ethernet Shield. O 

interage com o painel fotovoltaico através do programa de interface em um 

alterar os parâmetros de 

, uma ferramenta na interface de usuário 

Alguns circuitos auxiliares 

D de 16x2 exibe o estado atual do sistema, um 

que simulam os raios solares 
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O painel fotovoltaico utilizado possui as características elétricas 

fornecidas pelo fabricante levantadas segundo as condições de teste padrão ou STC 

do inglês Standard Test Conditions. As quais são: AM = 1,5; E = 1000 W/m² e Tc = 

25 °C. A primeira indica a massa de ar que os raios  luminosos percorrem até 

atingirem a superfície do painel, e pode ser visualizada através da figura 4.2, onde β 

representa a altura solar. Quanto maior a massa de ar, maior será a absorção e a 

difusão da radiação solar pela atmosfera. O valor de referencia de AM = 1 é 

representado por ℎ
, onde β = 90° que indica a posição em que o sol atinge o z ênite. 

A segunda mostra a quantidade de energia luminosa por metro quadrado, o valor de 

1000 W/m² pode ser comparado com o sol de meio dia no verão. Por último a 

temperatura das células. 

 

Figura 4.2 – Cálculo da massa de ar. 

Fonte: www.stylepinner.com 

 

A figura 4.3 mostra a tabela de dados físicos e elétricos do painel fixada 

na parte traseira pelo fabricante. Em posse destes dados, a estrutura que sustenta e 

movimenta o painel e os circuitos eletrônicos que o controlam podem ser 

dimensionados. 

As etapas de funcionamento do sistema são descritas no fluxograma da 

figura 4.4. O sistema é energizado e o firmware executa a sequência de 

inicializações de periféricos e do módulo Ethernet. Uma verificação é feita na 
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memória interna a procura dos parâmetros de conexão internet armazenados, caso 

não encontrados, uma mensagem é mostrada no display LCD aguardando dados de 

configuração de rede. Caso armazenados na memória, o módulo Ethernet é 

configurado e inicia a escuta na porta escolhida, aguardando conexões. Quando 

uma análise da curva característica do painel é requisitada pelo usuário, uma 

tentativa de conexão é feita, caso o painel já esteja conectado a um outro usuário a 

conexão é rejeitada, e uma mensagem de ocupado é mostrada. Uma vez 

conectados, os dados do cliente com as diretrizes de configuração para análise são 

processados. Comandado pelo microcontrolador o painel fotovoltaico é forçado aos 

seus pontos extremos de operação enquanto os valores de tensão e corrente são 

lidos e armazenados. O processo seguinte é enviar estes dados para o usuário 

requerente observá-los por meio da curva característica desenhada e da tabela de 

valores que compõe a curva. 

 

 

Figura 4.3 – Dados do painel fotovoltaico escolhido. 

Fonte: Autor 

 



 

Figura 4.

5 CIRCUITOS ELETRÔNICO

Neste capítulo serão abordados os circuitos eletrônicos qu

grandezas elétricas do painel fotovoltaico, sua temperatura e também o circuito de 

controle que ajusta o ponto de operação a partir d

Os circuitos auxiliares como a fonte de tensão e o circuito de controle da 

luminosidade também serão 

O hardware é moldado de acordo com as características elétricas do 

painel fotovoltaico e também do microcontrolador. É essencial 

projeto dos circuitos. É comum que painéis d

por fabricantes diferentes,

estes valores variam conforme a temperatura do painel,

segurança foi adicionada aos valores máximos de tensão

temperatura ����.  

 

Figura 4.4 – Fluxograma de operação do sistema. 

Fonte: Autor 

CIRCUITOS ELETRÔNICOS 

tulo serão abordados os circuitos eletrônicos qu

grandezas elétricas do painel fotovoltaico, sua temperatura e também o circuito de 

controle que ajusta o ponto de operação a partir de comandos do microcontrolador.

Os circuitos auxiliares como a fonte de tensão e o circuito de controle da 

também serão comentados.  

é moldado de acordo com as características elétricas do 

painel fotovoltaico e também do microcontrolador. É essencial conhecê

É comum que painéis de mesma faixa de pot

por fabricantes diferentes, apresentem variações nos valores de 

estes valores variam conforme a temperatura do painel, por isto uma margem 

foi adicionada aos valores máximos de tensão ����
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tulo serão abordados os circuitos eletrônicos que monitoram as 

grandezas elétricas do painel fotovoltaico, sua temperatura e também o circuito de 

do microcontrolador. 

Os circuitos auxiliares como a fonte de tensão e o circuito de controle da 

é moldado de acordo com as características elétricas do 

conhecê-los antes do 

faixa de potência produzidos 

valores de ��� e ���. Alem disto, 

por isto uma margem de 

��, corrente ����, e 
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���� = 25	� 

���� = 0,4	� 

���� = 80	°� 

 

5.1 CIRCUITO DE CONTROLE DO PONTO DE OPERAÇÃO DO PAINEL 

O circuito de controle é a parte principal do hardware, ele atua como uma 

carga eletrônica controlável conduzindo o painel fotovoltaico entre seus pontos 

extremos de operação. A figura 5.1.1 mostra o esquemático do circuito eletrônico 

que executa esta função. Os resistores R1 e R2 condicionam os sinais analógicos do 

painel adequando-os para o nível de tensão de operação do microcontrolador; 

possibilitando a leitura com os canais A/D do microcontrolador e a comparação com 

o nível de tensão de 0 V a 5 V de VCTRL. 

 

Figura 5.1.1 – Circuito de controle do painel. 
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Fonte: Autor 

Uma tensão de controle ����� é aplicada a entrada inversora do 

comparador U1, a tensão do painel �� é condicionada para um valor ����� relativo a 

�����, que então é aplicada a entrada não inversora do comparador U1. Supondo 

que o a tensão ����� é maior que a tensão de controle �����, o transistor Q1 é 

polarizado e com isso a corrente do painel cresce enquanto a tensão cai. Quando a 

tensão ����� cair abaixo do valor de �����, o transistor interrompe o fluxo de 

corrente, e com isso a tensão ����� sobe. Logo que ����� supere ����� o transistor 

é novamente polarizado e o ciclo se repete. 

