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RESUMO 

 O avanço das Smart Grid nos sistemas de distribuição de energia elétrica faz surgir a 

necessidade de sistemas de medição de energia elétrica, algo que até então era pouco difundido. 

Nesse âmbito é importante ter equipamentos de medição com uma maior resolução nos 

resultados e um menor custo.  Dessa forma, no presente projeto foi desenvolvido um 

equipamento eletrônico baseado do Arduino para medição, em tempo real, das grandezas de 

corrente, tensão e calcular a potência a partir destas. Para a conversão Analógico/Digital dos 

sinais de corrente e tensão, foi proposto o uso do ADE7753, como uma ferramenta para 

aumentar a resolução da conversão e tratar todos os sinais analógicos. 

 

 Palavras-Chave: ADE7753, Analógico-digital, Arduíno, Potência, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1 - Medidor eletromecânico .......................................................................................... 11 

Figura 2- Medidor eletrônica de energia elétrica ...................................................................... 12 

Figura 3- Exemplo básico de um divisor resistivo. .................................................................. 13 

Figura 4 - Imagem do  TA12-100. ............................................................................................ 14 

Figura 5- O circuito integrado ADE7753 ................................................................................. 15 

Figura 6- Esquema proposto na folha de dados do ADE7753 ................................................. 16 

Figura 7- Placa de desenvolvimento do Arduíno ..................................................................... 18 

Figura 8- Cirucito de alimentação do ADE7753. ..................................................................... 19 

Figura 9- Curto-circuito entre as referências ao terra do Sistema ............................................ 20 

Figura 10- Circuito para Referência ao Terra do ADE7753. ................................................... 20 

Figura 11- Canal 1 para medição do sinal da Corrente Elétrica. .............................................. 21 

Figura 12- Canal 2 para medição de Tensão elétrica................................................................ 21 

Figura 13- Novo circuito de entrada do Canal 1 ...................................................................... 22 

Figura 14- Circuito em relação ao PGA interno ....................................................................... 23 

Figura 15- Novo circuito de entrada do canal 2 ....................................................................... 24 

Figura 16- Pinos de comunicação do ADE7753 ...................................................................... 24 

Figura 17- Código responsável por calibrar o ganho do ADE7753 ......................................... 25 

Figura 18- Funções para leitura dos canais de medição do ADE7753 descritas em código .... 26 

Figura 19- Erro no tempo de amostragem na pasta raiz da biblioteca ADE7753.H ................ 26 

Figura 20-  Montagem de testes iniciais ................................................................................... 26 

Figura 21- Respostas do ADE7753 para os parâmetros designados ........................................ 28 

Figura 22- Resposta do ADE com a nova constante ................................................................ 29 

Figura 23-  Tensão medida no multímetro ............................................................................... 30 

Figura 24-  Medição dos parâmetros restantes ......................................................................... 31 

Figura 25- Bancada com o circuito montado a partir da matriz de contatos ............................ 37 

Figura 26- Placa do ADE7753 terminada ................................................................................ 37 

Figura 27- Testes com a ponta de prova. .................................................................................. 38 

Figura 28- Ponta de prova de corrente usada no osciloscópio ................................................. 38 

Figura 29- TA12-10 conectado a resistência ............................................................................ 39 



5 

 

 

Figura 30- Placas de circuito impresso separadas .................................................................... 39 

Figura 31- Placa de circuito impresso feita completa, servindo como placa externa ao Arduíno.

 .................................................................................................................................................. 40 

Figura 32- A placa de circuito impresso com as conexões de tensão e o sensor de corrente. .. 40 

 



6 

 

 

LISTA DE SIGLAS 

ADC – Conversor analógico-digital 

SPI – Comunicação de interface serial paralela 

PGA – Amplificador de ganho programável  

IDE – Ambiente Integral de desenvolvimento 

AD – Analógico-digital 

TC -  Transformador de corrente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

 

SUMÁRIO 

RESUMO --------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 

LISTA DE SIGLAS -------------------------------------------------------------------------------------- 6 

SUMÁRIO ------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 

1. INTRODUÇÂO -------------------------------------------------------------------------------------- 9 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA ------------------------------------------------------------- 11 

2.1. EQUIPAMENTOS UTILIZADOS PARA MEDIR A POTÊNCIA ELÉTRICA - 11 

2.2. TÉCNICAS PARA MEDIÇÃO DE POTÊNCIA ELÉTRICA ------------------------ 12 

2.3. DIVISOR DE TENSÃO ----------------------------------------------------------------------- 13 

2.4. MEDIÇÃO DE CORRENTE ELÉTRICA ------------------------------------------------ 13 

3. DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO ------------------------------------------ 15 

3.1. CIRCUITO INTEGRADO DE CONVERSOR ANALÓGICO-DIGITAL -------- 15 

3.2. MICROCONTROLADOR ------------------------------------------------------------------- 17 

4. ESTUDO DE CIRCUITO ----------------------------------------------------------------------- 19 

4.1. ALIMENTAÇÃO ------------------------------------------------------------------------------- 19 

4.2. CANAIS DE MEDIÇÃO ---------------------------------------------------------------------- 21 

5. COMUNICAÇÃO ENTRE ADE7753 E O ARDUINO ----------------------------------- 24 

6. CONSTANTES ------------------------------------------------------------------------------------ 27 

7. METODOLOGIA E RESULTADOS --------------------------------------------------------- 27 

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS E PERSPECTIVAS ----------------------------------------- 31 

9. REFERÊNCIAS ----------------------------------------------------------------------------------- 33 

10. APÊNDICE 1 ------------------------------------------------------------------------------------ 35 



8 

 

 

11. ANEXOS ------------------------------------------------------------------------------------------ 37 

 

  



9 

 

 

1. INTRODUÇÂO 

 

A eletricidade se tornou algo fundamental para a manutenção das sociedades 

contemporâneas pois é a principal fonte de luz, força e calor do mundo moderno. Por essa razão 

que há uma grande preocupação dos governos ao redor do mundo com sua qualidade e 

distribuição, já que os recursos energéticos devem sempre suprir a demanda da sociedade. 

