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RESUMO 

 

Na presente contribuição é apresentado o projeto e construção de um gerador trifásico 

para fins didáticos. Tal gerador é capaz de fornecer três sinais senoidais independentes 

defasados por ângulos de 0 até 360 entre si com frequências idênticas entre 20 e 120 

Hz. Foi desenvolvido utilizando a técnica DDS para geração das formas de onda. Para 

isso empregou-se o microcontrolador Atmega32 onde foi implementado um algoritmo 

na plataforma Bascom e Assembly. A conversão digital analógica foi feita usando três 

malhas R2R. Os resultados das medições foram satisfatórios, comprovando que o 

projeto funcionou conforme esperado. O gerador poderá simular situações reais 

envolvendo a análise de circuitos trifásicos, permitindo assim a realização de atividades 

didáticas variadas. 

  

Palavras-chave: Gerador trifásico, DDS, microcontrolador, simulação, Assembly. 



 
 

ABSTRACT 

 

In the present contribution is shown a project and construction of a three-phase 

generator for teaching purposes. This generatos is able to provide three independent 

sinusoidal signals phased at the range of 0 to 360 degrees to each other with identical 

frequencies between 20 and 120 Hz. It was developed using the DDS technique for 

generation of waveforms. For this we used the ATmega32 microcontroller where an 

algorithm was implemented in Bascom and Assembly platform. The analog digital 

conversion was done using three meshes R2R. The results of the measurements were 

satisfactory, showing that the design worked as expected. The generator can simulate 

real situations involving the analysis of three-phase circuits, thus enabling the 

realization of various educational activities. 

 

Keywords: three-phase generator, DDS, microcontroller, simulation, Assembly. 
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CAPÍTULO 1 

1. INTRODUÇÃO 

 

A aplicação de microcontroladores na aquisição de dados e no controle de 

equipamentos e processos é largamente difundida nos meios industriais, acadêmicos e 

domésticos. Suas aplicações são as mais variadas possíveis, se estendendo desde 

simples equipamentos eletrônicos, presentes em nosso dia-a-dia, até complexas plantas 

industriais. Em contraste, há vinte anos, o desenvolvimento de circuitos 

microcontrolados era demasiadamente dispendioso devido ao alto custo dos 

componentes eletrônicos necessários, os quais eram raramente encontrados no mercado. 

Atualmente, com a incrível evolução da microeletrônica, a estupenda ampliação do 

comércio eletrônico e a redução dos preços dos componentes, o desenvolvimento de 

equipamentos microcontrolados se tornou altamente viável, podendo tal tarefa ser 

efetuada em pequena escala por um custo bastante convidativo. 

Nas áreas relacionadas ao ensino, em particular nas atividades típicas de um 

laboratório didático, existe sempre a necessidade de simularmos situações reais, de 

maneira controlada, com a máxima segurança possível. Entre os vários temas 

obrigatoriamente abordados em um curso de Engenharia Elétrica, ou mesmo em um 

curso Técnico em Eletrotécnica, ou correlato, o estudo de redes trifásicas é algo 

indispensável. Contudo, as atividades didáticas de cunho prático nem sempre são 

viáveis devido ao fato delas tipicamente envolverem a utilização direta da rede elétrica. 

Sem querer substituir o estudo mais tradicional sobre o assunto, é inegável que o uso de 

um instrumento capaz de simular uma rede elétrica trifásica pode conferir um maior 

dinamismo às atividades didáticas relacionadas ao tema. Isso simplificaria a aquisição e 

a análise de dados, eliminando o risco de comprometer a integridade da rede elétrica ou 

mesmo a segurança dos estudantes. 

Tendo em mente as considerações acima, propomos no presente projeto o 

desenvolvimento de um gerador trifásico microcontrolado apropriado para aplicações 

didáticas. Tal gerador é capaz de fornecer três sinais senoidais independentes, com 

frequências idênticas situadas entre 20 e 120 Hz. Apresentando uma saída configurável 

em estrela ou delta, o gerador poderá simular situações reais envolvendo a análise de 

circuitos trifásicos, permitindo assim a realização de atividades didáticas variadas. 

Operando com correntes de até 1,5 A e tensões de até 12 V, por fase, o uso de tal 
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gerador elimina o risco de acidentes em atividades práticas, principalmente durante os 

estudos introdutórios onde estudantes estão tendo os primeiros contatos com o tema. 

 

1.1 MOTIVAÇÃO 

 

Ao utilizar um multímetro para medir a tensão de uma rede de distribuição se o 

estudante não se atentar à correta configuração do dispositivo, ou seja, colocar o 

equipamento na função voltímetro, o usuário pode causar um curto-circuito que 

danificará o multímetro ou até mesmo sofrer um choque elétrico. Em um sistema 

trifásico, o risco é ainda maior, pois a tensão poderá ser mais elevada que a monofásica.  

Medir a intensidade da corrente, bem como seu comportamento em cargas 

capacitivas ou indutivas pode ser um transtorno, pois é necessário o manuseio de um 

motor elétrico ou outra carga indutiva, e um erro na ligação do equipamento, pode 

danificá-lo. Para mensurar a defasagem da corrente, em relação à tensão, seria 

necessário um osciloscópio, o que torna ainda mais complicado o experimento. 

Assim, o uso de um dispositivo que simula as principais características de uma 

rede trifásica, só que com tensões e correntes bem inferiores, elimina qualquer risco 

para o usuário. Com o presente gerador é possível analisar o comportamento da corrente 

elétrica em uma carga indutiva ou capacitiva, simplesmente ligando um indutor ou 

capacitor de pequeno porte nos terminais do equipamento. Também é possível comparar 

as características de uma ligação estrela com a ligação triângulo. Além disso, pode-se 

alterar a frequência dos sinais gerados, as amplitudes e as diferenças de fase entre os 

sinais, possibilitando o uso do protótipo para experimentos mais flexíveis. 

Então tendo em vista todos os riscos decorrentes da realização de experimentos 

diretos com a rede trifásica, a utilização de um equipamento capaz de simular as 

características da rede eliminando esses riscos é mais que bem vinda. A coleta de dados 

com o gerador é bem mais simples, acabando com a necessidade de outros dispositivos 

de medição, o que agiliza os experimentos. E ainda por cima com o circuito gerador é 

possível desenvolver experimentos além dos que envolvam diretamente a rede elétrica. 
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1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Esse trabalho de conclusão de curso propõe o desenvolvimento de  um gerador 

de sinais trifásico microcontrolado, adequado para aplicações didáticas em laboratório. 

 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Desenvolvimento de um protótipo do gerador trifásico microcontrolado 

usando a técnica de síntese digital direta. 

• Criação de um software de controle para geração de ondas senoidais. 

• Desenvolvimento da interface de interação humana utilizando um teclado 

matricial e um display LCD. 

• Desenvolvimento do estágio das etapas de saída de sinal. 