O cálculo dos resistores R1 e R2 deve garantir que a tensão ����� não 

ultrapasse o valor de 5 V, então estes são calculados com o valor máximo de tensão 

definido para os painéis ����. O ganho � aplicado a tensão do painel é calculado 

através da equação 5.1.1 e os resistores através das equações 5.1.2, 5.1.3 e 5.1.4.  

 

� × ���� = 5	(5.1.1) 

� = 0,2 

 

����� = �� × 	�	(5.1.2) 

����� = �� ×	
�$

�
 + �$

	(5.1.3) 

�$

�
 + �$

= 0,2	(5.1.4) 

�
 = 330	'Ω 

�$ = 82,5	'Ω 

 

A escolha da chave eletrônica Q1 teve como requisito apresentar baixa 

queda de tensão quando fechada ou conduzindo, causando a menor interferência 

possível nas medidas de corrente e tensão do painel. Por isso a tecnologia MOSFET 

foi escolhida. Algumas séries apresentam uma resistência de canal da ordem de 

miliohms quando fechadas. O componente IRF540N possui resistência máxima de 
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canal de 44 mΩ, rápido chaveamento e valores máximos de potência muito maiores 

que as exercidas pelo painel. A tensão mínima de polarização está em torno de 2,0 

V a 4,0 V exigindo do comparador U1 fornecê-la. 

O comparador U1 deve permitir operação com fonte de tensão simples, 

este deve também ter um rápido chaveamento. O comparador LM311 é muito 

utilizado por sua flexibilidade de alimentação e sua velocidade de resposta. O 

resistor R3 atua como "Pull Up". 

A tensão de controle V-CTRL é gerada pelo microcontrolador através de 

um PWM. Um filtro passa baixa estabiliza a tensão de controle na entrada do 

comparador.  

 

5.2 MONITORAMENTO DE CORRENTE DO PAINEL 

 

 

Figura 5.2.1 – Sensor de corrente do painel. 

Fonte: Autor 

 

O circuito da figura 5.2.1 mostra um amplificador não-inversor. A queda de 

tensão gerada pela corrente que flui pelo resistor RS é amplificada. É importante que 

a resistência RS assim como a chave Q1 interfira o mínimo possível nas medidas do 
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painel, um valor RS de 0,2 Ω gera uma queda de tensão de 70 mV para uma 

corrente de 350 mA e 2 mV para uma corrente de 10 mA.  

O amplificador U2:A deve permitir alimentação simples e atenuar 

quaisquer ruídos indesejados que possam interferir nas medidas. Para isso o ganho 

em modo comum do amplificador deve ser grande o suficiente para rejeitar tais 

ruídos. Um alto ganho em modo comum aumenta a razão rejeição dos sinais 

indesejados, também conhecido como CMRR. O amplificador LM358 possui um 

CMRR de 70 dB contra 120 dB do LM725. Ambos permitem alimentação com fonte 

simples, porém o lm725 apesar de mais eficiente é quase 15 vezes mais caro do que 

o LM358. Os testes em bancada revelaram que o LM358 é suficiente para as 

medidas de corrente, o seu baixo custo aliado à disponibilidade caracteriza sua 

escolha. 

Os resistores R6 e R7 definem o ganho do amplificador não-inversor para 

uma faixa de tensão de saída compatível com o conversor A\D. O ganho de um 

amplificador não-inversor é calculado pela expressão 5.2.1. Seu valor é calculado 

para que quando a tensão for máxima sobre RS expressa em 5.2.2 o valor de �) 

seja 5 V, mostrado em 5.2.3 

 

� = 1 +	
�*

�+

	(5.2.1) 

����	 × �, = 0,08�	(5.2.2) 

�)��
= ����	 × �, × � = 5�	(5.2.3) 

� = 62,5 

�+ × 61,5 = �* 

�+ = 10	'Ω 

�* = 615	'Ω 
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5.3 MONITORAMENTO DA TEMPERATURA 

 

O circuito que monitora a temperatura é similar ao circuito que monitora a 

corrente, ambos usam o LM358 como amplificador não-inversor. A medição da 

temperatura é feita com o componente LM35 acoplado a parte traseira do painel 

fotovoltaico. A figura 5.3.1 mostra o comportamento do sensor de temperatura LM35 

que fornece um valor de tensão linear de 10 mV por °C. A figura 5.3.2 apresenta o 

circuito amplificador. A tensão �.��/ representa a tensão de saída do LM35 expressa 

em 5.3.1. Para medir a temperatura máxima que o painel atinge, este foi submetido 

a iluminação de 4 lâmpadas de 100 W até a estabilização de seu valor, 

aproximadamente 72 °C. 

 

 

Figura 5.3.1 – Sensor de temperatura LM35. 

Fonte: Datasheet Texas Instruments. 
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Figura 5.3.2– Circuito sensor de temperatura. 

Fonte: Autor. 

 

O resistor R8 faz o acoplamento com a referência enquanto o capacitor 

C1 filtra possíveis ondulações, os resistores R10 e R11 definem o ganho em malha 

fechada, sendo o ganho calculado através da equação 5.3.2. O valor do ganho é 

calculado em 5.3.3. 

 

�.��/ = �	 × 0,01	(5.3.1) 

� = 1 +	
�



�
0

	(5.3.2) 

�)��
= ���	 × 0,01	 × � = 5�	(5.3.3) 

� = 6,25 

�
0 × 6,15 = �

 

�
0 = 10	'Ω 

�

 = 61,5	'Ω 
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5.4 CONTROLE DA ILUMINAÇÃO 

O circuito que controla a iluminação das lâmpadas é apresentado na 

figura 5.4.1. Este circuito utiliza optoacopladores como interface entre o nível de 

tensão do microcontrolador de 5 V com a tensão alternada da rede de 220 V. O 

optoacoplador U3 detecta a passagem por zero da tensão da rede através da 

corrente limitada por R12, gerando um pulso de nível lógico alto em VZ através do 

resistor de pull up R13. Este pulso é lido pelo microcontrolador que dispara o gatilho 

que ativa o Triac U5 por comando de U4. Os resistores R15 e R16 limitam a corrente 

de polarização do Triac bem como R15 limita a corrente de gatilho em U4. 