A partir dessa ideia exposta, Toledo (2012) expõem que: 

A energia elétrica é essencial para o ser humano, e há séculos tem sido fator 

determinante no desenvolvimento técnico-econômico dos diversos países do 

mundo. 

 

Inicialmente quando a energia elétrica começou a ser distribuída, pensou-se em usa-la 

para usos que até então funcionavam de forma manual, como a iluminação pública e os 

transportes. Conforme a necessidade de energia foi crescendo ao longo dos anos, as redes de 

distribuição iam sendo expandidas e melhoradas para atender as demandas de energia. O ápice 

deste processo se deu no começo dos anos 2000, quando se começou a discutir uma nova forma 

de levar eletricidade as pessoas, essas que, necessitavam de quantidades maiores de energia 

para ligar seus equipamentos elétricos cada vez mais abundantes. A partir dessa discussão, 

nasceu o termo ”Smart Grid” para denominar as redes elétricas inteligentes, hoje em expansão 

pelo mundo. 

Falcão (2010) explica este termo de forma bastante clara: 

A expressão Smart Grid deve ser entendida mais como um conceito do que 

uma tecnologia ou equipamento específico. Baseia-se na utilização intensiva 

de tecnologia de automação, computação e comunicações na rede elétrica, 

as quais permitirão a implantação de estratégias de controle e otimização da 

rede de forma muito mais eficiente que as atualmente em uso. 

 

A necessidade de redes elétrica inteligentes para o futuro é evidente, mas possui alguns 

percalços no caminho. Devido as variadas tecnologias existentes hoje no mercado, torna-se 

muito complexo a implementação de diversos equipamentos de diferentes fabricantes, já que 

estes precisam ser integrados em uma rede para trocar informações entre si. Em situações assim, 

na maioria dos casos termina em incompatibilidade, resultando em uma dependência de uma 

certa marca, gerando limitações nas funcionalidades do sistema e aumento dos custos. 
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Toledo (2012) diz a raiz deste problema para as Smart Grid: 

Existe um desafio tão grande quanto o desenvolvimento e a operação de cada 

um desses sistemas: sua operação de forma conjunta e coordenada. Sem a 

operação sistêmica, os ganhos de cada um desses sistemas não são 

potencializados, uma vez que suas funcionalidades são pulverizadas entre as 

diferentes áreas da distribuidora ou entre os diferentes sistemas. 

 

Tendo em vista essa demanda crescente do mercado com a tendência das Smart Grid, o 

conhecimento em relação ao desenvolvimento de uma plataforma de medição que consiga obter 

as grandezas elétricas necessárias para se calcular a potência de um equipamento, é de bastante 

relevância. 

O presente trabalho propõe o desenvolvimento de um equipamento capaz de realizar a 

função de um Wattímetro, medir potência elétrica, através de um conversor analógico-digital, 

o circuito integrado ADE7753, para leitura das grandezas elétricas, tensão e corrente, que se 

comunicará  paralelamente com o microcontrolador Arduíno, responsável por gerenciar as 

informações vindas do conversor, mostrando ao usuário os valores das grandezas elétricas 

citadas, através do monitor serial de seu ambiente integrado de desenvolvimento. Além disso, 

paralelamente, propõem pesquisar e obter conhecimento a respeito desse conversor analógico 

–digital em relação ao seu uso. 

Um dispositivo capaz de obter tais grandezas elétricas é a base de todo sistema de 

medição inteligente, já que se pode eventualmente conectá-los as redes de monitoramento e, 

ou, a um banco de dados, devido a toda informação já estar em forma digital, tornando esse 

processo de compatibilidade bem mais fácil. Além disso a medição está presente em quase toda 

atividade humana, com ela é possível quantificar ou qualificar parâmetros para estabelecer 

comparação de sucesso ou falha. Através de medição é possível monitorar a ocorrência de 

distúrbios e determinar sua periodicidade e o nível, com isso é mais fácil tomar decisões 

(LEÃO, 2014) 

 

 

 

 

 



11 

 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1. Equipamentos utilizados para medir a potência elétrica 

 

Para se desenvolver um sistema capaz de medir potência deve-se ter o entendimento da 

medição de potência, partindo do princípio de que a potência em um dispositivo qualquer pode 

ser calculada através do produto da diferença de potencial elétrico pela intensidade de corrente 

elétrica (Fernando, 2015). Para realizar tal tarefa também é importante observar o 

funcionamento de equipamentos já consagrados, pois deste modo se conhece mais a respeito 

dos processos para medir potência elétrica. Os dispositivos mais conhecidos que fazem essa 

função são os Wattímetros e os medidores eletromecânicos tradicionais, usados normalmente 

nos medidores de energia pelas concessionárias que fornecem eletricidade.  

O funcionamento desses dispositivos se assemelha ao de um motor de indução, onde os 

campos gerados pelas bobinas de corrente e de potencial elétrico, induzem correntes em um 

disco, provocando a sua rotação. A energia é a potência dissipada em um determinado período, 

a medida que a unidade consumidora dissipa energia, a corrente que passa pela bobina do 

medidor aumenta, juntamente com o giro do disco e assim é registrado o consumo(Creder, 

2007). Um exemplo deste tipo de medidor pode ser visto na Figura 1. 

 

Figura 1 - Medidor eletromecânico 

 

 

Fonte: Zhejiang Yomin (2016) 

 

Embora o processo de medição de potência elétrica por meio de medidores 

eletromecânicos tenha sido empregado por muito tempo, eles apresentam, em parte, uma 
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estrutura de funcionamento baseado em componentes mecânico, mais suscetíveis a erros e a 

degradação do tempo, em decorrência de variações do clima ambiente. Devidos a esses fatores, 

a ocorrência de erros nesses equipamentos era bastante comum. Por isso, o uso de medidores 

digitais, como o da Figura 2, significou um avanço no processo de medição, atribuindo mais 

estabilidade, em questão de monitoramento dos dados. 

