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Fonte Variável 0,25kVA com Sensoriamento Inteligente (Microcontrolado) 

 

1. RESUMO 

 

A Fonte de Alimentação Variável será projetada para fornecer uma potência 

considerada alta para um equipamento de bancada eletrônica, com uma relação de 

Tensão x Corrente da ordem de 0,25kVA (250W) com um baixo fator de Ripple 

(ondulações no sinal de tensão continua). 

Pela alta circulação de corrente será necessário um sistema de resfriamento para os 

circuitos de potência (transistores) que será constituído por dissipadores de calor 

(alumínio) e ventoinhas. Serão utilizados sensores de temperatura eletrônicos 

ligados ao corpo dos transistores e do transformador, indicando o momento correto 

para a atuação do sistema de resfriamento. Graças ao monitoramento constante de 

um Microcontrolador, que também indicará por um Display de LCD informações 

como a temperatura em cada transistor, o valor da tensão ajustado e o valor da 

corrente consumida pela carga. 

Para proteger a fonte contra curtos-circuitos e sobrecorrentes será instalada uma 

etapa analógica (independente do Microcontrolador) formada por um transistor de 

atuação rápida para desligar a fonte quando a mesma estiver em situações fora de 

suas características de projeto. 

Inicialmente todos os testes serão realizados por um Software dedicado a simulação 

virtual, somente após ajustar todos os parâmetros se iniciara a montagem pratica. 

Desenvolve-se uma  caixa para alojamento do projeto utilizando ferramentas de 

desenho assistida pelo computador para definir medidas e formato, só após se inicia 

a montagem pratica. 

Depois de montada passara por testes práticos para confirmar se todas as funções 

estão em bom funcionamento e se e necessário ajustes no hardware ou no software. 

Palavras-Chave: Fonte Variável; Sensoriamento Microcontrolado; Microcontrolador. 
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2. INTRODUÇÃO 

 

Buscando a integração de várias disciplinas cursadas na área da Engenharia 

Elétrica como a Eletrônica, Mecânica e Informática, esperam-se desenvolver uma 

Fonte de Alimentação Variável que forneça até 25VDC com uma corrente de 10A, 

mantendo um baixo fator de Ripple com um alto rendimento. Aplicar circuitos 

capazes de detectar, proteger e indicar problemas como curtos-circuitos e 

sobrecorrentes. Devido ao alto valor de corrente fornecida, irão ocorrer grandes 

aquecimentos nos circuitos controladores de potência, sendo necessário um 

sensoriamento da temperatura para um controle de resfriamento efetivo. Com a 

utilização de um Microcontrolador espera-se maior eficiência  na medição e controle 

dos sensores de temperatura, a fim de aproveitá-lo para monitorar a tensão 

(Voltímetro) e corrente (Amperímetro), divulgando as informações em um Display de 

LCD.Todas as etapas serão simuladas virtualmente com o auxilio de softwares 

dedicados a estes fins para correção de problemas e ajustes de parâmetros, 

somente após será iniciada a construção física das placas eletrônicas podendo 

assim comparar a teoria aplicada com a pratica.Dimensionamento da caixa de 

alojamento com auxilio de software dedicado a desenhos técnicos para  facilitar sua 

construção final e prever possíveis erros de medidas e espaçamentos. A construção 

da caixa utilizará equipamentos como Furadeira, Serra, Morsa e Parafusos. 

Materiais imprescindíveis para que todas as medidas calculadas e simuladas 

estejam na conformidade do projeto.Executar testes práticos para verificar se todas 

as funções estão com boa precisão como o Sensor de Temperatura, Sensor de 

Tensão e Sensor de Corrente. Se as proteções estão atuando no momento correto e 

se as informações exibidas no LCD estão de acordo com o sinal medido. Verificar se 

o Temporizador está com o tempo calculado igual ao tempo real. Somente após 

todos estes procedimentos será possível afirmar a confiabilidade do projeto e se 

está pronto para o uso. 

 

3. OBJETIVOS 

 

Desenvolver uma Fonte de Alimentação Variável capaz de fornecer um nível de 

potência alto (considerando um equipamento de laboratório eletrônico), incluindo 
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proteção contra curtos-circuitos e sobrecorrentes, sistema de refrigeração 

inteligente, medição de temperatura, tensão e corrente, divulgados em um Display 

de LCD, utilizando um Microcontrolador da Microchip (PIC). 