 

 

Figura 5.4.1– Circuito de controle de luminosidade. 

Fonte: Autor. 

 

 As figuras 5.4.2, 5.4.3 e 5.4.4 mostram o pulso de detecção de passagem 

por zero no canal 1 e os pulsos de gatilho para ativação das lâmpadas no canal 2. 

Quanto mais demorado for o gatilho após a passagem por zero da tensão da rede, 

menor será a intensidade luminosa das lâmpadas. 
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Figura 5.4.2– Sinais de comando para 25% de luminosidade. 

Fonte: Autor. 

 

 

Figura 5.4.3– Sinais de comando para 50% de luminosidade. 

Fonte: Autor. 
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Figura 5.4.4– Sinais de comando para 100% de luminosidade. 

Fonte: Autor. 

 

5.5 FONTE DE ALIMENTAÇÃO 

 

Figura 5.5.1 – Fonte de alimentação. 

Fonte: Autor. 

 

A fonte de alimentação fornece uma tensão estável para o circuito de 

controle e circuitos auxiliares. A figura 5.5.1 mostra o circuito da fonte de 

alimentação. O conversor integrado Buck LM2575 abaixa a tensão retificada para 
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5,0 V que alimenta os módulos eletrônicos enquanto o regulador linear LM7812 

regula a tensão que alimenta os amplificadores operacionais. Um segundo regulador 

linear LM7805 regula a tensão para alimentação do servo motor.   

 

6 DESENVOLVIMENTO DO FIRMWARE E PROGRAMAÇÃO DO 
MÓDULO ETHERNET 

O firmware foi escrito usando linguagem de programação C++ no 

ambiente de desenvolvimento Atmel Studio 6.1. O microcontrolador é o ATmega328 

da família de alta performance de 8 bits da Atmel, acoplado ao módulo Arduino. 

Um Arduino é uma plataforma de prototipagem para softwares que podem 

acionar ou monitorar hardwares. Com uma API de programação simplificada, fácil 

gravação via USB e custo acessível, esta plataforma é o cérebro de projetos simples 

e complexos. Uma comunidade mundial de desenvolvedores contribui para facilitar a 

acessibilidade ao conhecimento tanto para programadores novos como avançados. 

A figura 6.1.1 mostra um módulo Arduino UNO. 

 

 

Figura 6.1.1 – Arduino Uno. 

Fonte: https://www.arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardUno 
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O ATmega328 opera com frequência máxima de 20 MHz. A referência 

"32" no nome indica uma memória flash de programa de 32 Kb, ele ainda possui 1 

Kb de memória EEPROM e 2 Kb de memória SRAM, seus periféricos e seus 23 

pinos configuráveis de entrada/saída ampliam sua funcionalidade. No projeto os 

seguintes periféricos foram utilizados: 

 

• Temporizador de 8 bits; 

• Temporizador de 16 bits; 

• Conversor Analógico/Digital de 10 bits; 

• Serial USART; 

• Serial SPI. 

 

6.1 GERAÇÃO DA TENSÃO DE CONTROLE DO PAINEL 

O sinal de controle do ponto de operação do painel utiliza o timer1 de 16 

bits do ATmega328 configurado para uma frequência de 400 Hz sendo a fonte de 

clock a mesma do processador. Seu maior número possível de contagens possibilita 

uma maior resolução da tensão modulada. O cálculo do valor de topo �1� do 

contador para atingir os parâmetros desejados é descrito pela equação 6.1.1. 

  

2�/3 = 16 �45 

2/6� = 400 45 

�789:;<87 = 1 

�1� =
2�/3

�789:;<87 × 2/6�

− 1  (6.1.1) 

�1� = 39999  

 

O levantamento da curva inicia com a leitura da tensão de circuito aberto 

do painel para a posição e luminosidade desejada. Esta leitura serve para calcular o 



44 

 

incremento ou 9?8@ do valor de :AB? que vai de zero ao valor de topo, como 

descrevem as equação 6.1.2 e 6.1.3, onde C� é o número de pontos da curva. Para 

cada incremento de :AB? os valores de tensão e corrente do painel são lidos e 

armazenados.   

��.�D = 5 ×
:AB?

�1�
 

0 ≤ :AB? ≤ �1�	(6.1.2) 

9?8@ =
�F�GH��

C�
	(6.1.3) 

 

6.2 MOVIMENTAÇÃO DO PAINEL FOTOVOLTAICO 

Simulando o movimento do sol ao longo do dia, o painel fotovoltaico é 

movimentado sobre seu eixo horizontal por um servo motor. A figura 6.2.1 mostra a 

dinâmica dos movimentos do painel, o ângulo descrito é em relação ao eixo 

horizontal, movimentando-se entre 30° e 90°.  

 

 

 

Figura 6.2.1 – Movimentação do painel. 

Fonte: Autor 
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O servo motor utilizado é mostrado na figura 6.2.2. Este servo motor 

digital de aplicações gerais tem um torque de 10,0 Kg.cm e faixa de tensão de 

alimentação de 4,8 V a 7,2 V. Outros parâmetros como peso e velocidade de giro 

não são críticos para o projeto; os demais detalhes podem ser encontrados no 

datasheet. 

 

Figura 6.2.2 – Servo motor MG996R. 

Fonte: www.stylepinner.com 

 

6.3 CONTROLE DE ILUMINAÇÃO 

A rotina que controla a intensidade de iluminação trabalha com o timer2 

de 8 bits em conjunto com o circuito descrito em 4.4.  

O temporizador é configurado para iniciar a contagem quando ocorrer 

uma interrupção externa gerada pela detecção de passagem por zero do sinal da 

rede. Esta detecção ocorre a cada 8,33 ms, este é o período do semiciclo do sinal da 

rede. O procedimento para calcular os valores de configuração do timer2 calcula 

através de 6.3.1 o atraso mínimo e máximo gerado pelo contador mostrados em 

6.3.2 e 6.3.3. Em 6.3.4 o valor de contagem para o atraso de 8,33 ms é calculado. 
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?��.�3��IJK
= 	8,33	L9 

�1��� = 255 

 

?��.�3�� =
(�1� + 1) ∗ �789:;<87

2�/3

	(6.3.1) 

?��.�3�� =
256 ∗ 1024

16 ∗ 10+
= 16,834	L9	(6.3.2) 

?��.�3�� =
1 ∗ 1024

16 ∗ 10+
= 64,0	N9	(6.3.3) 

 

    �1� =
.OPQRSTRIJK∗�UVS

H�����D��
− 1 = 129	(6.3.4) 

 

As equações mostram que para um prescaler de 1024 e operando com o 

clock de 16 MHz do CPU o timer2 pode gerar um pulso de gatilho com atraso de 

8,33 ms com 129 contagens. 