  

 

Figura 2- Medidor eletrônica de energia elétrica 

 
 

Fonte: XILI (2018) 

 

São várias as vantagens da utilização deste tipo de medidor, tais como, menor custo de 

funcionamento, poupança energética ao nível de clientes residenciais, maior fiabilidade no 

fornecimento de energia e mais fácil detecção de fraude. 

 

2.2. Técnicas para medição de potência elétrica 

 

Pode-se obter os valores das grandezas elétricas de muitas formas, mas em sua grande 

maioria, para obtenção da potência elétrica, os Wattímetros em geral realizam medições de 

tensão e corrente, respectivamente, através de um divisor resistivo e/ou transformador de 

potencial e uma entrada de corrente, como resistor shunt, transformador de corrente, bobinas 

de Rogowski ou sensores de efeito Hall.  

Para o uso no projeto em questão, o divisor de tensão juntamente com um transformador 

de corrente tornou bem mais fácil a obtenção de tais medições, já que conseguem condicionar 

os sinais tensão e corrente de forma satisfatória e possuem uma aplicabilidade aos mais variados 

tipos de circuitos e dispositivos de medição. 
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2.3. Divisor de tensão 

 

Um Divisor Resistivo, ou Divisor de Tensão, è um circuito eletrônico composto pela 

associação de duas resistências em série, onde pode-se controlar o valor da diferença de 

potencial elétrico no ponto central pelo valor dos componentes, como poder ser visto na Figura 

3, onde a tensão elétrica (Vout) é proporcional à outra tensão (Vin), dependendo do 

dimensionamento das resistências R1 e R2. Este tipo de conFiguração é uma técnica de projeto 

amplamente utilizada para realizar medições de tensão, já que comumente a diferença entre as 

resistências tem como objetivo fim, facilitar a medição do sinal para os dispositivos que irão 

gerenciar esses valores para fins de cálculo, atuando como um circuito de condicionamento de 

nível.  

 

Figura 3- Exemplo básico de um divisor resistivo. 

 

 

 Fonte: Eletrônica PT (2018) 

 

 

2.4. Medição de corrente elétrica 

 

O transformador de corrente (TC), é um equipamento que auxilia os instrumentos de 

medição e proteção, para que possam funcionar de forma adequada e segura, sem que seja 

necessária que a corrente nominal venha ser a mesma necessária para funcionamento da 

carga(Elétrica, 2018). Existem três tipos de transformadores deste tipo: o tipo enrolado, barra e 

janela. Cada tipo possui uma condição em que é melhor empregado.  

O do tipo enrolado por exemplo, é muito utilizado para medições de altas correntes. Sua 

constituição interna é bem simples, composta por um enrolamento primário com poucas espiras, 

possuindo a quantidade de fios necessário para suportar a corrente da carga, e uma quantidade 

significativamente maior no enrolamento do secundário, com as espiras mais finas, suficiente 

para suportar o equipamento de medição.  
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O do tipo barra, tem como destaque reduzir correntes relativamente altas em uma 

corrente secundária baixa que será transmitida de forma que, além de isolar o circuito da rede 

de medição, possa oferecer condições de monitorar o circuito através de um instrumento de 

baixa potência(Elétrica, 2018). 

O TC do tipo “janela”, possui uma escala mais ampla de medição, conseguindo realizar 

amostragens de muitos valores de corrente elétrica, desde os mais altos aos mais baixos, com 

uma resposta de sinal baixa. Além disso, a diferença deste tipo dos demais é que seu meio de 

isolamento entre a bobina do primário com o secundário é feito através do ar. Este tipo de 

transformador de corrente não possui bobina primária fixa, pois esse modelo é constituído de 

uma abertura no núcleo, onde é passado o condutor que vai ser medido, desta forma o mesmo 

condutor passa a ser o circuito primário (Elétrica, 2018).  

O transformador de corrente alternada que mais atendeu as necessidades do projeto foi 

um do tipo janela, o TA12-100, que pode ser visto na Figura 4. Devido a compatibilidade deste 

componente com os outros componentes do circuito, que serão falados posteriormente. 

 Este sensor suporta correntes de até 5 A, apresentando uma relação de 1000:1 nas 

espiras, com uma resistência interna de amostragem no valor de 200Ω, ou seja, para cada 1A 

que passa no fio posicionado através de sua abertura interna, a resposta do dispositivo será de 

1mV, totalizando 200 mV entre os pinos G (terra) e S (sinal), conforme mostra a equação 1. 

 
𝑉

𝑅 .𝐼
 →  𝑉 = 1 𝑚𝑉 .  200Ω → 𝑉 = 200 𝑚𝑉                                      (1) 

 

 

Figura 4 - Imagem do  TA12-100.   

 

 

 Fonte: Arduíno (2014) 
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3. DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO 

 

3.1. Circuito integrado de conversor analógico-digital 

 

Na grande maioria dos casos, quem faz o papel de gerenciar as medições dos sensores 

é um microcontrolador, ou um circuito integrado especifico para isso. Todavia, esses 

dispositivos apresentam deficiência em realizar tais tarefas com uma precisão confiável. Tendo 

essa problemática em evidência, foi pensado em um dispositivo que realizasse essa função, 

sendo apenas um “meio de caminho”, transformando os sinais analógicos emitidos pelos 

sensores, em sinais digitais, que possam ser lidos com facilidade e precisão dos 

microcontroladores.  

Comercialmente, os equipamentos que realizam essa função são conhecidos como 

conversores analógico-digitais (ADC), existindo muitos tipos e variações para determinadas 

aplicações. Para a construção do equipamento em questão, optou-se pela utilização do circuito 

integrado ADE7753, que pode ser visto na Figura 5, pois na verificação de aparelhos comerciais 

da mesma família de circuitos integrados, observou-se resultados bastante satisfatórios no que 

diz respeito às medições desejadas e um conjunto de características que o tornam a escolha 

ideal para quem deseja realizar medições de potência com precisão. 