 

1.3. ESTRUTURA DA MONOGRAFIA 

 

A organização do texto segue uma sequencia lógica de abordagem dos temas, 

visando proporcionar uma melhor compreensão do trabalho. O capítulo 2 abarca toda 

fundamentação téorica utilizada, dos sistemas trifásicos os equipamentos utilizados no 

dispositivo de geração. No capítulo 3, toda a metodologia utilizada é demonstrada, 

detalhes sobre o microcontrolador e a técnica DDS. O capítulo 4 apresenta os resultados 

e discussões, com o desenvolvimento do protótipo, descrição do circuito de geração e 

descrição do firmware de comando, bem como os resultados encontrados e  discussões e 

comparações com os resultados esperados. O capítulo 5 apresenta as conclusões e as 

sugestões para trabalhos futuros. 
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CAPÍTULO 2 

 

2. ASPECTOS BÁSICOS 

 

2.1. SISTEMAS TRIFÁSICOS 

 

Um sistema trifásico é o método mais utilizado para geração, transmissão e 

distribuição de energia elétrica. Ele é composto basicamente por três ondas senoidais, 

ou fases de tensão alternada senoidal, que possuem a mesma frequência e amplitude, 

apresentando, contudo, diferença de fase de 120º entre elas. Tal sistema foi inventado 

em meados da década de 1880, independentemente por Galileo Ferraris, Mikhail 

Dolivo-Dobrovolski e Nikola Tesla. Entre as diversas vantagens que tais sistemas 

apresentam, salienta-se que em uma linha de transmissão trifásica, não é imperativo a 

presença de um condutor neutro. Isso traz diversas vantagens econômicas e técnicas na 

transmissão de grandes quantidades de energia elétrica em longas distâncias. Além 

disso, em um sistema trifásico equilibrado, os condutores são em torno de 75% da 

espessura dos condutores de um sistema monofásico (neutro e uma fase senoidal) com a 

mesma potência, o que diminui os custos de implementação. Salienta-se ainda que a 

potência proporcionada em um sistema monofásico cai três vezes por ciclo, entretanto, 

em um sistema trifásico, ela nunca se anula, sendo que a potência enviada à carga se 

mantém constante (Alexander, Sadiku, 2008). 

Fontes de tensão trifásicas podem se apresentar de duas formas: 

 Em triângulo, também conhecido como delta: cada terminal da carga é 

conectado ao terminal de outra e as fases dos sistemas são interligadas 

nesses pontos de junção. 

 Em estrela, também conhecido como Y: Um dos terminais da carga é 

conectado em um ponto comum, o neutro. O outro terminal da carga é 

conectado à fase. 

Tais configurações são ilustradas na figura 2.1, onde se encontra indicado a impedância 

dos enrolamentos de cada etapa (ou fase) do gerador trifásico. Na configuração estrela 

(ou Y) pode-se observar o ponto neutro, indicado pela linha tracejada, que representa o 
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ponto de referência, n, ou seja, a tensão neste ponto é sempre nula em um sistema 

trifásico balanceado – i.e. com fases de mesma amplitude. 

Figura 2.1 – Fontes de Tensões Trifásicas 

 

 Fonte: http://sistemas.eel.usp.br/docentes/arquivos/5840834/59/trifasicos.pdf 

Em sistemas trifásicos balanceadas, a potência fornecida para carga é constante 

no decorrer do tempo. Essa é uma característica fundamental para manter motores 

funcionando de forma estável. Como as tensões de fase estão defasadas em 120° entre 

si, podemos escrever: 

𝑣𝑎  = 𝑉𝑓𝑠𝑒𝑛(𝑤𝑡) = 𝑉𝑓,  

𝑣𝑏  = 𝑉𝑓𝑠𝑒𝑛(𝑤𝑡 − 120°) = 𝑉𝑓∠ − 120°, 

𝑣𝑐  = 𝑉𝑓𝑠𝑒𝑛(𝑤𝑡 + 120°) = 𝑉𝑓∠120°, 

Onde 𝑉𝑓 corresponde à  amplitude da tensão,   𝑤 a frequência angular e t o tempo. 

Como as tensões de linha são as tensões medidas entre os terminais do gerador, temos: 

𝑉𝐴𝐵 = 𝑉𝐴 − 𝑉𝐵  

ou seja, 

𝑉𝐴𝐵 =  √3𝑉𝑓𝑠𝑒𝑛(𝑤𝑡 + 30°). 

Igualmente, temos: 

𝑉𝐵𝐶 = 𝑉𝐵 − 𝑉𝐶  𝑉𝐵𝐶 =  √3𝑉𝑓𝑠𝑒𝑛(𝑤𝑡 − 90°) 

𝑉𝐶𝐴 = 𝑉𝐶 − 𝑉𝐴  𝑉𝐶 =  √3𝑉𝑓𝑠𝑒𝑛(𝑤𝑡 + 150°) 

A tensão de linha 𝑉𝐿 é a medida de uma tensão de fase em referencia a outra tensão de 

fase. Portanto, pode-se concluir que a relação entre as tensões de fase 𝑉𝑓 e tensões de 

linha 𝑉𝐿 se dá pela seguinte relação: 

𝑉𝐿 =  √3𝑉𝑓      
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2.1.1. GERAÇÃO DE ENERGIA 

 

A geração de energia elétrica é uma atividade diretamente relacionada com a 

subsistência da humanidade. Atualmente toda forma de geração de energia elétrica, 

tanto convencional quanto alternativa, causa determinado impacto na natureza, seja em 

maior ou em menor grau. (Reis, 2011). O processo de geração de energia elétrica mais 

usual se dá via indução magnética, baseada na lei de Faraday. Em um gerador trifásico, 

há três enrolamentos separados por um ângulo de 120°, como ilustrado na figura 2.2 

abaixo. 

 

Figura 2.2 – Gerador Trifásico 

 

Fonte: http://www.getulio.eng.br/meusalunos/circuitoseletricos/Sistema%20Trifasico.pdf 

 

Em geral, os três enrolamentos possuem o mesmo número de espiras e são fixos. 

Esses enrolamentos constituem o chamado estator. O campo magnético girante, gerado 

pelo rotor, pode ser produzido por um ímã permanente, por um magneto excitado por 

uma fonte de tensão de corrente contínua ou ainda pela retificação da tensão gerada 

(auto excitação). O gráfico das tensões geradas e o correspondente diagrama fasorial 

podem ser vistos na Figura 2.3 a seguir. A movimentação do rotor, que de fato provoca 

a variação do fluxo magnético necessário para a indução de corrente elétrica, é provida 

por diversos meios, como por exemplo, um motor a combustão. 
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Figura 2.3 – Diagrama Fasorial 

 

Fonte: http://www.getulio.eng.br/meusalunos/circuitoseletricos/Sistema%20Trifasico.pdf 

 

2.1.2. TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 

 

Transmissão de energia elétrica é o ato de transportar energia elétrica de um 

ponto a outro. O transporte de energia se dá por linhas de transmissão de alta potência 

que conecta a usina de geração ao consumidor final. A transmissão de energia 

inicialmente se dá com potências mais elevadas ligando grandes centros e centrais de 

distribuição, onde a transformação de níveis de tensão são utilizados transformadores 

(Site Abradee). Para que seja feito adequadamente o transporte de energia, utilizam-se 

os elementos básicos para que isso aconteça, são eles: 

 Cabos – Responsáveis por fazer a condução dos elétrons. Geralmente são 

isolados; 

 Torres – Utilizados como sustentação dos cabos com o objetivo de evitar 

contato com pessoas, vegetação ou animais; 

 Isoladores – Evitam contato dos cabos com as torres e os postes, evitando 

a dissipação de energia. São constituídos de polímeros, cerâmica ou 

vidro; 

 Subestações – Responsáveis pela administração, controle e manobra da 

energia transportada e gerenciada para consumo, possibilitando consertos 

e correções no sistema de forma rápida e eficiente. 