 

4. METODOLOGIA 

 

Coleta de informações com base em pesquisa de livros bibliográficos, revistas 

técnicas, sites especializados, apostilas e orientações de professores para contribuir 

com o conhecimento necessário ao desenvolvimento teórico e prático desejado. 

Espera-se desenvolver circuitos eletrônicos capazes de realizar na prática tudo o 

que foi calculado, programado e simulado na teoria. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 
 

Esquema Elétrico Fonte de Alimentação: 

Utilizando-se o conhecimento adquirido nas matérias voltadas a Eletrônica 

desenvolveu-se uma Fonte de Alimentação Linear contendo as etapas de isolação e 

abaixamento da tensão da rede, retificador de onda completa, filtro, regulagem de 

tensão fixa e variável, potência elevada de saída, proteção contra sobre-corrente e 

etc., assim como seus respectivos cálculos. A figura (3) representa o esquema 

elétrico do projeto. 

 

Figura 1 - Esquema elétrico da Fonte Linear completa 

O projeto foi dividido em varias sub-etapas a fim de explicar com detalhes o 

funcionamento e demonstrar seus respectivos cálculos matemáticos: 
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1-Carga: Será o circuito a ser alimentado, podem ser cargas resistivas, indutivas, 

capacitivas ou mistas (que contenha as duas), porém com limitações para 0~25Vcc / 

10A na fonte variável e 12Vcc / 1A, 5Vcc / 1ª para as fontes fixas. Para efeito de 

calculo será considerada uma carga resistiva e sua referencia será o R9 para a fonte 

variável, a equação (1) demonstra a resistência mínima suportada pela fonte: 

 

Para a fonte fixa de 12Vcc / 1A e com referencia o RX a resistência mínima 

suportada está apresentada na equação (2): 

 

Para a fonte fixa de 5Vcc / 1A e como referencia o RX a resistência mínima 

suportada está apresentada na equação (3): 

 

2-Filtro: Responsável em transformar um sinal retificado e pulsante em um sinal 

continuo. Outra função é filtrar oscilações e interferências vindas da rede primária e 

servir como acumulador de energia para a carga principal. Um ponto importante 

considerado em uma fonte é seu fator de Ripple que é a ondulação existente na 

tensão cc, quanto menor este fator melhor e mais continua será a energia cc 

fornecida à carga. O fator de Ripple é expresso em porcentagem e o cálculo para o 

fator de 10% é demonstrado na equação (4): 

 

O capacitor vendido comercialmente e adotado para o projeto possui o valor de 

2200µF, o mesmo será utilizado para encontrar o valor de tensão de Ripple 

apresentado no C3, na equação (5) demonstra-se o cálculo: 

 

Após descobrir o valor de ondulação, calcula-se a tensão de pico máxima que irá 

refletir na carga R9, equação (6): 
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Agora se pode calcular a tensão de isolação do capacitor de Filtro C3 e dimensionar 

para um valor comercial, equação (7): 

 

O Capacitor C3 será de 2200µF / 45Vcc 

 

3-Filtro para Alta Corrente: Idem ao item “3-Filtro”, porém para diminuir o fator de 

Ripple para 1%, a intenção é aumentar a eficiência e evitar instabilidades na tensão 

de saída em cargas mais elevadas. A oscilação da tensão cc é mais sentida por 

componentes microprocessados, microcontrolados, memórias e a grande maioria 

dos C.Is de forma geral. O cálculo para o fator de Ripple de 1% é demonstrado na 

equação (8); 

 

O valor de capacitor vendido comercialmente e adotado para o projeto possui o valor 

de 100000µF, será utilizado este valor para encontrar o valor de tensão de Ripple 

apresentado no C1, na equação (9) demonstra-se o cálculo: 

 

Pode-se adotar o mesmo valor da tensão de isolação do capacitor C3 para o 

capacitor C1, a fim de selecionar um valor comercial para uso. O Capacitor C1 será 

de 100000µF / 45Vcc. 