 

Figura 5- O circuito integrado ADE7753 

 

 

Fonte: Analog Devices (2010) 

 

O Circuito Integrado ADE7753, é um dispositivo desenvolvido para medição de energia 

elétrica monofásica, possuindo dois conversores analógico-digital de segunda ordem, Sigma 

Delta, de 16bits, um integrador digital, e todo processamento digital de sinais necessário para 
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obter medições de tensão e corrente em RMS. O ADE7753 ainda possui um registrador de 

interrupção que possibilita a detecção de passagem por zero da senóide, e suas leituras e 

conFigurações de chip são feitas através de uma interface serial paralela(SPI) (AnalogDevices, 

2003). A SPI consiste num barramento de comunicação série síncrona, que permite a troca de 

dados em modo de duas vias, isto é, os dados podem ser enviados e recebidos ao mesmo tempo. 

 O dispositivo também possui dois pares de entradas diferenciais de tensão V1 e V2, 

para aquisição dos sinais de corrente e tensão, respectivamente, onde cada um destes pares de 

entradas diferenciais está limitado a sinais que assumam no máximo 0,5V e no mínimo -0,5V. 

Cada entrada analógica possui um amplificador de ganho programável (PGA) que pode assumir 

os valores 1, 2, 4, 8 e 16, onde a seleção de ganho é feita por meio da escrita num registro 

interno (Júnior, 2014).  

O circuito de teste proposto pelo fabricante, Analog Devices, também foi utilizado como 

fundamento para a implementação do equipamento. O diagrama esquemático proposto pode ser 

visto na Figura 6; 

 

Figura 6- Esquema proposto na folha de dados do ADE7753 

 

Fonte: Analog Devices (2010) 

 

O ADE7753 é o dispositivo responsável por realizar a conversão analógico-digital (AD) 

e todo o tratamento matemático de sinais, mas para isso, necessita de um dispositivo de 
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gerenciamento e processamento de dados, um microcontrolador, para dizer como, e em que 

faixa de tensão ele deve trabalhar. 

 

3.2. Microcontrolador  

 

Esse é o elemento coordenador da medição elétrica, sendo responsável pelo controle de 

todos os dispositivos utilizados no sistema, bem como o encarregado de efetuar a comunicação 

com o ADE7753. 

Existem vários fatores a serem considerados no processo de decisão e escolha do 

microcontrolador a ser utilizado, como facilidade de uso, documentação disponível, ambiente 

e ferramentas de desenvolvimento, linguagem utilizada, preço e características como memória, 

velocidade, número de portas. Após a verificação desses parâmetros e a compatibilidade com 

os ideais do projeto, a plataforma de desenvolvimento Arduino foi que atendeu melhor as 

necessidades do trabalho.  

A plataforma em questão consiste numa placa de desenvolvimento aberta, onde existem 

vários modelos disponíveis. O modelo Arduino Uno R3, como o representado na Figura 7 foi 

selecionado e o mesmo é baseado no microcontrolador atmega328P, possuindo uma interface 

serial através da porta USB (barramento serial universal).  

Uma das razões que motivou a seleção deste equipamento foi a proposta de plataforma 

aberta, a qual permite adicionar diversos tipos de componentes eletrônicos direcionados e 

programados para uma determinada atividade. A facilidade de integração a componentes, uma 

grande gama de material de apoio, juntamente com diversas bibliotecas de suporte à sensores e 

dispositivos variados, também foi um fator preponderante na escolha. 

O conceito Arduino surgiu na Itália no ano de 2005, com o objetivo de criar um 

dispositivo para controlar projetos e protótipos construídos de uma forma mais acessível do que 

outros sistemas disponíveis no mercado (SILVA, 2014). 

Esta plataforma, em todas as suas instâncias, seguem a ideia de conectividade. O objetivo 

na criação do Arduíno era elaborar um dispositivo que fosse ao mesmo tempo barato, funcional 

e fácil de programar, sendo dessa forma acessível a estudantes e projetistas amadores. Além disso, 

foi adotado o conceito de hardware livre, o que significa que qualquer um pode montar, modificar, 

melhorar e personalizar o Arduino, partindo do mesmo hardware básico(Adilson Thomsen, 

2012). O dispositivo ainda oferece um ambiente de desenvolvimento em software, a chamada 
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IDE, que emprega uma linguagem de programação bastante simples que se assemelha a outras 

linguagens com C/C++. 

 

Figura 7- Placa de desenvolvimento do Arduíno 

 

 

Fonte: Arduíno 

 

 

Embora seja uma plataforma ideal a primeira vista, o Arduíno também conta com 

problemas. Assim como grande parte dos microcontroladores, quando designados para coletar 

dados de tensão e corrente, enfrentam limitações na leitura. No caso da placa do Arduíno UNO 

R3, que possui 6 entradas analógicas, cada porta tem a resolução de 10 bits, devido ao seu 

conversor interno, do tipo analógico-digital. Esse componente tem como função obter as 

medições na forma analógica e as transformar em informação digital. Por padrão, a referência 

do ADC interno do Arduíno está conectado internamente a 5V, ou seja, quando a entrada estiver 

com 5V, o valor da conversão analógico-digital será de apenas 1023.  

  O Arduíno, assim como a maioria dos microcontroladores, conforme exposto 

anteriormente, sofre com algumas limitações quando se trata de leitura de sinais analógicos. 

Por padrão, ele só consegue ler sinais de 0 a 5V, contando com uma resolução de leitura baixa. 

Essa baixa resolução torna as medições mais imprecisas, e sua limitação de 5V complicam a 

vida do usuário, forçando-o a mudar a referência do microcontrolador se for trabalhar em outra 

faixa de tensão, e ou, usar circuito para dimensionar o sinal a essa faixa de tensão aceita pelo 

dispositivo.  

