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1 RESUMO 

Desenvolvidos para atender às mais diversas necessidades, os Sistemas de 

Controle Embarcados constituem um tópico emergente. Eles estão presentes em 

automóveis, equipamentos médicos, wearables, aeronaves e satélites. Entretanto, 

alguns desses sistemas contam com a possibilidade de falhas que poderiam causar 

grandes prejuízos financeiros ou perda de vidas humanas, é o que se chama de 

Missão Crítica. Por esse motivo, sistemas em situação de Missão Critica necessitam 

um cuidado mais específico às suas demandas. Uma das formas de se fazer isso é 

por meio de sistemas do tipo FDIR (“Fault detection, Isolation and Recovery”). 

Sistemas do tipo FDIR são Sistemas Embarcados que operam paralelamente a um 

sistema principal, monitorando, prevendo e corrigindo eventuais falhas. Nesse 

projeto buscamos inspiração numa célula fotovoltaica de satélite para a construção 

de uma versão simplificada, utilizando fotorresistores LDR, servo motor e Arduino. 

Uma falha nesse sistema ocasionaria a falta de energia no satélite e sua 

consequente perda. Por isso, foi desenvolvido um sistema FDIR capaz de detectar 

falhas, identificá-las e, eventualmente, isolá-las a fim de recuperar o funcionamento 

normal da célula fotovoltaica. 

 

2 INTRODUÇÃO 

Os Sistemas de Controle foram desenvolvidos e concebidos para atender às 

mais diversas necessidades de forma abrangente e em diferentes áreas. Dentre os 

sistemas de controle muito divulgados atualmente, podemos citar os Sistemas 

Embarcados. Isto está ocorrendo devido à “proliferação” de diversos dispositivos se 

comunicando ao nosso redor de forma integrada através de sensores e atuadores 

que produzem informações que são compartilhadas em rede (“wireless”). Alguns 

pesquisadores visualizam esta rede integrada como sendo um paradigma chamado 

Internet das Coisas (IoT – “Internet of Things”) (GUBBI, 2013).  

Os Sistemas Embarcados são aqueles concebidos sob medida para operar em 

conjunto com um sistema ou mecanismo principal, geralmente monitorando e 

apontando anomalias no seu funcionamento. Podemos citar como exemplo de 
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Sistema Embarcado o computador de bordo de um automóvel. Ele emite sinais de 

aviso ao detectar tanque vazio, ou pneu murcho, ou alguma porta mal fechada etc. 

Não apenas equipamentos automobilísticos, como também aeroespaciais, 

medicinais e muitos outros eletromecânicos se beneficiam dos Sistemas 

Embarcados. 

Entretanto, alguns Sistemas Embarcados apresentam a característica de 

missão crítica, pois lidam com a possibilidade de falhas que causariam grandes 

prejuízos financeiros ou perda de vidas humanas; por exemplo, uma nave espacial, 

um satélite, uma incubadora. Por esse motivo, Sistemas Embarcados de Missão 

Crítica necessitam um cuidado maior. Uma das maneiras se fazer isso é por meio de 

um sistema FDIR (“Fault detection, Isolation and Recovery”) (ESA, 2007). Sistemas 

do tipo FDIR são Sistemas Embarcados que operam paralelamente a um sistema 

principal, monitorando, prevendo e corrigindo eventuais falhas. 

Este projeto de Iniciação Científica visa estudar Sistemas Embarcados do tipo 

FDIR  apoiando-se em um experimento prático com uma célula fotovoltaica. Buscou-

se inspiração numa célula fotovoltaica de satélite para a construção de uma versão 

simplificada, utilizando fotorresistores LDR, servo motor e Arduino. Essa célula é 

responsável por captar o máximo possível de luz solar e para isso deve detectar a 

origem do maior fluxo luminoso, voltando-se automaticamente a ele. Uma falha 

nesse sistema ocasionaria a falta de energia no satélite e sua consequente perda. 

Por isso foi desenvolvido um sistema FDIR capaz de detectar falhas, identificá-las e, 

eventualmente, isolá-las a fim de recuperar o funcionamento normal da célula 

fotovoltaica.  