 

4-Ativador do Filtro de Alta Corrente: Como o filtro será um capacitor de alta 

capacitância para suportar cargas de alta corrente, será inserido um circuito para 

uma pré- carga de até 63% e outro para carregá-lo completamente (100%), isso será 

necessário para que no instante de ligá-lo (com 0% de carga) ele não queime o 

fusível e outros componentes, ao ligá-lo ele se comporta como um curto. A curva de 

carga e descarga de um capacitor possui uma função exponencial, o produto 

resistência x capacitância (RC) produzirá o tempo que C1 necessita para atingir o 
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valor desejado. Para carregá-lo até que atinja 63% calcula-se o produto do resistor 

R8 (220Ω) e C1 (100000µF) o tempo de carga terá 22 segundos, as equações (10), 

(11) e (12) descrevem o resultado: 

100% .............Vlp (30,416V) 

063% ............. VC 

 

 

Ou 

(12) 

Após este tempo o Microcontrolador 18F4520 (que será mencionado na próxima 

etapa) irá ativar o relé RL1 para que chaveie C1 direto para a fase positiva, 

eliminando R8 e assim obtendo a carga máxima de 100% e evitando que toda a 

corrente circule por R8 ocasionando sua queima, pois sua potencia de 4W não 

suporta correntes maiores que 138mA. A equação (13) demonstra o cálculo da 

potência e a equação (14) demonstra o cálculo da correte. 

 

 

 

5-Transformador: Responsável pelo abaixamento e isolação da rede primária 

(127~220Vca) á um valor que se deseja trabalhar, para este projeto será utilizado a 

tensão de secundário na ordem de 24Vca com corrente de 12A (margem de 

segurança de 2A a mais). A equação (15) indica qual será a tensão de pico a pico 

mínima para que as condições descritas sejam aplicadas. 

 

A tensão RMS será a descrita na equação (16). 
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9-Regulador de Alta Potência: Serão inseridos transistores de potência em série 

com a carga para aumentar a capacidade de fornecimento de corrente, isso será 

necessário, pois os C.Is reguladores não suportam correntes superiores a 1A 

(reguladores fixos) e 1,5A (reguladores variáveis). Com os transistores de potência 

corrente suportada pode ser maior que 10A. O transistor será o MJ15003. 

A variação da tensão de saída do LM317 irá polarizar a base do transistor 

linearmente, ocasionando que a tensão de saída do transistor será equivalente á 

tensão de saída do LM317 porém com uma corrente 6,6 vezes maior. A corrente 

mínima e máxima necessária para excitar a base estão na equação (20). 

 

Mesmo este componente suportando tensão e corrente acima do desejado (25V / 

10A) a sua potência trabalharia no limite (250W), para evitar possíveis problemas 

serão utilizados dois transistores MJ15003 (Q1 e Q2) para que sua corrente seja 

dividida e que não trabalhe em seus limites. A equação (21) revela a nova potência: 

 

10-Casador de Impedâncias: A necessidade de se dividir a corrente de saída por 

igualem cada transistor cria um problema. Como cada componente não é totalmente 

igual ao outro e o ganho (β) possui uma faixa de variação, além de estarem em 

paralelo, tendem a serem percorridos por correntes diferentes, em correntes mais 

altas pode-se levar a uma sobrecarga em um transistor enquanto o outro trabalha 

com folga. Para resolver este problema de forma simples e equilibrar por igual as 

correntes coloca-se resistores de baixo valor mas com resistências iguais em cada 

emissor, isso faz aumentar a tensão de base em cada transistor e fiquem mais 

semelhantes uns dos outros em termos de corrente conduzida. Estes resistores são 

o R3 e R4 com valor de 0,22Ω. 

 

12-Proteção contra Sobre-Correntes: Etapa responsável em proteger a fonte 

contra sobre-correntes superiores a 10A, será inserido como principal componente 
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um transistor de alta velocidade de chaveamento para detectar curtos de baixíssimo 

tempo (na ordem de ns), este transistor será o 2N2222A. 

O seu funcionamento será simples, ao circular corrente pelo resistor R7 irá gerar 

uma queda de tensão e esta queda será detectada pelo transistor, quando esta 

queda for maior que a corrente máxima calculada para a fonte,o transistor 2N2222A 

irá desviar a tensão de ajuste do LM317 para a saída e assim fará com que o 

regulador abaixe sua tensão até 0V ou até um valor de tensão dentro dos 

parâmetros projetados. O Cálculo do sensor de correte R7 está apresentado na 

equação (22): 

 