 Tendo em vista os pontos fortes e fracos do Arduíno, observou-se que o uso de um 

conversor analógico-digital traria maior eficiência ao sistema, ressaltando mais uma vez, a 
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importância do ADE7753, já que ele supre de forma satisfatória as falhas do microcontrolador 

com quase 6 bits a mais de resolução nas medições de sinais analógicos. 

 

 

4. ESTUDO DE CIRCUITO 

 

O modelo da Figura 6 sugerido pelo fabricante consiste em um circuito capaz de realizar 

a leitura das duas grandezas elétricas desejadas, tensão e corrente, atendendo as especificações 

do projeto. Porém, uma análise mais aprofundada do circuito é necessária, destacando parte por 

parte, e as comparando com as instruções do fabricante, a fim de se dimensionar um sistema 

próprio capaz de medir potência elétrica. 

 

4.1. Alimentação 

 

 Nesta linha de pensamento em relação as analises, na Figura 8, partimos do princípio 

de qualquer circuito eletrônico:  a alimentação. 

 

 
 

 

Figura 8- Circuito de alimentação do ADE7753. 

 

 

Fonte: Analog Devices (2010) 
 

  Conforme pôde ser visto na Figura 8, o pino 1, corresponde ao reinicio (Reset) do 

ADE7753. Se houver um nível lógico baixo neste pino, os ADCs e os circuitos digitais 

(incluindo a interface serial) são mantidos em uma condição de reinicialização(Analog Devices, 

2010). O Pino 2,  DVDD(Alimentação digital continua), é responsável pela fonte de 

alimentação digital do circuito integrado. Este pino fornece a tensão  para os circuitos digitais 

no ADE7753. A tensão de alimentação, VDD (alimentação contínua), deve ser mantida a 5 V 

± 5% para operação dentro dos padrões. Este pino deve ser desacoplado para DGND(terra da 

alimentação digital) com um capacitor de 10 μF em paralelo com um capacitor 100 nF 
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cerâmico(Analog Devices, 2010). O pino 3, AVDD(Alimentação analógica continua), fornece 

a tensão de alimentação para os circuitos analógicos no ADE7753, mantendo o nível de tensão 

a 5 V ± 5% para operação especificada. Deve ser desacoplado para AGND(terra da alimentação 

analogica) com um capacitor de 10 μF em paralelo com um capacitor 100 nF cerâmico. 

 Continuando a analisar a alimentação do circuito proposto, exemplificando na Figura 

9, onde ambas as referências ao terra,  AGND e DGND, devem ser interligadas por padrão. O 

AGND deve ser usado para todos os circuitos analógicos internos e externos, por exemplo, 

filtros anti-aliasing, transdutores de corrente e tensão, etc. Já o DGND, deve ser usado para 

referenciamento dos multiplicadores, filtros e conversores digitais de frequência 

internos(Analog Devices, 2010). Devido a este curto entre os dois terras, o fabricante aconselha 

que o dispositivo seja ligado a uma rede com aterramento de qualidade. 

 

Figura 9- Curto-circuito entre as referências ao terra do Sistema 

 

 

Fonte: Analog Devices(2010) 

 

 

 As conexões com o Terra do circuito são de extrema importância para as leituras do 

ADE7753, por isso, há um pino especifico além da alimentação para verificação da referência, 

como pode ser observado na Figura 10. Este pino é usado para se ter acesso a referência de 

tensão interna do chip. A referência interna tem um valor nominal de 2,4 V ± 8% e um 

coeficiente de temperatura típico de 30 ppm / ° C. Uma fonte de referência externa também 

pode ser conectada a esta conexão. Em ambos os casos, este pino deve ser desacoplado para 

AGND com um capacitor cerâmico de 10 μF. 

 

 

Figura 10- Circuito para Referência ao Terra do ADE7753. 

 

 

Fonte (Analog Devices, 2010) 
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4.2. Canais de Medição 

 

 Os canais de medição do ADE7753 funcionam de forma idêntica. As entradas de 

tensão diferencial do dispositivo possuem níveis máximos de sinal de ± 0,5 V, ± 0,25 V e ± 

0,125 V, dependendo da seleção em escala que ocorre por calibração via programação. Esses 

canais  correspondem respectivamente ao canal 1, na Figura 11, que corresponde aos pinos 4 e 

5 para medição de corrente, e o canal 2, na Figura 12, onde os pinos 6 e 7 são usados para leitura 

de tensão. Os dois canais possuem um PGA com seleção de ganho interno de 1, 2, 4, 8 ou 16. 

O nível de sinal máximo nesses pinos em relação ao AGND é de ± 0,5 V. Ambas as entradas 

possuem circuitos internos de proteção contra descargas eletrotástica  e, além disso, uma 

sobretensão de ± 6 V pode ser sustentada nestas entradas sem risco de danos permanentes. 

 

Figura 11- Canal 1 para medição do sinal da corrente elétrica. 

 

Fonte (Analog Devices, 2010) 

 

 

 

 

Figura 12- Canal 2 para medição do sinal de tensão elétrica 

 

 

Fonte: (Analog Devices,2010) 

 

 

 Segundo as notas de aplicação do fabricante, no canal 1, visto na Figura 11, deve-se 

usar  um transdutor de corrente di / dt com resistores de 1kΩ em serie com capacitores 

cerâmicos de 33nF. O fabricante também recomenda, juntamente com esses componentes 

sitados anteriormente, o uso de dois resistores de 100Ω com mais dois capacitores de 33nF, 

sendo outra proteção contra ruídos. Porém, conforme mencionado antes, o TA12-100 foi 

escolhido para ser o sensor de corrente. O circuito de entrada foi modificado e pode ser visto 
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na Figura 13, já que o uso de dois filtros não foi seguido para o projeto em questão. As tensões 

no canal 1, de medição de corrente elétrica, vão variar de acordo com a corrente que é lida pelo 

sensor. 