 

3 OBJETIVO 

O objetivo desse projeto é estudar conceitos pertencentes aos temas Sistemas 

Embarcados, Missão Crítica e, especialmente, Sistemas FDIR e traduzí-los para o 

universo prático por meio de um experimento, buscando verificar e complementar 

tópicos teóricos abordados nessa pesquisa. Dessa maneira, o projeto experimental 

foi concebido com vistas à construção de um Sistema Embarcado de Missão Crítica, 
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monitorado por um Sistema FDIR.  

Nesse projeto, o sistema a ser monitorado, também chamado de planta 

(OGATA, 1993), é uma célula fotovoltaica, como as utilizadas em satélites que 

circundam a órbita terrestre,  construída especificamente para atender às demandas 

experimentais aqui presentes. Devido às limitações materiais e técnicas, e por tratar-

se de um experimento acadêmico didático, optou-se pela utilização de materiais 

acessíveis, como a placa Arduino, sensores LDR e servo motor, para construção de 

uma célula fotovoltaica capaz de detectar a direção do maior fluxo luminoso e voltar-

se automaticamente a ele. Sobre esse sistema, atua um Sistema FDIR, concebido 

para detectar possíveis falhas e, eventualmente, contorná-las. Aqui se busca a 

realização de um sistema sensível às anomalias que podem ocorrer na planta e que, 

por meio de uma árvore de decisões, contemple as etapas de Detecção de Falha, 

Isolação e Recuperação, características do FDIR. 

  

4 METODOLOGIA 

 O desenvolvimento desse projeto teve como base o cronograma proposto 

inicialmente, com duração total de doze meses, divididos em duas etapas. Na 

primeira etapa houve maior enfoque à introdução de termos gerais, discussões em 

grupo e concepção de ideias experimentais, ao passo que na segunda etapa houve 

maior dedicação à realização experimental, implementações práticas e redação do 

Relatório Final. Para a realização dessas etapas, seguiram-se as seguintes 

atividades: 

4.1 INTRODUÇÃO AO TEMA DA PESQUISA 

 Por ser parte de um grupo de pesquisa, com diversos experimentos e projetos 

individuais, realizou-se uma etapa introdutória com vistas à transmissão e 

compartilhamento de conhecimentos básicos, além da apresentação e familiarização 

com o que é FDIR, Missão Crítica e Sistemas Embarcados. Essa etapa se deu por 

meio de encontros periódicos, discussões, apresentações de slides, sugestões de 

leitura e apresentações experimentais. 
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4.2 ESTUDOS BIBLIOGRÁFICOS  

A pesquisa bibliográfica forneceu bases concretas para a estruturação do tema. 

Essa etapa foi, também, fonte de termos técnicos necessários à descrição do 

projeto. Foram essenciais as noções de Variável controlada e variável manipulada, 

Sistema a controlar ou planta, Processos, Sistemas e Distúrbios, descritos por 

OGATA (1993), e as diferenciações entre Falha, Defeito, Erro e Perturbação, 

descritas por OLIVEIRA (2011). 

4.3 ENSAIOS PRÉ-EXPERIMENTAIS 

Tendo em vista a concepção de um experimento, 

foram realizados ensaios prévios que levaram a uma 

maior clareza a respeito das reais possibilidades 

oferecidas por cada ideia de planta que surgiu ao longo 

da primeira etapa. Assim, foi possível a decisão de 

construir uma célula fotovoltaica (figura 1), além de uma 

melhor aproximação com os principais materiais 

escolhidos para a realização da planta: a placa Arduino, 

sensores LDR e servo motor.  

 

4.4 EXPERIMENTO PRÁTICO  

 Uma vez definida a ideia da célula fotovoltaica,  passou-se à construção dela 

e ao desenvolvimento de um algoritmo capaz de controlá-la. A realização desse 

algoritmo foi fundamental para a etapa seguinte, a concepção do Sistema FDIR, já 

que ambos os sistemas, planta e FDIR, atuam concomitantemente, compartilhando 

variáveis monitoradas (OGATA, 1993). Para a concepção do FDIR, foram listadas e 

estudadas as falhas às quais a célula fotovoltaica está sujeita. Com essas 

informações, foi possível a definição das etapas de atuação desse Sistema FDIR. 