Devido a problemas que causam danos a rede elétrica como sobretensões devido 

à descargas elétricas, corrosão de componentes ou sobretensão por motivos diversos, 

existe o sistema de proteção. O sistema de proteção é um conjunto de medidas pra 

minimizar essas falhas, como por exemplo, para-raios de linha, aterramento, 

procedimentos adequados de manobra, dentre outros. 
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2.1.3. DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 

Da mesma forma como o sistema de transmissão de energia, a distribuição 

também utiliza fios condutores, transformadores e equipamentos de medição, controle e 

proteção. Porém, o sistema de distribuição é mais ramificado e extenso porque deve 

chegar a todos os domicílios. Redes de distribuição são circuitos de três fios ligados nas 

subestações elétricas de distribuição. Segundo a Companhia Estadual de Energia 

Elétirca do Rio Grande do Sul as tensões utilizadas nos sistemas de geração e 

transmissão variam bastante, uma das mais comuns é de 13,8 kV. Na subestação, o 

transformador diminui a tensão de 69 ou 138 kV para 13,8 kV e a  entrega para rede de 

distribuição.  

Esse sistema de distribuição alimenta os transformadores do poste como pode 

ser observado na Figura 2.4 abaixo. 

Figura 2.4 – Sistema de Distribuição  

 

Fonte: http://www.ceee.com.br/pportal/ceee/Component/Controller.aspx?CC=3329 

 

As fases da saída do gerador possuem diferença de potencial de 220 V entre si e 

110 V em relação ao neutro. Essa possibilidade de uso de dois níveis de tensão é uma 

das grandes vantagens do sistema trifásico em relação ao sistema monofásico. 
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2.1.4. ENSINO DE SISTEMAS TRIFÁSICOS 

 

Uma das características essenciais de um Engenheiro Eletricista é a plena 

compreensão dos conceitos relacionados à geração, transmissão e distribuição de 

energia elétrica, conceitos que estão interligados com o estudo de sistemas trifásicos. A 

prática, aliada a teoria, é forma essencial para total entendimento de determinado 

assunto, porém experimentos práticos envolvendo a rede elétrica podem ser muito 

perigosos. 

Ao medir a amplitude de tensão da rede elétrica utilizando um multímetro, um 

usuário desatento pode configurar o equipamento para função ohmímetro ou 

amperímetro, o que poderia causar um curto circuito, causando danos irreparáveis ao 

dispositivo. Medir a corrente elétrica também pode ser uma atividade complicada, pois 

o amperímetro precisa estar em série com a carga, aumentando as chances de o aluno vir 

a sofrer um choque elétrico ao entrar em contato com os terminais do multímetro. Uma 

falha na isolação de terminais ou correta montagem dos componentes de um 

experimento pode causar consequências terríveis como danos a equipamentos ou 

mesmo à integridade física dos envolvidos. 

Um dispositivo que reproduza as principais características de um sistema 

trifásico eliminaria o risco de choques elétricos e danos a equipamentos de medição. 

Essa simulação só é possível graças ao avanço da tecnologia que permite uma 

representação do mundo analógico em sistemas digitais. 

 

2.2. SISTEMAS DIGITAIS E ANALÓGICOS 

 

Segundo Tocci (2007) um sistema digital é uma combinação de dispositivos 

projetados para manipular informação lógica ou quantidades físicas que são 

representadas no formato digital, ou seja, as quantidades podem assumir apenas valores 

discretos. Esses dispositivos são em sua maioria eletrônicos, mas também podem ser 

pneumáticos, mecânicos ou mesmo magnéticos. Assim, a principal diferença entre um 

sistema digital e um sistema analógico é que um só utiliza valores discretos e o outro 

valores contínuos, respectivamente. O aumento do número de aplicações de 



21 
 

microcontroladores em eletrônica está diretamente relacionado com a evolução dos 

sistemas digitais, substituindo assim, gradualmente, a utilização de sistemas analógicos. 

As principais vantagens do uso de sistemas digitais são: 

 Mais fáceis de projetar: Como são basicamente circuitos de 

chaveamento, não é necessário levar em conta os valores exatos de 

tensão e corrente, e somente a faixa Alta (nível lógico 1) e Baixa (nível 

lógico 0). 

 Armazenamento de informações mais fácil: Vários dispositivos 

conseguem armazenar bilhões de bits de informações em espaços físicos 

cada vez menores. Diferentemente de sistemas analógicos onde o 

armazenamento de informações é bem limitado. 

 Maior precisão de manipulação: Sistemas digitais conseguem manipular 

todos dígitos de precisão necessários. Em sistemas analógicos sempre 

ocorre problemas com ruído. 

 Operações programadas: É relativamente simples projetar um sistema 

digital que obedeça um conjunto de instruções. Em sistemas analógicos 

isso pode ser bem mais complicado. 

 Circuitos integrados digitais podem ser fabricados com mais dispositivos 

internos, ou seja, com um nível de integração maior. 

A maior desvantagem dos sistemas digitais é que a grande maioria das grandezas 

físicas é analógica, como pressão, temperatura, posição e vazão. Então para que seja 

possível monitorar e alterar essas grandezas em um sistema digital,  é necessário realizar 

a conversão dessas grandezas analógicas em sinais digitais. Isso pode ser considerado 

uma desvantagem porque acrescenta complexidade e custo. Claro que existem situações 

onde o custo seja mínimo e pode-se fazer essa conversão de forma simples.  

 

 

2.3. MICROCONTROLADORES 

 

Um microcontrolador é um dispositivo que abriga uma CPU, memória RAM, 

dispositivos de entrada e saída, memória rom, temporizadores e contadores. É 

basicamente um computador em um chip. Segundo Souza (2005), um microcontrolador 
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é definido por como um pequeno componente eletrônico, dotado de uma “inteligência” 

programável, utilizado no controle de processos lógicos. Afirma ainda que “em uma 

única pastilha de silício encapsulada, existem todos os componentes necessários ao 

controle de um processo”. O microcontrolador é diferente de um processador, pois além 

dos elementos lógicos e aritméticos comuns a um microprocessador padrão, o 

microcontrolador detém componentes adicionais em sua organização como mecanismos 

de escrita e leitura, memórias para armazenamento de dados, dispositivos de conversão 

analógico/digital, interface de entrada e saída diversas, entre outros tantos. Assim, 

microcontroladores estão envolvidos na maior parte das áreas de Eletrônica, 

economizando componentes, automatizando processos e agilizando atividades. Eles são 

embarcados no interior de algum equipamento, na maioria das vezes um produto 

comercializado, para que possam controlar as ações do produto.  

As frequências de clock (relógio) dos microcontroladores situa-se na casa dos 

MHz (megahertz), e são bem inferiores as dos microprocessadores atuais. Porém se 

mostram adequados à maioria das aplicações do dia a dia como a injeção de 

combustível em um carro, controle de um forno de micro-ondas, etc. Geralmente, 

microcontroladores apresentam um consumo baixo de potência o que o torna ideal para 

projetos que necessitem de baixo custo energético. Ao utilizarmos microcontroladores, 

“podemos resumir circuitos em um só único componente”, pois o microcontrolador 

pode efetuar diversas operações que necessitariam de uma grande quantidade de outros 

circuitos dedicados. Existe uma enorme gama de microcontroladores disponíveis no 

mercado, diferenciando por recursos periféricos, tipos de memórias e frequências de 

clock. 