 

 

Figura 13- Novo circuito de entrada do Canal 1 

 

 

Fonte: Autoria própria 

 

 

O canal 2, de medição de tensão do ADE7753 é dimensionado para 110V alternados, 

como pode ser visto na Figura 12, onde espera-se um sinal de 183 mV para leitura no ponto 

central do divisor resistivo, conforme a equação 2 prova.  

 

𝑉𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 =
1𝐾Ω

600𝐾Ω+1𝐾Ω
.  110𝑉 ≅ 0,183 ≅ 183𝑚𝑉                                  (2) 

 

Essa resistência de 1KΩ vista na equação 2 deve-se aos resistores de entrada do pino 7 

e ao resistor do pino 6, pois em relação ao amplificador de ganho programável, eles estão em 

série, como mostra a Figura 14.  
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Figura 14- Circuito em relação ao PGA interno 

 

 

Fonte: Autoria Própria. 

 

Como espera-se medir a rede elétrica local, que oferece uma tensão de 220 V alternados, 

o dobro da tensão para qual o circuito foi projetado. Seguindo esta proporção, os valores das 

resistências também foram dobrados e adequados aos valores comerciais disponíveis, chegando 

as resistências de 1,2MΩ e 2,2KΩ. 

O circuito proposto pelo fabricante apresenta outro elemento que foi mudado para 

implementação do seguinte trabalho, levando em conta o risco que ele oferece, e por isso foi 

necessário realizar uma modificação para possuir garantias de segurança em relação a mudança 

de polaridade da rede elétrica. O risco consiste se eventualmente, conforme o circuito da Figura 

7, o fase da rede elétrica for conectado no lugar do neutro, ligando assim o maior potencial de 

energia diretamente ao terra analógico do ADC, que compartilha o mesmo terra dos circuitos 

digitais, do Arduíno e do computador que o alimenta, podendo gerar um curto-circuito no 

sistema, levando a queima dos equipamentos e oferecendo o risco de choque elétrico. 

Tendo em vista que o resistor de referência é 1,2MΩ para 220V, para evitar tal acidente, 

mais um resistor de 1,2MΩ foi inserido no circuito, conectado ao pino 6. Deste modo, não 

importa como a polaridade seja inserida, sempre haverá resistência suficiente para evitar tensão 

excessiva sobre os equipamentos do sistema, que operam com baixas tensões.  

  O circuito modificado do canal 2 pode ser visto na Figura 15, a partir da conexão com 

o PGA de medição de tensão. 
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Figura 15- Novo circuito de entrada do canal 2 

 

 

Fonte: Autoria Própria 

 

 Com estes valores de componentes espera-se obter uma tensão entre os pinos 6 e 7 de 

aproximadamente 402mV, quando o circuito estiver medido efetivamente 220V. A equação 3, 

baseado no divisor resistivo demonstra isso. 

 

𝑉𝑆𝑎í𝑑𝑎 =
2.2𝐾Ω

2,403𝑀Ω
 . 220𝑉 ≅ 0,2014 ≅ 201𝑚𝑉                                                        (2) 

 
 

5. COMUNICAÇÃO ENTRE ADE7753 E O ARDUINO 

 

Todas as funcionalidades do ADE7753 estão acessíveis através de vários registradores 

internos. O registo de comunicações trata-se de um registo de 8 bits, que funciona usando o bit 

mais significativo, indicando se a operação seguinte se trata de uma operação de escrita ou de 

leitura, enquanto os 6 bits menos significativos indicam o endereço do registo que vai ser 

utilizado. Os conteúdos destes registos podem ser atualizados e lidos através da sua interface 

SPI para que haja a comunicação. Os pinos responsáveis pela comunicação do circuito 

integrado com outras plataformas estão representados na Figura 16 

 

 
Figura 16- Pinos de comunicação do ADE7753 

 
 

Fonte: Analog Devices, (2010) 
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 Os pinos da Figura 16 se referem aos dados necessários para que aja a comunicação 

nesse padrão, a qual necessita do canal de informações do mestre ao escravo (DIN), do canal 

de informações do escravo ao mestre (DOUT), precisa da velocidade de trafego de dados 

(SCLK) e da seleção de chip (CS), permitindo ao dispositivo conFigurado como mestre enviar 

informações para mais de um equipamento. 

Assim que o ADE7753 é colocado em modo de comunicação, este espera a escrita de 

um valor no seu registo de comunicações. O valor determina se a operação seguinte será uma 

operação de escrita ou leitura. Desta forma, todas as operações com o ADE7753 devem começar 

com uma operação de escrita, que normalmente, vem de um microcontrolador, e nesse caso, do 

Arduíno. 

Para a implementação das comunicações SPI utilizou-se uma biblioteca que usa o 

protocolo SPI enviando apenas 1 Byte, a chamada “SPI.h”, juntamente com a “Wire.h”, que 

deve ser usada quando há protocolos de comunicação que utilizam a lógica mestre-escravo, a 

qual funciona a partir de um dispositivo (o mestre), que controla outros equipamentos (os 

escravos).  

O Arduíno possui bibliotecas para o ADE7753, que fazem o papel de escrita em todos 

os registradores padrões, deixando o dispositivo pronto para realizar medições, necessitando 

apenas que o usuário especifique quais parâmetros ele deseja ler e em qual escala de ganho dos 

canais de leitura os PGA devem trabalhar. 

Para calibrar ADE7753 é preciso usar a função “meter.analogSetup”, que exige parâmetros dos 

ganhos internos de cada PGA, presentes em ambos os canais, como pode ser visualizado na 

Figura 17 que mostra parte do código disponível no apêndice 1. 

 

Figura 17- Código responsável por calibrar o ganho do ADE7753 

 

 

 

Fonte: Autoria própria 

  

 Como deseja-se medir potência, a leitura dos registradores internos responsáveis por 

armazenarem os dados dos canais de medição de tensão e corrente deve ser solicitada. Para este 

processo foram usadas as funções “meter.vrms”, “meter.irms”, além da inclusão de uma função 

para medir a frequência da rede elétrica, feita a partir da função “meter.getPeriod”. A 
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implementação pode ser vista na Figura 18, e no código completo disponibilizado no apêndice 

1. 