Figura 1: Célula fotovoltaica. 
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5 DESENVOLVIMENTO 

5.1 CONSTRUÇÃO DA CÉLULA FOTOVOLTAICA 

Presente em equipamentos aeroespaciais, a célula fotovoltaica deve localizar 

automaticamente a direção de origem dos raios solares, determinando então a 

melhor posição para captá-los. Nesse experimento, a célula fotovoltaica foi 

construída utilizando: três sensores LDR, um servo motor HXT900 e uma placa 

Arduino modelo Duemilanove com processador ATmega328. Complementarmente 

foram utilizados: resistores de 10K, placa pré-furada para solda, protoboard, fios 

jumpers e massa durepoxi. As ligações elétricas seguiram o esquema (figura 2): 

Figuras 2 e 3: Esquema de ligação das partes elétricas (esq.). Esquema de funcionamento (dir.). 

Ao percorrer de grau em grau as inclinações proporcionadas pelo servo motor, 

a superfície da célula (placa com os sensores soldados) capta dados que são 

interpretados pelos procedimentos descritos no algoritmo, resultando na 

determinação da melhor posição ou em eventuais mensagens de erro e/ou 

estratégias de isolação e recuperação (FDIR). Para uma melhor compreensão, o 

percurso foi dividido nas seções A, B e C. Já os sensores LDR foram identificados 

pelas cores amarelo, vermelho e branco (figura 3).  

 

5.2 CONSTRUÇÃO DO SISTEMA FDIR 

O sistema FDIR não se trata de um equipamento separado da planta, mas de 

um conjunto de procedimentos descritos no algoritmo (Sistema Embarcado), que 

atuam concomitantemente aos processos da planta. As falhas às quais a planta está 

sujeita se concentram em dois mecanismos principais: motor e sensores LDR.  
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5.3 FALHAS E ESTRATÉGIAS POSSÍVEIS 

5.3.1 SERVO MOTOR 

A única falha possível no motor é ele não se movimentar. Como há apenas um 

único motor nesse equipamento, na ocorrência dessa falha não há possibilidade de 

recuperação e o funcionamento correto do sistema está comprometido. 

5.3.2 SENSOR LDR 

Esse sensor pode apresentar duas falhas distintas. Ou ele não funciona 

totalmente, ou ele funciona parcialmente, o que seria possível devido a uma 

obstrução ou acobertamento desse sensor. Como foram utilizados três sensores 

LDR na construção dessa célula fotovoltaica, é possível que ela continue a funcionar 

corretamente quando apenas um ou dois deles apresentam falhas. Caso os três 

sensores apresentem falhas, não é possível recuperar o funcionamento correto do 

sistema. 

 

5.4 DESENVOLVIMENTO DO ALGORITMO1 

No algoritmo desenvolvido para esse projeto estão contidas as funções 

matemáticas responsáveis por fazer com que a célula fotovoltaica encontre o melhor 

fluxo luminoso e direcione-se a ele. Também encontram-se no corpo do algoritmo os 

procedimentos do FDIR: detecção de falhas, isolação dos defeitos e recuperação do 

sistema. A execução dos procedimentos descritos acima é possível graças às 

variáveis de controle, obtidas por intermédio dos sensores LDR. Quando necessário, 

essas variáveis são manipuladas, gerando novas variáveis que realimentam o 

sistema. Além disso, o algoritmo também contém procedimentos para exibição de 

mensagens de erro no monitor serial. Esses procedimentos fazem parte do FDIR e 

avisam quando o sistema encontra-se operante ou inoperante e quais partes 

apresentam falhas e quais foram os defeitos encontrados. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Pelo motivo de ocupar três páginas inteiras, o algoritmo desenvolvido para esse projeto encontra-se 

disponível para consultas na internet por meio do seguinte link: 

http://icfdir.tumblr.com/post/96123700977/algoritmo-desenvolvido-para-funcionamento-de-celula 
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6 RESULTADOS 

4.3 DETECÇÃO DE FALHAS, ISOLAÇÃO E RECUPERAÇÃO 

4.3.1 SERVO MOTOR 

A estratégia empregada para detecção de falta de movimento no servo motor 

foi baseada na expectativa de variação de leituras em cada trecho do percurso 

percorrido pela célula fotovoltaica. Fazem parte dessa estratégia as variáveis: 

vSoma, variacaoSomaA, variacaoSomaB, variacaoSomaC, vSoma0, vSoma60, 

vSoma120 e vSoma180. Elas armazenam leituras obtidas nos pontos de posição 1, 

60, 120 e 180, respectivamente. As diferenças entre os valores dessas leituras é o 

que serve às somas A, B e C. Caso as variações nos trechos A, B e C sejam 

simultaneamente inferiores a 100, assume-se que o motor não está funcionando. 