No projeto de um circuito microcontrolado, deve se ter atenção pra que não seja 

superdimensionado a capacidade do microcontrolador. Isso seria considerado uma falha 

de projeto. Um desperdício que seria multiplicado até por milhões de vezes, dependendo 

da quantidade de equipamentos (produtos) fabricados. Assim, existem duas linhas de 

abordagem: uma com o intuito de desenvolver microcontroladores simples para 

aplicações elementares como brinquedos e eletroeletrônicos menores, e outra linha que 

trabalha com o desenvolvimento de componentes para aplicações mais robustas como 

TV digital e celulares. 
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2.3.1. APLICAÇÕES DE MICROCONTROLADORES 

 

De fato, ao final do século XX, muitos equipamentos sofreram incríveis 

evoluções graças ao desenvolvimento de microcontroladores mais potentes e robustos. 

O mercado desses dispositivos continua em larga expansão, abrangendo áreas de 

aplicações residenciais, industriais, automotivas e de telecomunicações. Grande parte 

dos equipamentos elétricos ou eletrônicos domésticos utilizam microcontroladores. De 

acordo com a National Semiconductor [NAT97], até o início do próximo milênio, ao 

menos 250 produtos residenciais serão comandados por esse tipo de dispositivo. De 

acordo com Turley (2002) os microcontroladores estão presentes em praticamente todas 

as atividades relacionadas à eletrônica, facilitando a manutenção, diminuindo tamanho e 

gerenciando atividades internas de equipamentos eletroeletrônicos, de modo que a 

miniaturização de componentes contribui absurdamente para tecnologias inovadoras. 

Muitos equipamentos não teriam as mesmas funcionalidades ou até não existiriam sem 

os microcontroladores. Por exemplo, instrumentos de navegação por satélites, 

detectores de radar, vários instrumentos biomédicos, eletrodomésticos, dentre outros. 

No ramo da segurança, são muito utilizados circuitos microcontrolados como trancas e 

fechaduras eletrônicas, portões motorizados, alarmes residenciais, discadores, sensores 

de presença para controle de iluminação, etc. Na área industrial, sistemas 

microcontrolados para administrar a partida de motores elétricos são amplamente 

utilizados, bem como seu uso na redução do consumo de energia em motores elétricos, 

através de técnicas de modulação (PWM e outros). Como os motores elétricos são 

responsáveis por consumir 50% da energia elétrica gerada (COPEL, 2005) o uso de 

microcontroladores para reduzir a demanda de energia causa impacto direto em nossas 

vidas. 

A maior parte das aplicações de microcontroladores se dá em “sistemas 

embarcados” que remete ao fato de quando um microcontrolador é inserido em 

aplicações é usado de forma exclusiva por elas. Como cada vez se tornam mais 

complexos esses sistemas, a evolução do software também é necessária. Segundo 

Edward Yourdon, pioneiro nas metodologias de engenharia do software e programação 

estruturada, o aumento dos sistemas embarcados é apontado como um dos maiores 

motivos da retomada do crescimento da indústria de software nos Estados Unidos da 
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América (DENARDIN, 2008).  

          Assim, microcontroladores são componentes que facilitam a vida moderna, 

reduzindo custos, agilizando e automatizando processos. Facilitam a vida e agregam 

valor aos produtos onde são aplicados. 

 

2.3.2. TIPOS DE MICROCONTROLADORES 

 

Existem diversos tipos de microcontroladores. Motorola e Intel são as líderes de 

mercado (Sousa, 1999). Porém existem vários outros fabricantes que possuem, 

atualmente, fatias de mercado altamente significativas, como a Microchip, Texas, 

National (Freescale), Atmel, Hitachi, Sharp e Zilog, entre outros. 

Os microcontroladores da Microchip foram os primeiros a utilizar a tecnologia 

de conjunto de instruções RISC (Reduced Instruction Set Computer), que é uma linha 

de arquitetura de computadores que permite que um pequeno conjunto de instruções 

leve a mesma quantidade de tempo para ser executada. Isso ajudou a reduzir 

significativamente o tamanho dos microcontroladores.  Outra arquitetura utilizada é a de 

Von Neomann onde os dados e programas são armazenados no mesmo lugar, o que 

proporciona maior velocidade de processamento. Os microcontroladores PIC utilizam a 

arquitetura Harvard, os dados são armazenados em local diferente das instruções. 

 

2.3.3. PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DOS MICROCONTROLADORES 

 

Existem muitos tipos de microcontroladores com características variadas, porém 

a imensa maioria, se não todos, possuem um conjunto básico de atributos comuns que 

serão listados abaixo relacionando as principais características dos microcontroladores. 

(Kuhnel, 2001) 

a. Unidade Central de Processamento (CPU): Há uma enorme quantidade de 

tipos de processadores, desde sistemas pequenos e simples de 4 bits à 

complexos de 64 bits. As unidades de processamento são responsáveis por 

realizar operações aritméticas e lógicas contidas nas instruções. A quantidade 

de bits refere-se ao tamanho das instruções (Kuhnel, 2001) e capacidade de 

endereçamento de memória. Salienta-se que uma boa parte dos 

microcontroladores atuais são de 8 e 16 bits. 
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b. Tecnologia de Fabricação: A maioria dos microcontroladores utiliza a 

tecnologia CMOS - Complementary Metal Oxide Semiconductor. Duas 

características importantes de dispositivos CMOS são alta imunidade a 

ruídos e baixo consumo de energia estática. Consome energia apenas na 

comutação de ligar e desligar. Consequentemente, dispositivos CMOS não 

produzem tanto calor residual quanto outras tecnologias de fabricação como, 

por exemplo, a lógica transistor-transistor (TTL). A CMOS também permite 

uma alta densidade de funções lógicas sobre um chip. Foi principalmente por 

esta razão que se tornou a CMOS a tecnologia mais utilizada para ser 

implementado em chips. Ressalta-se ainda que a expressão Metal Oxide 

Semiconductor, "metal-óxido-semicondutor", é uma referência para a 

estrutura física de certos transistores de efeito de campo, tendo um eletrodo 

de porta de metal colocado no topo de um isolador de óxido, o qual por sua 

vez está no topo de um material semicondutor. O material usado era o 

alumínio, mas agora se utiliza polissilício. (Fairshield,1993) 

c. Capacidade de Memória: Todo microcontrolador possui algum tipo de 

memória volátil, de operação e memória de armazenamento. No caso de 

memória interna de dados, os dispositivos mais robustos podem chegar a ter 

64 kylobites de memória. Para endereçamento de memória externa, a 

quantidade varia de alguns kilobites até megabites. Cabe mencionar que a 

capacidade máxima de endereçamento de memoria é intimamente ligada ao 

tamanho da palavra (numero de bits). Todos os microcontroladores possuem 

memórias ROM, EPROM, EEPROM ou memória Flash. (Kuhnel, 2001) A 

memória ROM (Read Only Memory) memória somente de leitura armazena 

as informações que não podem ser alteradas ou apagadas. A memória 

EPROM (Erasable Programmable Read-Only Memory) mantém os dados 

quando a energia é desligada, seu conteúdo só pode ser apagado por 

exposição à luz ultravioleta. Memória EEPROM (Electrically-Erasable 

Programmable Read-Only Memory) é uma memória não volátil que 

armazena pequenas quantidades de bytes, difere da EPROM no fato de 

poder ser apagada e reescrita no próprio circuito. A memória Flash é do tipo 

EEPROM, com chips semelhantes à memória RAM, o que permite que 

múltiplos endereços sejam apagados ou escritos em uma só operação. 
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d. Gerador de Clock: A maior parte dos microcontroladores possui um 

circuito auxiliar que produz um sinal no tempo com o objetivo de sincronizar 

as operações do circuito principal. Usualmente é utilizado um oscilador de 

quartzo, embora circuitos RC também sejam usados. A frequência de 

oscilação do clock pode ser alterada através do software de programação o 

que permite uma gama altíssima de frequências a serem escolhidas. 