 

Figura 18- Funções para leitura dos canais de medição do ADE7753 descritas em código 

 

 
 

Fonte: Autoria própria 

 

 O ficheiro de informações especifico disponível para o Arduino faz o papel de preencher 

os registradores padrões para o funcionamento do ADE7753, porém, alguns valores inscritos 

automaticamente podem não atender as condições a qual o dispositivo está sendo usado.  

  A biblioteca padrão do ADE7753 para o Arduíno não funciona corretamente na rede 

elétrica brasileira, pois a mesma esta desenvolvida para funcionar em redes que possuam uma 

frequência de 50 Hz, ou seja, com ciclos de 20 ms, como pode ser visto no arquivo fonte da 

biblioteca na Figura 19.  

 

Figura 19- Erro no tempo de amostragem na pasta raiz da biblioteca ADE7753.H 

 
 

Fonte: Autoria Própria 
 

 

Como a rede elétrica do país possui ciclos mais rápidos, de 16 ms, o tempo de 

amostragem do detector de passagem por zero do ADC fica defasado, o que gera atrasos na 

leitura pelo dispositivo conFigurado como mestre, ocasionando leituras falsas e 

consequentemente, interrupção na comunicação. O detector de passagem por zero do ADE7753 

consegue se ajustar automaticamente a períodos mais rápidos, mas não aos mais lentos, ao 

utilizar esta biblioteca 

 Para resolver tal problema, foi necessário acessar o código padrão da biblioteca e fazer 

a alteração no tempo de amostragem, modificando o tempo de espera visto na Figura 20, de 

20ms para 16 ms. 
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6. CONSTANTES 

 

A folha de dados do fabricante sugere constantes prontas que podem ser multiplicadas 

pelos valores lidos. Essas constantes tratam da proporcionalidade dos valores entregues pelo 

ADE7753, que passaram pela conversão analógico-digital, e o valor do sinal real. 

Pode-se calcular as constantes para qualquer faixa de tensão, desde que o limite de 

tensão seja respeitado em ambos os canais. Para se obter uma constante, deve-se saber qual a 

tensão RMS que haja interesse em medir, qual o valor estipulado para esta faixa de tensão no 

divisor resistivo a fim de não exceder o limite dos canais, e quanto o ADC está retornando para 

aquele valor. 

 

7. METODOLOGIA E RESULTADOS 

 

Para verificar todas as ideias expostas anteriormente, procurou-se realizar testes práticos 

que os validassem. Porém para realização destes, foi necessário montar o circuito proposto pelo 

fabricante, conforme a Figura 6, adequando as alterações, vistas nas imagens 13 e 15, visando 

além de verificar o funcionamento do sistema, testar a comunicação entre o ADE7753 e o 

Arduíno, obtendo o valor digital dos canais de medição de corrente e tensão elétrica. 

Paralelamente procurou-se testar a medição interna de frequência do conversor analógico-

digital, que é baseada nos sinais que estão sendo medidos nos dois PGA.  

O esquema elétrico foi montado em uma matriz de contatos para realização dos testes, 

porém, para que fosse possível, uma placa de prototipagem foi desenvolvida para o ADE7753, 

que por consequência do seu encapsulamento, o SSOP20, não é compatível com a matriz de 

contatos em questão. 

 Para fins citados anteriormente, o uso do gerador de sinais 33220A da Agilent foi usado 

para inserir sinais alternados diretamente nos canais de entrada, respeitando os limites de 

tensão. Também foi usada uma fonte de alimentação de corrente contínua, a MPL-3305M, 

como referência de tensão contínua. 

A montagem com o uso dos equipamentos pode ser visto na Figura 20. 



28 

 

 

Figura 20-  Montagem de testes iniciais 

 

Fonte: Autoria própria. 

Com todos os equipamentos necessários ligados, foi possível verificar a resposta de 

todos os parâmetros desejados, com as suas respostas em valores digitais no monitor serial do 

ambiente de desenvolvimento do Arduíno, como é mostrada na Figura 21. 

Figura 21- Respostas do ADE7753 para os parâmetros designados 

 

Fonte: Autoria própria. 
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 Com os parâmetros validados, no segundo teste, buscou-se primeiramente estabelecer a 

constante de proporcionalidade para o sinal de entrada desejado no canal 1, 220V. Para 

determinar que o sinal medido na tela do computador seja proporcional ao que está sendo 

medido pelo ADC, deve-se dividir o sinal total RMS da entrada pelo número binário medido 

no divisor resistivo,  que está sendo exibido no monitor, e usar o valor resultante para reverter 

ao valor inicial desejado para medição, multiplicando novamente na programação. A equação 

3 expressa matematicamente o que foi dito. 

 

Constante =
Tensão total de entrada

Número digital medido
→ Valor medido . Constante = Tensão total de entrada             (3) 

 

Após o dimensionamento da constante pode-se testar a resposta do canal 2  do ADE7753 

ligado ao circuito com os 220V alternados da rede elétrica, conforme mostra a Figura 22. Para 

validar as medições de tensão foi utilizado um multímetro de precisão da Agelient modelo 

U1232A, visto na Figura 23.  

 

Figura 22- Resposta do ADE com a nova constante 

 

Fonte: Autoria própria. 
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Figura 23-  Tensão medida no multímetro 

 

 

Fonte: Autoria própria 

 

 As discrepâncias nas medições das Figuras 22 e 23 devem-se em parte a flutuação da 

rede elétrica e no uso de componentes com taxa de erro em seus valores nominais na ordem de 

±5%. Apesar dessas diferenças nas medições, foi possível realizar uma medição de tensão com 

taxa de precisão de mais de 95%. 