Testes realizados com uma lâmpada de 100 W revelaram que para 

produzir uma luz significativa, o atraso máximo para o gatilho deve ser maior que 5,0 

ms. 

As configurações e funções do temporizador e a habilitação da 

interrupção externa foram encapsulados em um arquivo de funcionalidades dedicas 

ao controle de iluminação dando origem ao arquivo DIMMER.H.  

6.4 ATUALIZAÇÃO DO DISPLAY LCD 

O display LCD é usado para fornecer informações sobre a operação atual 

da plataforma. Por seu tamanho limitado de 16x2, informações como os parâmetros 

de conexão são fornecidas separadamente em intervalos periódicos. Estes 

intervalos são programados pelo timer0. As figuras 6.4.1 e 6.4.2 mostram o display 

exibindo as informações de conexão do servidor. 
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Como visto em 6.3 o temporizador de 8 bits configurado com prescaler de 

1024 pode gerar um período de contagem de 16,834 ms. Para contagens maiores 

uma variável é incrementada a cada estouro de contagem. Quando o número de 

estouros atinge um valor limite a função que atualiza o display é executada. 

 

 

Figura 6.4.1 – Display LCD. 

Fonte: Autor 

 

 

Figura 6.4.2 – Display LCD. 

Fonte: Autor 

 

As funções para inicialização e escrita no display LCD utilizam a biblioteca 

LCD.h.  Esta biblioteca conta com funções de escrita, mudança da posição do 

cursor, limpeza dos caracteres da tela e outras funcionalidades como conversão de 

números inteiros em caracteres no formato ASCII. Esta biblioteca foi escrita e 

modificada em aulas...(perguntar hugo)  
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6.5 CONVERSOR ANALOGICO/DIGITAL (ADC) 

Este periférico interpreta as grandezas analógicas e as traduz para um 

valor digital pelo processo de aproximações sucessivas. Possui um pino para 

alimentação própria AVCC que já esta conectada ao pino VCC no módulo Arduino. A 

tensão de referência selecionada para AREF é a mesma do pino AVCC. Um fator 

importante é que a tensão máxima de entrada não deve superar VCC, podendo 

causar danos ao microcontrolador. Deve-se ficar atento a isto quando dimensionar 

os condicionadores dos sinais.  

Com uma resolução máxima de 10 bits, os valores analógicos lidos são 

representados em valores digitais de 0 a 1023. Para escrevê-los em seus valores 

reais a expressão (6.5) é utilizada. O valor lido �F� ainda pode ser multiplicado por 

um coeficiente � que representa os ganhos aplicados ao sinal para o seu 

condicionamento.  

 

�WXYZ = 5	� 

�[\ =
�F�

1024
×	�WXYZ 	× �	(6.5) 

 

Optou-se por manter os dados lidos do painel em seus valores digitais 

relativos, enviando-os juntamente com os coeficientes de condicionamento para que 

o programa que executa a interface de usuário os converta. Sendo assim quaisquer 

mudanças no hardware e firmware, dispensam alterações no código da interface de 

usuário. Os cálculos dos coeficientes para tensão ������, corrente ������ e 

temperatura ������ são mostrados nas equações 6.6, 6.7 e 6.8. 

 

�� × 0,2 =
�F�GH

1024
×	�WXYZ	(6.6) 

�� =
�F�GH

1024
×	�WXYZ × 5	 

�� = 0,024414 × �F�GH 
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�� × �� × 62,5 = 	
�F�[H

1024
×	�WXYZ	(6.7) 

�� = 3,9065 × 10^_ × �F�[H	 

 

�� × 0,01 × 6,25 = 	
�F�`H

1024
×	�WXYZ	(6.8) 

�� = 	0,078125 × �F�`H 

������ = 	0,024414	 

������ = 	3,9065 × 10^_ 

������ = 	0,078125 

 

6.6 ARDUINO ETHERNET SHIELD E CONTROLADOR WIZNET W5100 

 

A interface da plataforma com a internet é gerenciada pelo microchip 

W5100 produzido pela Wiznet. Ele atua numa rede Ethernet e suporta protocolos de 

comunicação embarcados fisicamente (hardwired). Outra vantagem de utilizar este 

chip é a comunicação SPI com o microcontrolador e a fácil programação por leitura e 

escrita de registradores. Como as camadas de rede e de transporte estão 

embarcadas fisicamente, resta ao programador configurar os parâmetros de 

conexão com a rede e gerenciar os 4 sockets independentes disponíveis. Estes 

sockets compartilham uma memória de transmissão de dados de 16 Kb, 8 Kb para 

envio e 8 Kb para recebimento. A memória pode ser reservada totalmente por um 

socket ou dividida entre os demais. A figura 6.6.1 mostra o Arduino Ethernet Shield 

que usa o processador W5100. Este possui pinos compatíveis com a plataforma 

Arduino, entrada para cartão de memória SD e entrada para cabo Ethernet RJ45 
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Figura 6.6.1 – Arduino Ethernet Shield. 

Fonte: https https://www.arduino.cc/en/Main/ArduinoEthernetShield 

 

A comunicação SPI entre o processador W5100 e o ATmega328 é feita 

através de um fluxo de dados de 32 bits, composto por: 

 

• 1 byte OP-Code (0xF0 para Leitura e 0x0F para Escrita); 

• 2 bytes de endereço; 

• 1 byte de dado. 