(Kuhnel,2001) 

e. Portas de Entrada e Saída (I/O): Todos microcontroladores contém portas 

de entradas e saídas, a quantidade de bits pode ser de algumas unidades ou 

até algumas dezenas. As portas podem ser usadas como entradas ou saídas, 

dependendo apenas da conveniência do programador.  (Kuhnel, 2001) 

f. Conversores Analógico-Digital (ADC) e Digital-Analógico (DAC): Tendo 

em vista que diversos sensores e circuitos operam de forma analógica, é 

comum que microcontroladores disponibilizem ADCs como forma de se 

integrarem diretamente ao sistema, dispensando assim a necessidade de 

circuitos conversores externos. Contudo, embora sejam uteis no controle de 

sistemas analógicos, a presença de DACs são bem menos usuais. 

g. Interfaces/Barramentos de Entrada e Saída (I/O): Outro recurso 

oferecido por microcontroladores, que se mostra bastante usual, se concentra 

na disponibilidade (quase obrigatória) de interfaces de I/O. Entre elas 

destaca-se as interfaces seriais do tipo UART (Universal Asynchronous 

Receiver/Transmitter), que é facilmente adaptável para o formato RS232, e 

até mesmo USB (Universal Serial Bus), disponível somente em algum 

modelos. Salienta-se ainda que é bastante comum a presença de interfaces de 

comunicação para barramentos do tipo I
2
C (Inter-Integrated Circuit) e SPI 

(Serial Peripheral Interface). 

h. Recursos Especiais: Cabe ainda mencionar que alguns microcontroladores 

disponibiliza ainda recursos como CODECs (Coder-Decoder, ou ainda 

Compressor-Decompressor), para o processamento de sinais, ou até recursos 

para o processamento de imagens adquirida a partir de pequenas câmeras de 

vídeo. Tais microcontroladores são em geral projetados tendo em vista 

aplicações especificas. 
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CAPÍTULO  3 

 

3. METODOLOGIA 

 

3.1. MICROCONTROLADORES ATMEL 

 

O microcontrolador AVR utiliza a tecnologia RISC, de 8-bit e foi desenvolvido 

pela Atmel em 1996. Utiliza arquitetura Harvard, onde dados e programas são 

armazenados em memórias físicas alocadas em endereços distintos e tendo a 

característica de acessar os dados da memória utilizando instruções especiais (site 

ATMEL). As instruções dos programas (firmware) são armazenadas em memória Flash. 

Cada instrução ocupa uma ou duas palavras de 16-bit. Os nomes dos dispositivos 

revelam o tamanho da memória, por exemplo, ATmega32 possui 32kB de memória, 

enquanto o ATmega16 têm 16kB de memória. A linha AVR geralmente suporta 

velocidades de clock de 0 a 20MHz, com alguns dispositivos alcançando 32MHz. 

Alguns dispositivos mais recentes utilizam oscilador embarcado no chip, eliminando a 

necessidade de clocks externos. A Tabela 3.1 contém as principais características das 

famílias de microcontroladores AVR: capacidade de armazenamento FLASH, para 

armazenamento do firmware, memória EEPROM, para dados não voláteis, e memória 

interna SRAM, para dados voláteis (variáveis, etc). 
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Tabela 3.1 – Família AVR 

Dispositivo 

 

Flash 

[kB] 

EEPROM 

[kB] 

SRAM 

[kB] 

Pinos 

E/S 

ATtiny11 1 0 0 6 

ATtiny12 1 64 0 6 

ATtiny22 2 128 90 5 

AT90S1200 1 64 0 15 

AT90S2313 2 128 128 15 

AT90S2323 2 128 128 3 

AT90S2343 2 128 128 5 

AT90S2333 2 128 128 20 

AT90S4414 4 256 256 32 

AT90S4433 4 256 128 20 

AT90S4434 4 256 256 32 

AT90S8515 8 512 512 32 

AT90S8534 8 512 256 15 

AT90S8535 8 512 512 32 

ATmega8 8 512 1k 28 

ATmega16 16 512 1k 40 

ATmega32 32 1024 2k 40 

ATmega603 64 2K 4K 48 

ATmega103 128 4K 4K 48 

Fonte: www.atmel.com/images/doc2503.pdf 
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No presente trabalho foi escolhido o microcontrolador ATmega32, devido a 

familiaridade com os dispositivos da Atmel, bem como a facilidade e praticidade de 

uso. O ATmega32 é um microcontrolador de 8 bit, baixo consumo de energia, 

frequência de clock de até 16MHz. Possui 32 Kb de memória flash, 1024 bytes de 

memória EEPROM, 2 Kb de memória interna SRAM. Apresenta ainda 8 ADCs de 10 

bits, uma interface UART, suporte para barramentos I2C e SPI e 32 pinos de I/O 

programáveis, além de operar com tensões de 3.3 até 5 V. Pode-se observar na Figura 

3.1 a distribuição dos pinos do microcontrolador ATmega32. São eles: 

 Porta A – A Porta A (PA0...PA7) corresponde às entradas analógicas do 

conversor analógico digital. A Porta A também funciona como porta de 

8-bit de entrada / saída se o conversor analógico digital não estiver sendo 

usado, 

 Porta B - A Porta B (PB0...PB7)  é uma porta de entrada / saída de 8-bits 

com resistores internos pull-up (selecionados por cada bit), 

 Porta C – A Porta C (PC0...PC7)  é uma porta de entrada / saída de 8-bits 

com resistores internos pull-up (selecionados por cada bit), 

 Porta D – A Porta D (PD0...PD7)  é uma porta de entrada / saída de 8-

bits com resistores internos pull-up (selecionados por cada bit), 

 VCC – Alimentação positiva, 

 GND – Terra (0 V), 

 RESET – Uma entrada de nível baixo (0 volts) nesse pino irá resetar o 

dispositivo; Quando operando deve ser mantido em nível alto (5 V), 

 XTAL1 – Entrada do amplificador oscilador  de frequência e entrada 

para o circuito do circuito de operação do clock interno, 

 XTAL2 – Saída para amplificador oscilador inversor, 

 AVCC – Corresponde à fonte de tensão para porta A e ADCs, e 

 AREF – Tensão de referência analógica para porta A e ADCs. 
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Figura 3.1 – Pinagem do ATmega32 

 

Fonte: www.atmel.com/images/doc2503.pdf 

 

Os recursos internos do ATmega32 são mostrados na Figura 3.2 apresentam o 

Diagrama de Blocos desse modelo de microcontrolador da família AVR. O dispositivo 

contém 32 registradores de uso geral, a área de armazenamento E/S possui 64 endereços 

para as funções periféricas da CPU, como registradores de controle, temporizador, 

contador e outras funções de entrada e saída. 
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Figura 3.2 – Diagrama de Blocos do ATmega32 

 

Fonte: www.atmel.com/images/doc2503.pdf 

 

3.1.1. PROGRAMAÇÃO DO FIRMWARE 

 

Programação é a sequência de operações que um sistema precisa executar para 

que determinada instrução ou tarefa seja realizada. Toda instrução é interpretada e 

executada pelo processador. Instruções são compostas por diversos bits que são 

decodificados e acionam as variáveis de controle para que cada operação seja realizada. 
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(Kuhnel, 2001). As linguagens de programação de microcontrladores mais utilizadas 

são Assembly e C. É necessário que o programador conheça as instruções disponíveis de 

seu microcontrolador para realizar a programação do dispositivo.  