14-Sensor de Corrente: Utiliza-se um sensor Shunt para medir a corrente circulante 

em série com a carga. Como a corrente circulante máxima será alta, recomenda-se 

a utilização de shunts de baixo valor em resistência ôhmica, pois a sua potência 

dissipada será menor. O seu funcionamento será gerar uma queda de tensão 

quando circular pela carga uma corrente elétrica, essa queda de tensão será 

proporcional a corrente. Quando em corrente máxima (10A) a queda de tensão não 

poderá ultrapassar os5V, pois os circuitos que irão medir e calculá-lo possuem esta 

alimentação,  porém por segurança contra variações de tensão e evitar ultrapassar o 

fundo de escala irá se utilizar o valor máximo de 2,5V. O cálculo do resistor Shunt 

(R8) é apresentado em (25): 

 

A sua potência máxima dissipada será, equação (26): 

 

As medidas de um resistor de 25W irão atrapalhar o desenvolvimento da placa de 

circuito impresso, pois seu tamanho será muito grande. Se instalado fora da placa 

poderá gerar o problema dos fios de ligação alterar sua resistência ôhmica. Uma 

solução simples é desenvolver um resistor shunt utilizando resistência de chuveiro 

elétrico. 
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O fio de níquel-cromo utilizado será o AWG 20.O cálculo (27) mostra as medidas do 

resistor desenvolvido: 

 

Para isolar a etapa de potência da etapa de medição irá se utilizar um Amplificador 

Operacional em configuração de Buffer (U3), pois as características são de alta 

impedância de entrada e baixa impedância de saída com um ganho unitário. E outro 

em configuração de Amplificador Não-Inversor que também possui alta impedância 

de entrada e baixa de saída com ganho unitário(poderá ser alterado seu ganho 

futuramente para compensar perdas do sinal), assim os dois circuitos não irão 

influenciar no sinal a ser medido. A equação (28) mostra o cálculo para alterar o 

ganho do Amplificador Não-Inversor: 

 

A figura (6) apresenta a etapa isoladora e amplificadora: 

 

Figura 2 – Amplificadores Operacionais, Buffer e Não-Inversor 

 

Os Amplificadores Operacionais utilizados para executar as operações citadas serão  

o CA3140, componente muito utilizado para medidas de sensores por possuir 

internamente MOSFETs de entrada (elevando a impedância) e freqüência de 

operação elevada,  tabela (X): 

A saída do sinal irá para o conversor AD do Microcontrolador, e este tema será mais 

comentado na etapa da placa de sensoriamento. 
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Esquema Elétrico Placa de Sensoriamento: 

Utilizando-se o conhecimento adquirido nas matérias voltadas a Eletrônica 

desenvolveu-se um sistema para monitorar e medir todo o funcionamento elétrico da 

Fonte de alimentação como a tensão, corrente e temperatura dos componentes mais 

críticos, assim como seus respectivos cálculos. A figura 28 representa o esquema 

elétrico do projeto. 

 

Figura 3 - Esquema Elétrico da Placa de Sensoriamento completa 

 

O projeto foi dividido em varias sub-etapas a fim de explicar com detalhes o 

funcionamento e demonstrar seus respectivos cálculos matemáticos: 

Fonte de Alimentação: Será utilizada uma Fonte de Alimentação separada da 

Fonte Principal para que o consumo dos periféricos não subtraia a corrente de saída 

para a carga, porém terão os pontos negativos interligados para que tenham a 

mesma referencia de potencial elétrico. A fonte possuirá valores de tensão fixos em 

5V (C.I 7805) para alimentar o PIC, Sensor de Temperatura, LEDs e o Display de 

LCD. E 12V (C.I 7812) para alimentar as Ventoinhas e Relé Auxiliar. Os reguladores 

fixos suportam 1A, possuem proteção térmica e contra curtos. Sua estrutura física é 

montada no encapsulamento TO-220 que suporta uma potência de 5W (7805) e 

12W (7812). 
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PIC 18F4520: O Microcontrolador é um sistema computacional no qual está incluída 

uma CPU, memórias RAM, EEPROM, Flash, porta I/O, Osciladores, 

Temporizadores, Conversores AD, PWM, Comunicação Serial (UART, I2C, SPI) e 

etc., todos internamente. 

 Isso o diferencia de um Processador que possui seus periféricos todos externos, 

porém sua capacidade de processamento é reduzida. Ele é utilizado em uma ampla 

faixa de aplicações como sistemas de telefonia, Automóveis, Calculadoras, 

Sensores,  Automatizações, Informática e etc. 