Concomitantemente às condições citadas anteriormente, a variável vSomaMax 

deverá ser superior a zero. Dessa forma é excluída a possibilidade de as variações 

em A, B e C serem inferiores a 100 devido a falhas nos sensores, e não no motor, o 

que seria um erro de projeto. Se atendidas essas condições, uma mensagem de 

erro será emitida na tela do monitor serial, avisando que o motor está inoperante 

(figura 4). Nesse caso, não há o cálculo da posição ideal e nem um plano de 

recuperação, uma vez que não há contingência para o servo motor.  

Figura 4: Variação nos trechos A, B e C é mínima. Monitor serial exibe aviso de falha no servo motor. 

4.3.2 SENSORES LDR 

Caso não se verifique falha no servo motor, há a possibilidade de falhas nos 

sensores LDR. Isso ocorrerá em três etapas: primeiro a verificação se há 

inoperância simultânea dos três sensores, depois a verificação se há funcionamento 

anormal de cada sensor, e por último, havendo funcionamento anormal, se esse 

sensor está inoperante ou não. São empregadas as variáveis: vSomaMax, 

vAmareloMax, vVermelhoMax, vBrancoMax, posAmareloMax, posVermelhoMax, 
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posBrancoMax, mediaPosMax. 

No caso de detecção de obstrução ou de defeito em apenas um ou dois 

sensores LDR, a função que calcula a posição ideal (mediaPosMax) é re-

parametrizada. O algoritmo é capaz de diferenciar se há a ocorrência de obstrução 

do sensor (figura 5) ou inoperância do sensor (figura 6). É possível que obstrução e 

inoperância ocorram ao mesmo tempo em diferentes sensores (figura 7) ou, ainda, 

que dois sensores estejam inoperantes ou obstruídos (figura 8). Em todos esses os 

casos, há plano de contingência e a célula fotovoltaica mantém-se em 

funcionamento. Porém, caso haja detecção de inoperância dos três sensores, não 

há plano de contingência e uma mensagem é exibida no monitor serial (figura 9).  

Figura 5: Detecção de obstrução no sensor LDR Branco e mensagem de erro. 

Figura 6: Apenas o sensor LDR Amarelo está fora de operação. 

Figura 7: Sensor LDR Amarelo está obstruído e sensor LDR Vermlho está inoperante. 

Figura 8: Dois sensores LDR estão inoperantes. 

Figura 9: Todos os sensores LDR encontram-se inoperantes. 
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Por fim, é possível que não haja a ocorrência de nenhuma falha, e neste caso 

apenas as leituras dos sensores LDR são exibidas no monitor serial, sem nenhuma 

mensagem de erro (figura 10). 

Figura 10: Célula fotovoltaica funcionando sem presença de falhas. 

 

 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Tendo em vista a intenção inicial de conceber um sistema embarcado do tipo 

FDIR, esse projeto de Iniciação Científica atingiu seu objetivo. As etapas originais de 

pesquisa bibliográfica e discussões em grupo foram extremamente importantes no 

transcorrer do projeto, já que não seria possível realizá-lo sem ter os 

esclarecimentos teóricos inerentes ao tema FDIR; por exemplo, a diferenciação 

entre falha e defeito, ou a ideia do que é contingência, estiveram presentes ao longo 

de todo o processo da pesquisa. Contudo, a decisão de criar um sistema 

especificamente para essa pesquisa, ao invés de utilizar um já pronto, estendeu a 

construção do projeto. Mesmo assim, as dificuldades encontradas foram proveitosas 

do ponto de vista do FDIR, já que a familiarização com o algoritmo do sistema 

monitorado trouxe facilidades na interpretação e reaproveitamento de dados obtidos.  

Especialmente nesse projeto, o FDIR se apresentou inteiramente como um 

problema de algoritmo, demandando a interpretação de números por intermédio de 

condicionamentos e parâmetros que surgiram ao longo dos vários experimentos 

realizados. Graças ao desenvolvimento desse projeto, gerou-se um conhecimento 

tanto em células fotovoltaicas quando em Sistemas Embarcados e Sistemas FDIR. 
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