 

A ordem de envio é do bit mais significativo (MSB) para o menos 

significativo (LSB). A figura 6.6.2 exemplifica a sequência de transferência de dados 

para leitura e escrita. A transmissão inicia colocando o pino SS (Slave Select) em 

nível lógico baixo, O comportamento dos sinais de MOSI e MISO para as operações 

de leitura e escrita é mostrado, no caso da leitura o dado enviado serve apenas para 

completar os 32 bits. 
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Figura 6.6.2 – Comunicação SPI com Ethernet Shield. 

Fonte: Datasheet Wiznet W5100 ver. 1.1.6 

 

O protocolo de comunicação via Ethernet utilizado é o TCP. O shield é 

configurado como servidor, aceitando solicitações de conexão com os clientes que 

são os programas de interface de usuário. A figura 6.6.3 mostra a sequência de 

eventos que caracteriza a conexão. Para que isto seja possível um procedimento 

para inicialização dos registradores comuns aos sockets é executado. São eles: 

 

• MR - Mode Register; 

• SAR - Source Address Register; 

• GWR - Gateway Ip Address Register; 

• SUBR - Subnet Mask Register; 

• SIPR - Source Ip Register; 

• RMSR - RX Memory Size Register; 

• TMSR - TX Memory Size Register. 
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Figura 6.6.3 – Comunicação TCP/IP com Ethernet Shield. 

Fonte: Datasheet Wiznet W5100 ver. 1.1.6 

 

Estes registradores guardam os parâmetros de conexão e dividem a 

memória de dados entre os sockets. A configuração dos sockets é individual e 

seleciona o protocolo e o modo de comunicação. Uma descrição detalhada de todos 

os registradores, endereços na memória, comportamento e suas configurações 

estão disponíveis no datasheet do processador W5100 (WIZNET, 2016).  

Através dos registradores dos sockets o servidor é configurado para 

escutar a porta escolhida, a sigla n faz referência ao endereço do registrador do 

socket desejado. Para o projeto apenas o socket zero é utilizado. Os registradores 

são: 

 

• Sn_MR - Socket n Mode Register; 

• Sn_CR - Socket n Command Register; 

• Sn_SR - Socket n Status Register; 

• Sn_PORT - Socket n PORT; 
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• Sn_TX_FSR - Socket n TX Free Size Register; 

• Sn_TX_WR - Socket n Write Pointer Register; 

• Sn_RX_RSR - Socket n RX Receive Size Register; 

• Sn_RX_RD - Socket n Read Point Register. 

 

 

Devido a possibilidade de dividir a memória de dados entre os sockets, 

utilizam-se registradores que guardam o valor atual de leitura e escrita. Somente 

este valor não é suficiente para escrever nos endereços reais do espaço de memória 

reservado ao socket desejado. 

Para um espaço de memória de envio de 2 KB reservados, existem 2048 

endereços, sendo o endereço base da memória de envio (S0_TX_BA) 0x4000. O 

espaço reservado para o socket zero vai de 0x4000 até 0x47FF. A máscara 

TX_MSK garante a escrita dentro dos limites do espaço de memória reservado para 

o socket. Supondo sucessivas escritas na memória de envio, o valor atual de 

S0_TX_WR é 0x17EE, o cálculo do endereço real �a_�� é mostrado na equação 

6.6.1 

 

�a_�� = S0_TX_BA + [(S0_TX_WR)		&&		(�a_�lm)]	(6.6.1) 

�a_�� = 0x4000	 + [(0x17EE)		&&		(0x07FF)] 

�a_�� = 0x47EE 

 

O mesmo procedimento é utilizado para o cálculo do endereço real de 

leitura, respeitando o valor base da memória e da máscara de acordo com o espaço 

de memória reservado.  

A configuração dos parâmetros de conexão do servidor devem respeitar 

os valores da rede em que o módulo está conectado, sendo necessária a 

investigação de tais valores para a correta configuração, assim como reservar um 

endereço IP para o servidor. 

Os códigos de programação desenvolvidos para comunicação com o 

controlador ethernet e gerenciamento do socket do servidor seguiram instruções da 

folha de dados do controlador W5100 gerando duas bibliotecas. Uma responsável 
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pela comunicação SPI e configuração dos parâmetros de rede (w5100.h) e outra 

para o gerenciamento do socket e o envio dos dados da curva característica para o 

cliente(SOCKET_W5100.h).  

 

7 ESTRUTURA E TRANSMISSÃO DE DADOS 

Para que ocorra uma comunicação concisa entre a interface de usuário e 

a plataforma remota é necessário que ambos os lados conheçam de que forma os 

dados enviados são organizados dentro do pacote de transmissão. 

A plataforma e a interface de usuário comunicam-se de duas maneiras: 

Comunicação serial através do protocolo USART entre o Arduino e a ferramenta 

serial para configuração dos parâmetros de rede do servidor e comunicação 

Ethernet com protocolo TCP entre a interface e controlador Ethernet shield para 

transmissão de dados de configuração da analise e resultado dos dados da curva 

característica.  

 

7.1 CONFIGURAÇÃO DOS PARÂMETROS DE REDE 

A estrutura de dados que contem os parâmetros de configuração de rede 

é composta, nesta mesma ordem por: 

• Endereço MAC  – uchar8[6]  -> 6 bytes 

• Gateway   – uchar8[4]  -> 4 bytes 

• Máscara de rede – uchar8[4] -> 4 bytes 

• IP    – uchar8[4] -> 4 bytes 

• Porta    – uint16 -> 2 bytes 

 

Esta estrutura deve ser idêntica para ambas às aplicações quanto ao 

tamanho em bytes das variáveis e a ordem de declaração. Este fato é importante, 
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pois variáveis de mesmo tipo podem ter diferentes tamanhos em bytes em diferentes 

arquiteturas. 

As configurações e a transmissão dos dados do servidor são feitas 

através de uma ferramenta de comunicação serial da interface de usuário. Os 

dispositivos devem estar conectados para que seja possível efetuar uma 

transmissão. A ferramenta então busca por dispositivos Arduino UNO conectados as 

portas COM do microcomputador, habilitando a sincronização. Após os dados de 

rede atualizados serem inseridos, passam por uma verificação buscando possíveis 

erros antes do envio. Se nenhum erro for encontrado os dados são enviados a 

plataforma. 