O PIC 18F4520 é um Microcontrolador da empresa Microchip Technology (sede em 

Arizona, Estados Unidos da América), existem basicamente quatro famílias 

diferenciadas pelo tamanho da memória de programa: 12, 14, 16 e 32 bits. Possui 

arquitetura interna do tipo Harvard cuja característica principal é possuir dois 

barramentos, um para dados e outra para o programa, é um dispositivo programável 

que através de linguagens de programa será possível executar tarefas definidas pelo 

programador. 

A função do Reset será iniciar o programa do inicio caso ocorra algum problema 

relacionado a software. O oscilador é composto por um cristal de quartzo, que será 

necessário para criar o sinal de sincronismo para qualquer atividade interna do 

Microcontrolador. 

O Compilador é um software que requisita os Mnemônicos (códigos binários ou 

hexadecimais) da linguagem de programação e os transforma em códigos de 

máquina. Irá se utilizar a linguagem de programação “C” por ser mais popular e 

flexível, porém bastante poderosa, é uma linguagem rápida como o ASSEMBLY e 

bem estruturada em alto nível como o JAVA.  Ela a mais utilizada em 

desenvolvimento de programas para Microcontroladores. 

O Compilador que irá se utilizar é o “MikroC PRO for PIC” desenvolvido pela 

empresa Mikroelektronika (sede em Belgrado, Sérvia) que é um Integrado de 

Desenvolvimento (IDE) para o sistema operacional Windows, permite editar, 

compilar e simular programas em C. Possui alta eficiência, flexibilidade e uma 

biblioteca com diversas funções já prontas para os periféricos facilitando sua 

integração com o meio físico. Quando se escreve e compila um programa ele é 

convertido para um arquivo de máquina hexadecimal com extensão “hex”, ele será o 

arquivo a ser gravado na memória do Microcontrolador. Gera-se também a extensão 
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“cof” utilizado para simulação no software Proteus ISIS, ou seja, será possível 

simular o software  em um circuito virtual. A figura (31) mostra um programa sendo 

desenvolvido no Compilador “MikroC PRO for PIC”. 

 

Figura 4 - Compilador MikroC PRO for PIC 

Sensor de Temperatura: Etapa responsável em medir a temperatura dos 

componentes que trabalham com a maior potência (transistores MJ15003 e 

Transformador de 12A), monitorando uma faixa de operação segura para os 

mesmos, será utilizado o sensor de Temperatura LM35. 

O LM35 é um sensor de temperatura que fornece uma saída de tensão linear com 

uma resolução de 10mV para cada 1°C e uma precisão nominal é de 0,5°C a 25°C . 

Como o PIC 18F4520 possui conversor AD de 10 bits ele pode medir até 1024 (0 até 

1023)variações com uma resolução de 4,89mV, equação (29): 

 

O ajuste da resolução será realizado por software e a fórmula utilizada pelo 

programa no PIC para converter o valor de tensão fornecido pelo sensor em 

temperatura será a apresentada na equação (30): 

5V.......................... 1023 

10mV/°C ............. Fator 
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Este valor será o fator utilizado como base para divisões do conversor AD, de modo 

a demonstrar o valor exato da temperatura medida. No Compilador a função que 

realiza a leitura do conversor AD será o “adc_read (canal_AD)” na qual o 

“canal_AD“ é o canal do conversor do PIC que desejamos ler. 

Voltímetro: Instrumento utilizado em paralelo para medir tensões elétricas em um 

circuito que será a saída da Fonte de Alimentação Variável (0V ~30V), utiliza-se um 

Voltímetro digital criado a partir da entrada A/D do Microcontrolador. A partir dos 10 

bits disponíveis pode-se medir até 1024 (0 até 1023) variações e a resolução será a 

apresentada na equação (35): 

 

Sabe-se que as entradas do Microcontrolador suportam apenas 5V, para se medir 

tensões acima é necessário algumas adaptações de hardware e software. Para o 

hardware utiliza-se o circuito “Divisor de Tensão” que como o próprio nome diz, 

divide a tensão para um valor desejado, ele é constituído por dois resistores em 

série sendo que a junção entre os dois é a saída de tensão que se deseja, figura 

(33): 

 

Figura 5 - Circuito Divisor de Tensão 

O cálculo para se determinar o valor de tensão de saída (Vs) é apresentado na 

equação (36): 

 

Para se assegurar que a tensão em Vs não ultrapasse 5V será utilizado um diodo 

zener 1N5231B (Z1) como circuito de proteção, ele irá desviar qualquer tensão 

acima de 5,1V para o negativo. 