A partir da medição satisfatória de tensão no canal 2 do ADE7753, o foco foi 

direcionado para o canal 1, para validar as medições de corrente. Para realizar tal prática, uma 

resistência no valor de 160Ω de potência foi colocada como carga a fim de induzir uma corrente 

elétrica de 1,375A, segundo a primeira lei de Ohm. Para comprovar a medição feita pelo ADC 

em questão, foi utilizado um osciloscópio da Agilent, correspondente ao modelo DSO-X 

2012A, com uma ponta de prova específica para medições de corrente, a HR30.  

A Figuras 24 juntamente com a tabela 1, mostram os resultados do circuito funcionando 

com o canal 1 e 2, medindo tensão e corrente elétrica. 
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Figura 24-  Medição dos parâmetros restantes 

 

 

Fonte: Osciloscópio Agilient 

 

 

Tabela 1- ADE7753 com todos os canais funcionando 

 

Medições ADE7753 Equipamentos 

Tensão (V) 218,43 218,7 

Corrente (A) 1,34 1,11 

Potência (W) 292,69 242,75 

Frequência (Hz) 59,74 59,98 
 

Fonte: Autoria própria  

 

Foram dadas duas “voltas” na ponta de prova responsável pela medição de corrente, por 

isso a leitura de amplitude do osciloscópio está dobrada, sendo o valor real medido 1,11 A por 

ele. No ADE7753 a medição encontra-se defasada com o valor real, porém para corrente 

elétrica, uma precisão de mais de 95% foi alcançada.  

Foi conseguido também neste teste calcular a potência, já que com a adição da carga 

resistiva, foi possível medir corrente elétrica juntamente com a tensão da rede sobre ela. 

 

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS E PERSPECTIVAS 

 

Após os testes obtidos, foram feitas dois tipos de placa de circuito impresso, como uma 

tentativa de melhorar os resultados das medições para a metodologia empregada, de calibração 

por tentativa e erro usando equipamentos de medição consagrados. Porém para que houvesse 

efetivamente mudança nos resultados, uma rede elétrica mais estável traria maior precisão as 

medições, assim como a presença de um aterramento de qualidade, para que a referência de 
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potencial elétrico negativo, que é compartilhada por todos os elementos do sistema, 

permanecesse o mais próximo de 0 possível. 

       Embora as medições não terem atingido a precisão total que o chip oferece, de 0,5%, foi 

desenvolvido um sistema capaz de efetuar a medição das grandezas elétricas de tensão e 

corrente, calculando-se a potência instantânea, transmitindo as informações através da 

comunicação SPI para o Arduíno. Mesmo enfrentando tais problemáticas, o presente trabalho 

reuniu um conhecimento considerável a respeito do ADE7753. Conclui-se que foi possível 

atingir os objetivos propostos, todavia existam pesares, em relação ao erro das medições das 

grandezas elétricas 

 O conteúdo desenvolvido tem grande abrangência, e devido a esse fato, os possíveis 

desdobramentos são muitos para serem citados em sua totalidade, mas podem ser citados 

futuros trabalhos derivados, como: 

 

 Medição e cálculo de energia pelo próprio circuito integrado ADE7753;  

 Exploração das funcionalidades de qualidade de energia do circuito integrado 

ADE7753;  

 Explorar outras funcionalidades de medição disponíveis no circuito integrado 

ADE7753.  

 Explorar as constantes de proporcionalidade fornecidas pelo fabricante a fim de obter 

medições mais precisas. 

 Procurar formas de atenuar a dependência do circuito proposto pelo fabricante a uma 

boa referência ao terra. 
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10. APÊNDICE 1 

 

#include "ADE7753.h"  

#include <Wire.h> 

#include <SPI.h> 

 

void setup(){ 

 

   Serial.begin(9600);  // UART init 

   Serial.print("\nComunicacao pronta"); 

   delay(100); 

   

} 

 

void loop() {  

   

////////////////Calibração///////////////// 

ADE7753 meter;   

meter.analogSetup(GAIN_1,GAIN_1, 0,0,0,0);  

meter.resetStatus(); 

/////////////////////////////////////////// 

 

long v1,i1,t1; 

float ip,vp; 

 

while(1){ 

Serial.print("\nIniciando Medicoes "); 

//--Leitura de Tensão -- 

  v1=meter.vrms(); 

//--Leitura de Correntee-- 

  i1=meter.irms(); 

//--Medição de Período-- 

  t1=meter.getPeriod(); 

 

  ///////////Medições/////////////// 

    Serial.print("\nTensao RMS [V]: "); 

 vp = v1*0.0031472; 

                              Serial.println(vp); 

       Serial.println(v1); 

       Serial.print("\nCorrente RMS [A]: "); 

 ip = ((i1*1.2832280583098829696010821386732e-6)* 

0.70710678118654752440084436210485); 

                            

                               Serial.println(ip); 

       Serial.print(i1); 

       Serial.print("\nPotencia atual [W]: "); 

       Serial.println(vp*ip); 
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    Serial.print("\nFrequencia [Hz]: "); 

                               Serial.print(1/(t1*0.000002235336195));  

    Serial.println(t1); 

//delay(200); 

        } 

           } 
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11. ANEXOS 

 

 

Figura 25- Bancada com o circuito montado na matriz de contatos 

 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

 

Figura 26- Placa do ADE7753 concluída 

 

Fonte: Autoria própria. 
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Figura 27- Testes com a ponta de prova de corrente elétrica. 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

 

Figura 28- Ponta de prova de corrente usada no osciloscópio 

 

Fonte: Autoria própria. 
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Figura 29- TA12-10 conectado a resistência de carga

 
 

Fonte: Autoria própria. 

 

Figura 30- Placas de circuito impresso separadas 

 
 

Fonte: Autoria própria. 
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Figura 31- Placa de circuito impresso completa, servindo como placa externa ao Arduíno. 

 

 
 

Fonte: Autoria própria 

 

 

Figura 32- A placa de circuito impresso com as conexões de tensão e o sensor de corrente. 

 

Fonte: Autoria própria 

 