Os dados recebidos são armazenador em um buffer circular até que o 

tamanho do pacote de 20 bytes seja atingido. Isto leva o sistema a executar uma 

rotina que efetua a escrita dos bytes na estrutura de dados que então é enviada 

como parâmetro para a função que atualiza os dados de rede do controlador 

ethernet. 

 

7.2 PACOTE DE DADOS DE UMA CURVA CARACTERÍSTICA DO PAINEL 
FOTOVOLTAICO. 

 

Os dados com as diretrizes para efetuar o a varredura de uma curva 

característica do painel é enviado pelo usuário ao servidor em um pacote TCP via 

Ethernet. A montagem do pacote com o protocolo de transmissão é feita pelo 

modulo network do framework usado no desenvolvimento da interface, a estrutura 

com os dados para a analise é formada, nesta mesma ordem por: 

 

• Ângulo   – uchar8  -> 1 byte 

• Luminosidade  – uchar8  -> 1 byte 
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Estes dados são armazenados em variáveis que são utilizadas como 

parâmetros na função que traça a curva característica do painel fotovoltaico. Esta 

mesma função preenche a estrutura de dados que será enviada ao cliente. A 

composição dos pacotes com o protocolo de transmissão IP é feita pelo controlador 

ethernet. A estrutura de dados de uma curva característica é formada, nesta mesma 

ordem por: 

• Coef. Tensão   – float   -> 4 bytes 

• Coef. Corrente   – float   -> 4 bytes 

• Coef. Temperatura – float   -> 4 bytes 

• Pontos Tensão   – uint16[200]  -> 400 bytes 

• Pontos Corrente  – uint16[200]  -> 400 bytes 

• Temperatura  – uint16  -> 2 bytes 

 

 A leitura dos dados é feita pelo programa da interface de usuário. Como 

esta aplicação é executada em ambiente desktop que utiliza processadores de 32 ou 

64 bits, em alguns casos as estruturas sofrem alterações em tamanho para manter o 

alinhamento de memória, um processo chamado de “padding” ou preenchimento 

feito automaticamente por alguns compiladores. Isto modifica o tamanho da estrutura 

e a sequência dos bytes, para a estrutura em questão um preenchimento na ultima 

variável é feito adicionando 2 bytes. A ordem das variáveis dentro da estrutura de 

dados deve levar em conta o alinhamento de memória para um acesso correto aos 

valores desejados.  

8 INTERFACE DE USUÁRIO  

A interface de usuário é a síntese do trabalho. É através dela que o 

usuário executará os testes com o painel fotovoltaico. O software foi desenvolvido 

utilizando o Qt 5.4.2 e suas ferramentas em conjunto com a API QtCustomPlot para 

projeção dos gráficos. As funcionalidades da interface são: 

• Gráfico de tensão por corrente; 

• Gráfico de tensão por potência; 
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• Escala do gráfico ajustável; 

• Tabela de dados; 

• Marcadores de parâmetros da análise; 

• Indicador de estado da conexão; 

• Configuração dos parâmetros de conexão;  

• Ferramenta de comunicação serial. 

 

 

Figura 8.1 – Interface de usuário. 

Fonte: Autor 

 

A imagem 8.1 mostra a interface de usuário quando iniciada, uma janela 

de configuração dos parâmetros de conexão IP e porta inicia juntamente. Verificando 

os dados de conexão fornecidos pelo display LCD e preenchendo os campos, uma 

verificação do estado do servidor pode ser averiguada clicando no botão "Check 

Server", acusando se o sistema esta on-line ou off-line. 

No canto superior esquerdo encontra-se o menu, neste o usuário tem 

acesso as ferramentas de ajuste de escala do gráfico mostrada na figura 8.2, pode 

abrir novamente a janela dos parâmetros de conexão como mostrado na figura 8.1 e 
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pode reconfigurar o servidor com valores novos de conexão através da ferramenta 

serial mostrada na figura 8.3. 

 

 

Figura 8.2 – Janela de configuração de escala do gráfico. 

Fonte: Autor 

 

 

Figura 8.3 – Janela de interface serial com o hardware. 

Fonte: Autor 

 

Para levantar uma curva do painel fotovoltaico, o usuário escolhe o valor 

do ângulo de inclinação e a intensidade luminosa no quadro inferior da interface 

mostrada em 8.4. Uma vez escolhidos os valores, os botões "Curva n" enviam os 

dados da análise para o servidor, que quando estiver disponível executa o 

levantamento e envia os dados para o desenho no gráfico. As curvas levantadas são 

identificadas pela cor e pelo índice. É possível escolher as curvas que aparecem na 

tela selecionando as caixas IxV e PxV  enquanto os botões "Clr" limpam os dados 

daquela curva. 
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Figura 8.4 – Painel para configuração do levantamento da curva. 

Fonte: Autor 

 

 

Figura 8.5 – Tabelas de dados das curvas. 

Fonte: Autor 

 

Uma tabela com os valores dos pontos das curvas e um quadro com as 

configurações estão localizados a esquerda, mostrados na figura 8.5. Este quadro 

mostra a temperatura do painel no momento da análise e também a potência 

máxima atingida.  
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9 MONTAGEM E TESTES COM A PLATAFORMA 

Neste capítulo são mostrados os resultados obtidos com a plataforma 

montada. Os esquemáticos e desenhos das placas de circuito impresso estão 

disponíveis no apêndice A. 

9.1 ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO E PLACAS DE CIRCUITOS 
ELETTRÔNICOS 

A união do painel fotovoltaico com a estrutura de sustentação e a 

conexão com os circuitos eletrônicos completam a parte física da plataforma, 

mostrada pelas figuras 9.1.1 e 9.1.2 

 

Figura 9.1.1 – Hardware e estrutura de sustentação. 

Fonte: Autor. 

 

A estrutura foi construída com hastes de alumínio dobradas e rebitadas 

para união. O suporte das lâmpadas é de acrílico pintado de branco, aumentando a 

reflexão dos raios. A base é feita de MDF pintada de branco, ainda contando com 

placas laterais também pintadas e feitas do mesmo material. O painel é fixado a 

estrutura por calhas de alumínio parafusadas que possuem encaixe para os eixos de 

movimentação do servo motor. 
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O hardware esta disposto sobre uma placa de acrílico onde as placas são 

fixadas com fita dupla face enquanto um gabinete é desenvolvido. A figura 9.1.3 

mostra as placas que o compõe.  