O código fonte do programa deve passar pelo compilador que irá traduzir cada 

linha digitada em linguagem de máquina para ser gravado no microcontrolador. Para 

gravar as informações, às vezes é necessário um equipamento de gravação. Esses 

equipamentos são disponíveis no mercado no formato dedicado para apenas um tipo de 

microcontrolador e universais que permitem a gravação de diversos chips. O AtMega32 

utilizado nesse projeto foi programado com o compilador Bascom-AVR. 

Bascom AVR é um poderoso compilador para a série AVR de 

microcontroladores da Atmel. O programa utiliza uma interface amigável e um conjunto 

de comandos simples. Qualquer usuário com conhecimentos básicos em C ou C++ pode 

construir um programa utilizando Bascom, cuja maioria das funções possui estrutura 

similar à linguagem C. (Kuhnel) 

Na figura 3.3 o compilador Bascom AVR. O compilador permite edição de texto 

do código fonte, possui compilador, debug para procurar erros de digitação, download 

para transferência do programa ao microcontrolador e ajuda para consulta de instruções. 

O software encontra-se na sua versão 2.0.7.5 e é disponível para Windows XP, 

Windows 7 e Windows 8. A versão utilizada do Bascom nesse projeto foi a 1.11.9.0 

disponível para Windows NT, Windows 98 e Windows XP. 

Em alguns casos é necessário o uso de instruções que não existem no conjunto 

padrão de comandos em BASIC. Assim, pode-se utilizar uma sub-rotina em Assembler. 

O BASCOM permite essa mixagem entre as linguagens BASIC e Assembler. 

De acordo com Kuhnel (2001) o compilador não reconhece a maioria dos 

mnemônicos em Assembly, automaticamente. Exceto as funções SWAP, SUB e OUT. 

Esses mnemônicos são palavras reservadas em BASIC e tem maior prioridade que os 

mnemônicos Assembler.  Para utilizar os comandos Assembler é necessário utilizar o 

prefixo ! que faz que o compilador reconheça essas palavras em questão como 

mnemônicos Assembler. 
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Figura 3.3 – Interface do Bascom-AVR 

 

 

3.2 BARRAMENTO I²C 

 

O presente projeto possui display LCD alfanumérico para exibir informações de 

tensão de fase, corrente e ângulo de fase, bem como um teclado matricial de 16 teclas 

para que o usuário possa interagir com o sistema. Esses componentes foram 

interfaceados com o microcontrolador via barramento I²C. 

O I²C é um protocolo de comunicação serial multi-mestre, multi-escravo, que foi 

desenvolvido pela Philips Semiconductors nos anos 90 com o objetivo de compor uma 

interface simples e padronizada, utilizando comunicação bidirecional. As tensões 

comumente utilizadas são +5V e +3,3V embora sistemas com outras tensões sejam 

permitidos. É um barramento que permite a comunicação entre vários dispositivos 

através de duas vias: uma de barramento e uma de clock. Assim é possível acrescentar 

funções em um microcontrolador, como um relógio, teclado ou mesmo um extensor de 

pinos. 

O barramento consiste em 2 fios: o SDA (Serial Data Line) e o SCL (Serial 

Clock Line). Ambos os fios devem ser ligados ao positivo de alimentação através de 

uma fonte de corrente e de um resistor pull-up.  (i2c to keyboard) 

3.3 DISPLAY LCD 
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O Display utilizado para visualização de dados pelo usuário foi o 162A de 16 

caracteres, 2 linhas e preto e branco. É alimentado com tensão de 5V Para fazer a 

comunicação entre o Atmega32 e o display foi utilizada a biblioteca “Lcd_i2c.lib” na 

plataforma de desenvolvimento Bascom. A tabela x contém a distribuição de pinos do 

JHD162A. 

Tabela 3.2 – Descrição de Pinos do JHD162A 

 

Fonte: http://www.jhdlcd.com.cn/Uploads/201408/53db421029a00.pdf 

 

O display JHD162A pode ser visto na figura 3.4 

Figura 3.4 – Display LCD JHD162A 

 

Fonte: http://www.jhdlcd.com.cn/Uploads/201408/53db421029a00.pdf 



35 
 

 

3.4 SÍNTESE DIGITAL DIRETA 

 

3.4.1 SINTETIZADOR DE FREQUÊNCIA 

 

Um sintetizador de frequência é um dispositivo ou circuito eletrônico que tem 

por função gerar, a partir de outra frequência base, uma outra frequência, definida por 

um seletor de frequência, podendo este ser mecânico ou eletrônico. A figura 3.5 mostra 

um diagrama esquemático de um sintetizador de frequência. 

 

Figura 3.5 – Sintetizador de Frequência 

 

Fonte: Martins, Renato (2003) 

 

Existem 3 técnicas distintas de síntese de frequência: 

 Síntese analógica direta: Utiliza manipulações matemáticas para gerar a 

frequência desejada. Possui baixo ruído de fase e capacidade de trocar de 

frequência muito rápido. Como utiliza circuitos muito complexos, seu 

custo é muito alto. 

 Síntese indireta (PLL – Phase Locked Loop): Compara a saída com um 

oscilador controlado por tensão com um sinal de referência. Possui alto 

ruído de fase e não é possível trocar de frequência rapidamente. 

 Síntese Digital Direta (DDS – Direct Digital Synthesis): Utiliza um 

somador e um registrador de fase. O registrador de fase acumula os 

resultados da soma de bits executada pelo somador, esses bits endereçam 

uam tabela com a forma de onda desejada. A cada ciclo de é realizada 

uma nova soma, que faz um novo acesso a tabela gerando assim a forma 

de onda. A técnica DDS foi utilizada nesse projeto. 
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A Síntese Digital Direta é mostrada na figura 3.6 

 

Figura 3.6 – Diagrama da Síntese Digital Direta 

 

Fonte: Martins, Renato (2003) 

 

A frequência de saída do sinal gerado é dada por: 

𝑓0 =  
𝑀 × 𝑓𝑐𝑙𝑘

2𝑛
  

Em que: 

𝑓𝑐𝑙𝑘: corresponde a frequência de clock; 

M: palavra de ajuste da frequência; 

n: número de bits do acumulador; 

𝑓𝑐𝑙𝑘: frequência de clock. 

Como o fator 2
n
 e a frequência de clocks geralmente são fixos, quem determina a 

frequência de saída é a palavra de ajuste M. 