CATEGORIA CONCLUÍDO                                                                                   

14 
 

O software irá calcular e converter o valor de Vs em um número digital (0~1023) 

utilizando a equação (37): 

 

O valor de tensão que será apresentado ao usuário será o cálculo do número digital 

lido pelo conversor AD “adc_read(canal_AD)” multiplicada pela resolução de 10 

bits, equação (38): 

 

Assim o software e o hardware estarão aptos para medir tensões variáveis na faixa 

de 30Vcc utilizando uma precisão de 4,89mV por número digital lido. 

 

Amperímetro: Instrumento utilizado em série para realizar as medidas do fluxo de 

corrente elétrica passante pela carga. O sinal recebido será enviado pelo 

amplificador operacional Não-Inversor (citado na sub-etapa “Sensor de Corrente”) e 

tratado por um dos conversores AD do Microcontrolador utilizando a função 

“adc_read (canal_AD)” do compilador. O cálculo para a correta conversão do sinal 

medido em corrente elétrica é apresentado na equação (39): 

 

A corrente medida terá uma precisão de aproximadamente 19,5mA por número 

digital lido (considerando o “adc_read” igual a 1). 

 

Simulação pelo Computador: 

Após realizar todos os cálculos iniciou-se a simulação pelo computador. Utilizou-se o 

Software Proteus que é um ambiente de simulação de circuitos eletrônicos 

(ambiente ISIS) que possui  o sistema VSM que permite simular software embarcado 

para Microcontroladores em seu ambiente virtual. É desenvolvido pela empresa 

Labcenter Eletronics com sede na Inglaterra. Utilizou-se a versão 7.8 Beta para 

testes de simulação. 
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6. RESULTADOS 

Os Testes apontam que diversas metas foram alcançadas. Projeto de médio custo e 

baixa manutenção destinado a servir como equipamento de testes e 

desenvolvimento.Utilizam-se componentes de fácil aquisição no mercado, porém 

sem perder a confiabilidade, pois se trata dos melhores componentes “custo x 

benefício”.A Fonte de Alimentação Variável apresentou boa linearidade, variação de 

tensão precisa e acima do valor esperado de 25V. A corrente não alcançou a meta 

de 10A, porém atende a maioria das aplicações. Sensor de curto-circuito atuante, 

protegendo o circuito interno e externo. Fontes de Alimentação Fixas estáveis e sem 

nenhum problema, pois utilizam componentes dedicados.O Microcontrolador PIC 

atendeu todas as necessidades para ser o circuito de comando do sensoriamento da 

Fonte de Alimentação Variável, medindo e controlando todos os sensores como o de 

temperatura (sensor LM35), de tensão e corrente. Atuando de forma precisa para 

resfriar os componentes de alto aquecimento, indicação clara de informações em um 

Display de LCD e LEDs, controle de atuação do capacitor responsável em diminuir 

os Ripples para altas correntes. 80% do desenvolvimento eletrônico está ligado a 

softwares de simulação, que auxilia e proporciona uma visão mais ampla do que se 

quer projetar na prática  facilitando ajustes e entendimento mais profundo do tema. 

10% estão na construção dos meios físicos como as PCIs, soldagem dos 

componentes e etc, os últimos 10% estão relacionados a testes e ajustes práticos 

necessários, pois o meio virtual não considera variáveis imperfeitas, interferências e 

etc. A estrutura da caixa de alojamento da fonte atendeu todas as necessidades de 

medidas, não necessitando de ajustes práticos além proporcionou um ótimo design. 

Este ganho foi possível devido a simulações de desenho mecânico assistidos por 

computador.O projeto passará por revisões para aumentar sua eficiência e atingir 

todas as metas estabelecidas como corrente até 10A, corrente de curto-circuito mais 

próximo de “0”, temperatura mais precisa e etc.  

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Resultados teóricos e práticos foram satisfatórios, utilizando-se conceitos de 

eletrônica, programação e mecânica foi possível a criação de um equipamento de 

médio custo, utilizando peças de fácil aquisição. Características de funcionamento, 

segurança e valores elétricos foram alcançadas cerca de 90%, atendendo a diversos 
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usos.A Fonte Variável 0,25kVA com Sensoriamento Inteligente (Microcontrolado) 

está totalmente concluído, devido a sua finalidade principal que é de equipamento 

para testes e desenvolvimento, utilizando matérias com custo reduzido e atendendo 

as necessidades básicas de carregamento, é possível a consideração de se 

encerrar a pesquisa do mesmo. 
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