 

Figura 9.1.2 – Hardware e estrutura de sustentação. 

Fonte: Autor. 

 

 

Figura 9.1.3 – Placas de circuito eletrônico. 

Fonte: Autor. 
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9.2  ENSAIOS COM A PLATAFORMA DESENVOLVIDA 

Como mostrado nas figuras 2.4.1.6 e 2.4.1.7 os efeitos da intensidade da 

radiação e da temperatura sobre a curva característica de um painel fotovoltaico são 

expressivos. Os mesmos efeitos são esperados nas curvas obtidas do sistema, 

incluindo os efeitos da variação do ângulo de incidência. A figura 9.2.1 mostra a 

curva obtida com testes variando somente o ângulo de incidência e a figura 9.2.2 

variando somente a intensidade luminosa. 

 

 

Figura 9.2.1 – Curvas características de acordo com variação do ângulo de incidência luminosa. 

Fonte: Autor. 

 

É possível observar que em ambas as figuras 9.2.1 e 9.2.2 a temperatura 

do painel variou entre uma curva e outra. Para verificar o efeito isolado da 

temperatura, 4 curvas foram traçadas com a mesma configuração de angulo e 

luminosidade mostradas na figura 9.2.3, apresentando diferença entre as curvas 

conforme o aumento da temperatura. 
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Figura 9.2.2 – Curvas características de acordo com variação da intensidade luminosa. 

Fonte: Autor. 

 

Figura 9.2.3 – Curvas características de acordo com variação da temperatura. 

Fonte: Autor. 

 

O comportamento do sinal de controle VCTRL (CH1) para uma tensão de 

10 V do painel fotovoltaico (CH2) é mostrado na figura 9.2.4, sendo filtrada por um 
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filtro passa baixas e comparada com a tensão de referência do painel VPREF por U1 

resultando no sinal de chaveamento de Q1 mostrado na figura 9.2.5. A tensão de 

chaveamento também é filtrada por um filtro passa baixa. 

 

 

Figura 9.2.4 – Sinal de controle do ponto de operação do painel. 

Fonte: Autor.  

 

 

Figura 9.2.5 – Sinal de chaveamento de Q1. 

Fonte: Autor. 
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A comutação da chave Q1 originada pela comparação do sinal de 

controle do ponto de operação do painel (CH1) produz uma ondulação na sua 

tensão, a figura 9.2.6 mostra a componente alternada em VPREF (CH2). Esta 

ondulação também é percebida na corrente, as duas grandezas são filtradas por um 

filtro de média. 

 

 

 Figura 9.2.6 – Sinal de chaveamento de Q1. 

Fonte: Autor. 

 

Os resultados mostram a eficácia dos circuitos propostos no capítulo 5 e 

também comprovam a capacidade do firmware de controlar o hardware e gerenciar a 

conexão e transmissão de dados entre a interface de usuário e o sistema remoto.  

10 CONCLUSÃO 

Analisando os resultados obtidos no capítulo 8, nota-se que o sistema é 

capaz de simular a dinâmica de geração de energia elétrica de um painel 

fotovoltaico sobre a influência da luminosidade, ângulo de incidência luminosa e 

temperatura. A metodologia aplicada mostrou um resultado positivo, o circuito 

eletrônico de controle do ponto de operação do painel e os sensores de tensão, 

corrente e temperatura corresponderam ao resultado esperado de precisão e 
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estabilidade. O circuito do dimmer por sua vez apresentou ruídos sonoros de 

chaveamento. 

Embora a conectividade e a transmissão de dados entre a plataforma e a 

interface não apresentar problemas, o servidor configurado no módulo Ethernet foi 

testado somente em conexões em uma mesma rede. Sendo um importante 

aperfeiçoamento tornar a plataforma acessível para a rede mundial de 

computadores. Outro melhoramento seria diminuir o tempo de levantamento de uma 

curva, tornando o estudo com a plataforma mais dinâmico. 

Conclui-se então que a ferramenta desenvolvida é capaz de simular a 

dinâmica de geração de energia elétrica de um painel fotovoltaico. Os circuitos 

utilizam componentes de fácil aquisição e podem ser replicados, o mesmo acontece 

com o Arduino e o Ethernet shield, sendo módulos bastante conhecidos. 

Espera-se que com o uso desta ferramenta, o potencial de geração de 

energia de um painel fotovoltaico seja esclarecido e com ele as principais variáveis 

que interferem no seu rendimento. Juntamente com o conhecimento cientifico, esta 

ferramenta faz parte de um esforço para a conscientização e preocupação com as 

fontes energéticas e o sua relação com o meio ambiente.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 

 

REFERÊNCIAS 

ATMEL CORPORATION, folha de dados do microcontrolador Atmega328P  
Disponível em: <http://www.atmel.com/images/atmel-8271-8-bit-avr-microcontroller-
atmega48a-48pa-88a-88pa-168a-168pa-328-328p_datasheet_complete.pdf>. 
Acesso em: 10 fev. 2016 

BAUER, P. Kolar, J. W. “Teaching Power Electronics in the 21st Century”. 15th 
European Conference on Power Electronics and Applications, EPE Journal, Vol.13 
no 4, Lille, France, November 2003. 

COSTA, V. K. D; Kit Didático Fotovoltaico. Florianópolis, March, 2013. 

COELHO, R. F; Estudo dos Conversores Buck e Boost Aplicados ao Rastreamento 
de Máxima Potência de Sistemas Solares Fotovoltaicos, Florianópolis, SC – Brasil, 
Dissertação de Mestrado em Engenharia Elétrica - Instituto De Eletrônica De 
Potência, Universidade Federal de Santa Catarina, 2008. 

HINRICHS, R. A; KLEINBACH, M; REIS, L. B; Energia e o Meio Ambiente Tradução 
da 4ª Edição Norte-Americana, São Paulo: Cengage Learning. 2011. 