A figura 3.7 mostra a roda de fases onde um vetor gira em torno dela e o outro 

representa o ponto inicial da roda. Cada ponto designado na roda de fases corresponde a 

um ponto equivalente no ciclo da forma de onda. Uma volta completa do vetor em torno 

da roda de fases corresponde a um ciclo completo da forma de onda.  
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Figura 3.7 – Roda de fases 

 

Fonte: Analog Devices (1999) 

Considerando que a forma de onda seja uma senoide, cada ponto corresponde a 

um step. O acumulador de fase é o módulo que incrementa um número armazenado 

cada vez que recebe um pulso de clock. A magnitude do incremento é determinada pela 

palavra digital M que contém o tamanho do salto de cada fase. Ou seja, a palavra M 

representa o número de pontos que são saltados em torno da roda de fases. Quanto 

maior o salto, mais rápido o acumulador de fases completa o ciclo da forma de onda. O 

controle do tamanho do salto representa o ajuste da frequência na arquitetura DDS 

(Analog Devices). 

Deve ser levada em consideração a qualidade do sinal da onda a ser gerada. Isso 

se dá pela quantidade de informações contida na tabela onde estão armazenadas as 

informações de cada ponto do sinal gerado. Quanto maior a quantidade de informações, 

melhor será a qualidade do sinal gerado. Os dados são enviados para o conversor digital 

/ analógico que converte o sinal em analógico que desenha a senoide. Na figura 3.8 é 

demonstrado o desenho de um sinal senoidal.  

3.8 – Correlação entre a Roda de Fases e Geração de Sinais. 

 

Fonte: Analog Devices (1999) 
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CAPÍTULO 4 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

4.1. DESENVOLVIMENTO DO PROTÓTIPO 

 

O tema principal do presente projeto está relacionado com o desenvolvimento de 

um gerador trifásico microcontrolado para aplicações didáticas. Tal gerador deverá ser 

capaz de fornecer três sinais senoidais independentes, com frequências idênticas 

situadas entre 20 e 120 Hz, defasadas em 12θ° entre si. Apresentando uma configuração 

de saída em estrela ou ípsilon, o gerador poderá simular situações reais envolvendo a 

análise de circuitos trifásicos, permitindo assim a realização de atividades didáticas de 

cunho experimental altamente flexíveis e sem o risco de comprometer a integridade da 

rede elétrica.  

Operando com correntes de até 0,5 A e tensões de até 12 V, por fase, o uso de tal 

gerador elimina o risco de acidentes em atividades práticas, principalmente enquanto os 

discentes estão estudando o assunto pela primeira vez. 

A conversão do sinal digital para o analógico foi efetuada por três malhas R2R 

de 8 bits. Os sinais gerados são então filtrados, por um filtro passa-baixas, tipo 

Butterworth de quarta ordem, com frequência de corte (-3dB) em torno de 360 Hz, e 

amplificados, por amplificadores de ganho variável, que constituirão os respectivos 

estágios de saída analógicas. 

Utilizando a plataforma de desenvolvimento Bascom em conjunto com 

linguagem Assembly, foi desenvolvido um software de geração das ondas senoidais, 

através de um laço tipo DDS que se repete indefinidamente ou até ser interrompido pelo 

usuário. 

 

4.1.1. DESCRIÇÃO DO CIRCUITO DE GERAÇÃO E CONTROLE 

 

No atual protótipo foi utilizado o microcontrolador Atmega32 com 32 kilobytes 

de memória FLASH, 1 kilobyte de memória EEPROM para dados estáticos e 2 
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kilobytes de SRAM para armazenamento de variáveis (ATMEL, 2011). A figura 4.1 

mostra o diagrama esquemático do circuito de geração e controle. 

Figura 4.1 – Diagrama Esquemático do Circuito de Geração 

 

Os pinos de 1 a 8 representam a terceira onda gerada (DAC3). O pino RESET 

está ligado a um botão que quando acionado faz com que o pino 9 assuma estado logico 

zero, reiniciando o software de geração. Os pinos 10 e 11 estão ligados à fonte de tensão 

de 5V e ao terra (0 V), respectivamente. Os pinos 12 e 13 estão conectados a um cristal 

oscilador de 14,7456 MHz. Os pinos de 14 a 21 representam primeira onda senoidal 

(DAC1). Os pinos 22 e 23 são reservados para uso do Display via barramento I²C. Os 

pinos 24 a 28 serão utilizados como entradas do teclado de interface com o usuário. O 

pino 29 está ligado à um circuito que dará um sinal luminoso e um sonoro para alertar o 

usuário do início do programa, atividade/inatividade do gerador e uso do teclado. Os 

pinos 30, 31 e 32 são reservados para alimentação e aterramento do microcontrolador.  

E finalmente, os pinos de 33 a 40 representam a geração da segunda onda (DAC2). 

Cada uma das três portas de saída que correspondem às ondas geradas (DAC1, 

DAC2 e DAC3) são diretamente conectadas a um conversor digital-analógico do tipo 

R2R cujo diagrama esquemático é mostrado na Figura 4.2. Salienta-se que todos os 

resistores usados nesses conversores devem ter tolerância de 1% ou melhor, pois a 

utilização de resistores de 5% compromete demasiadamente a precisão da conversão. 
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Figura 4.2 – Malha R2R 

 

4.1.2. DESCRIÇÃO DO CIRCUITO DE SAÍDA ANALÓGICA 

Apesar da geração das ondas senoidais ser digital, empregando a técnica DDS, 

toda a manipulação do sinal após os conversores digital-analógico é efetuado de forma 

analógica. De fato, os sinais senoidais obtidos nas saídas dos DACs possuem amplitude 

fixa de 5 V. Isto foi adotado com o intuito de minimizar erros de quantização, pois o 

controle de amplitude via software, ou seja, efetuado no próprio firmware, pode 

provocar profundas deformações nas formas de onda, principalmente em baixas 

amplitudes. Sendo assim, decidiu-se por adotar um controle de amplitude analógico que 

é efetuado via o circuito integrado PT2258, que nada mais é que um controle de volume 

comandado via barramento I
2
C. Tal integrado é comumente empregado em sistemas de 

som 5.1 domésticos (home theater), sendo fabricado pela Princeton Technology 

Corporation (PTC). O diagrama esquemático do controle de amplitude é mostrado na 

figura 4.3. Neste diagrama, as linhas SDA e SCL são ligadas diretamente nos pinos 23 e 

22 do ATmega32, respectivamente.  
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Figura 4.3 – Controle analógico de amplitude dos sinais senoidais gerados digitalmente. 

 

As saídas do controle de amplitude são aplicadas em três módulos idênticos, 

compostos por um filtro passa-baixa (alisamento), um módulo integrado de potência e 

um transformador de impedância, como ilustrado na figura 4.4. 

Figura 4.4 – Circuito de filtragem e saída de potência. 

 

O filtro utilizado é do tipo Butterworth de quarta ordem (24 dB/oitava), na 

topologia Sallen-Key, com frequência de corte em torno de 360 Hz, ou seja, três vezes o 

valor da maior frequência gerada. Seu projeto foi feito com o auxilio do software 

FilterPro Desktop, distribuído pela Texas Instruments.  

O módulo de potência escolhido para o estágio de saída foi um TDA2050, 

fabricado pela ST microelectronics, que é de fato um amplificador integrado de áudio 

convencional. Como pode ser visto na figura 4.4, foi incluído no circuito um trimpot 

para ajustar as amplitudes dos sinais de saída de maneira que os três módulos 
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apresentem o mesmo ganho efetivo com relação ao sinal de saída colhido após os 

DACs. Tais trimpots devem ser ajustados logo após a montagem.  