JÚNIOR, A. P. Amplificadores Operacionais e Filtros Ativos. 6ª ed. São Paulo: 
Artmed. 304 p 

LIMA, C. B. de; VILLAÇA, M. V. M. AVR e Arduino Técnicas de Projeto. 2ª ed. 
Florianópolis: Edição dos autores, 2012.  

MALVINO, A. P. Eletrônica - Vol. 1 e 2. 4ª ed. São Paulo: Pearson. 

MARQUES, M. A. et al “How Remote Labs Impact on Course Outcomes: Various 
Practices Using VISIR”. Education, IEEE Transactions on, Vol. pp nº 99, 2013. 

RODRIGUES, J. B. Estudo sobre a Utilização de Capacitores de Grande Porte para 
Substituição das Baterias Convencionais em Sistemas de Iluminação. Florianópolis, 
SC – Brasil, Trabalho de Conclusão de Curso de Pós-Graduação em 
Desenvolvimento de Produtos Eletrônicos, Departamento Acadêmico de Eletrônica, 
Campus Florianópolis, Instituto Federal de Santa Catarina, 2012. 

SANTOS, B. R. Desenvolvimento de Um Traçador de Curva Característica para 
Painéis Fotovoltaicos. Florianópolis, SC – Brasil, Trabalho de Conclusão de Curso 
de Tecnologia em Sistemas Eletrônicos, Departamento Acadêmico de Eletrônica, 
Campus Florianópolis, Instituto Federal de Santa Catarina, 2012. 

VILLALVA, M. G; GAZOLI, J. R; Energia Solar Fotovoltaica: Conceitos e Aplicações. 
1ª ed. São Paulo: Editora Érica Ltda. 2013. 

WIZnet : Internet Offload Processor Provider, Folha de dados do componente 
W5100. Disponível em: <http://www.wiznet.co.kr/wp-
content/uploads/wiznethome/Chip/W5100/Document/W5100_Datasheet_v1.2.6.pdf> 
Acesso em: 10 fev. 2016. 



68 

 

Documentação Qt. Em: < http://doc.qt.io/ >. Acesso em: 23 fev. 2015. 

 

 

 

 
  



69 
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APÊNDICE A – CIRCUITOS ELÊTRONICOS E PLACAS DE CIRC UITO 
IMPRESSO. 

O circuito de controle do painel e os sensores de tensão, corrente e 

temperatura foram montados em uma placa compatível com o módulo Arduino, 

chamada de shield. O esquemático foi dividido em duas partes para facilitar a 

visualização. A figura A1 mostra a parte do esquemático com os conectores para os 

circuitos dimmer, display LCD e servo motor. A figura A2 mostra o circuito de 

controle o os circuitos dos sensores. 

 

 

Figura A1 – Esquemático do shield para o Arduino parte 1. 

Fonte: Autor. 
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Figura A2 – Esquemático do shield para o Arduino parte 2. 

Fonte: Autor. 

 

A placa de circuito impresso do shield é composta de duas camadas, a 

figura A3 mostra parte inferior, a figura A4 a parte superior e a figura A5 a disposição 



 

dos componentes na placa. As medidas 

68,96 mm de altura. 

 

Figura A3 –

 

Figura A4 –

dos componentes na placa. As medidas em milímetros são: 72,90

 

– Parte inferior da placa de circuito impresso do shield

Fonte: Autor. 

 

– Parte superior da placa de circuito impresso do 

Fonte: Autor. 
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em milímetros são: 72,90 mm de largura e 

shield. 

da placa de circuito impresso do shield. 



 

Figura A5 – Disposição 

 

As figuras A6, A7, A8 e A9 mostram o esquemático do circuito do 

as placas de circuito impresso inferior, superior e a disposição dos componentes. As 

medidas da placa em milímetros são: 36,19mm de largura e 46,35mm de altura. 

Figura A6 – 

 

Disposição dos componentes na placa de circuito impresso do 

Fonte: Autor. 

figuras A6, A7, A8 e A9 mostram o esquemático do circuito do 

as placas de circuito impresso inferior, superior e a disposição dos componentes. As 

medidas da placa em milímetros são: 36,19mm de largura e 46,35mm de altura. 

 Parte inferior da placa de circuito impresso do dimmer.

Fonte: Autor. 
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circuito impresso do shield. 

figuras A6, A7, A8 e A9 mostram o esquemático do circuito do dimmer, 

as placas de circuito impresso inferior, superior e a disposição dos componentes. As 

medidas da placa em milímetros são: 36,19mm de largura e 46,35mm de altura.   

 

Parte inferior da placa de circuito impresso do dimmer. 



 

Figura A7 – 

Figura A8 – 

 

Figura A9 – Disposição dos componentes na placa de circuito impresso do 

As figuras A10

disposição dos componentes para a font

As medidas em milímetros são: 59,05

 

 Parte inferior da placa de circuito impresso do dimmer

Fonte: Autor. 

 

Parte superior da placa de circuito impresso do dimmer

Fonte: Autor. 

 

Disposição dos componentes na placa de circuito impresso do 

Fonte: Autor. 

 

10 e A11 mostram o a placa de circuito impresso e a 

disposição dos componentes para a fonte de alimentação apresentada no item 5.5. 

As medidas em milímetros são: 59,05 mm de largura e 61,34 mm de altura. 
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dimmer. 

dimmer. 

Disposição dos componentes na placa de circuito impresso do dimmer. 

mostram o a placa de circuito impresso e a 

apresentada no item 5.5. 

mm de altura.  



 

Figura A10 – Parte inferior d

 

Figura A11 – Disposição dos componentes na placa de circuito impresso d

 

Parte inferior da placa de circuito impresso da fonte de alimentação

Fonte: Autor. 

 

Disposição dos componentes na placa de circuito impresso da

Fonte: Autor. 
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fonte de alimentação. 

a fonte de alimentação. 
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APÊNDICE B – CÓDIGOS DE PROGRAMAÇÃO 

 

Os códigos de programação estão disponíveis em um repositório online, 

os links para o acesso aos arquivos do firmware e do software da interface de 

usuário são: 

 

Firmware: https://github.com/viniciusknabben/Arduino_Photovoltaic_Didactic_Kit.git 

Software: https://github.com/viniciusknabben/Desktop_Photovoltaic_Didactic_Kit.git 