A saída dos integrados de potência é ligada diretamente em um transformador de 

impedância, onde ambos, primário e secundário, apresentam impedâncias de 5 . Tal 

transformador foi calculado com o auxilio do algoritmo proposto na página 

PHYSIKA.INFO, sendo composto por dois enrolamentos com 380 espiras de fio 28 

AWG, bobinados concentricamente em um carretel E55/26, com 14 terminais, 

encaixado em um núcleo de ferrite tipo NEE-55/28/25-7300-IP12E. Tal concepção, que 

inclui um transformador, permite associarmos livremente as três saídas de sinal 

podendo compor uma configuração estrela,  ípsilon, ou qualquer outra que se mostre 

necessária.  

Salienta-se que a tanto a alimentação dos filtros como a do integrado de potencia 

deve ser feita de maneira simétrica, ou seja, +12/0/-12 V. Além disso, devemos lembrar 

que a fonte utilizada para alimentar o protótipo deve também oferecer uma tensão 

continua de +5 V para os demais circuitos. 

 

4.1.3. DESCRIÇÃO DA INTERFACE DE INTERAÇÃO HUMANA 

A interface de interação humana é composta basicamente por um display LCD 

16x2 e cinco interruptores do tipo push-button (teclado), diretamente conectados no 

ATmega32, tal como indicado no diagrama esquemático da Figura 4.5. O display é 

comandado através de um expansor PCF8574 controlado via barramento I
2
C. Para isso, 

durante a confecção do firmware, devemos lembrar de empregar a library adequada, tal 

como descrito no capítulo anterior. 

 

4.1.4. DESCRIÇÃO GERAL DO FIRMWARE 

Foi utilizada uma tabela com amostras de dados e forma de senoide com o 

intuito de representar uma onda senoidal. Essa tabela contém 256 amostras de 8 bits 

contendo a amplitude da onda desejada em intervalos de tempos sucessivos. São dados 

que variam de 0 a 256, onde o valor zero corresponde a amplitude máxima negativa da 

onda e 256 ao valor máximo positivo.  

 



43 
 

Figura 4.5 – Circuito da interface de interação humana. 

 

O software de controle foi desenvolvido através da plataforma de 

desenvolvimento Bascom – AVR (MCS Electronic, 2011) e o laço de geração foi 

escrito em ASSEMBLY (Shunk, 2001).  Uma listagem do código fonte utilizado nos 

testes de geração pode ser encontrado no Anexo I. Para armazenamento dos endereços 

das tabelas, foram utilizados os registradores de endereço indiretos Z, Y e X que 

correspondem aos registradores R31:R30, R29:R28 e R27:R26 respectivamente. A 

primeira onda, que serve de referência, teve o endereço inicial da tabela armazenado no 

registrador Z. Sendo assim a segunda onda deve estar defasada em -120 graus em 

relação à primeira. Para chegar a esse resultado multiplicou-se o seno de 120 por 128 

que é a amplitude da onda e ainda foi somado 128 com o resultado, pois a tabela só 

possui valores positivos devido ao microcontrolador só trabalhar com tensões positivas. 

O resultado encontrado foi aproximadamente 17. Esse valor encontra-se na posição 171 

da tabela, assim o endereço inicial armazenado no registrador Y foi 171. Para terceira 

onda foi realizado o mesmo processo usando o ângulo de 120 graus. Foi armazenado no 

registrador X a posição inicial 86 da tabela que corresponde ao valor 239. Com as 

posições iniciais definidas, os três registradores foram incrementados ao mesmo tempo, 

o que permitiu a criação das ondas defasadas entre si.  
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O laço de geração consome 20 ciclos de clock como pode ser observado na 

Tabela 4.1. As linhas de 1 a 6 limpam os registradores preparando-os para o início do 

laço. As linhas 7 a 9 carregam os 24 bits da palavra M nos registradores r23, r24 e r25. 

Os conteúdos dos registradores são somados aos registradores r18, r19 e r30. Esses 

registradores compõem o acumulador de fase da primeira onda. O registrador R30 

corresponde aos 8 bits menos significativos da tabela de endereços. Então o registrador 

Z (R1:R30) forma o apontador onde o conteúdo apontado por ele é carregado em r0 na 

linha 14. O conteúdo de r0 é movido para a Porta A do Atmega32 que correspondem 

aos pinos de 33 ao 40 do microcontrolador. Nas linhas seguintes o processo é repetido 

para segunda onda carregando o conteúdo dos registradores em r16, r17 e r28. O 

registrador Y (R29:R28) tem o conteúdo que é apontado por ele carregado em r1 na 

linha 19. O conteúdo de r1 é passado à Porta B do microcontrolador que correspondem 

aos pinos de 1 à 8. Por fim é repetido o processo para terceira onda, usando os 

registradores r21, r20 e r26 XX. O conteúdo apontado pelo registrador X (R27:R26) é 

carregado em r2 e depois movido para Porta D do Atmega32 que corresponde aos pinos 

21 e do 14 ao 20 do microcontrolador. 
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Tabela 4.1 – Rotina Principal da Rotina de Geração 

1 ldi r19,$00                    'Limpa r19 

2 ldi r18,$00                    'Limpa r18 

3 ldi r17,$ 00                    'Limpa r17 

4 ldi r16,$ 00                    'Limpa r16 

5 ldi rXX, ,$21                 'Limpa r21 

6 di rXX, ,$20                   'Limpa r20 

7 lds r23,{M+0}                 'Carrega LSB de M em r23 

8 lds r24,{M+1}                 'intermediários em r24 

9 lds r25,{M+2}                 'e MSB em r25 

10 Gen:                               'Início do laço 

11 add r18, r23                   'Soma r23 em r18  (1 ciclo) 

12  adc r19, r24                  'Soma com carry r24 em r19 (1 ciclo) 

13  adc r30, r25                  'Soma com carry r25 em r30 (1 ciclo)   

14  ld  r0, Z                         'Carrega Z em r0 (2 ciclos) 

15 !     out PortA,r0             'Move r0 para Porta A (1 ciclo) 

16  add r16, r23                  'Soma r23 em r16  (1 ciclo)                     

17 add r17, r24                   'Soma com carry r24 em r17 (1 ciclo)                        

18 add r28, r25                   'Soma com carry r25 em r28 (1 ciclo)                        

19 ld  r1, Y                          'Carrega Y em r1  (2 ciclos)                  

20 !     out  PORTB,r1         'Move r1 para Porta B (1 ciclo) 

21  add r20, r23                  'Soma r23 em r20  (1 ciclo)                     

22 add r21, r24                   'Soma com carry r24 em r121 (1 ciclo)                        
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23 add r25, r26                   'Soma com carry r25 em r26(1 ciclo)                        

24 ld  r2, X                          'Carrega X em r2  (2 ciclos)                  

25 !     out  PORTD,r2         'Move r2 para Porta D (1 ciclo) 

26 Rjmp Gen                       '(2 ciclos)  

 

4.1.5. CONCEPÇÃO DO PROJETO 

 

Foi desenvolvido um gerador de três ondas em formato de senoide defasadas 

entre si em 120 graus, esse sistema foi construído através de um microcontrolador 

AtMega32, programado na plataforma Bascom e utilizando a linguagem Assembly. 

Optou-se por utilizar uma tabela contendo 256 valores amostrais de 8 bits cada 

representando uma onda senoidal. Os endereços da tabela foram armazenados nos 

registradores internos do AtMega32. A primeira onda inicia o loop utilizando o primeiro 

valor da tabela como base, e para que a segunda onda esteja defasada em 120 graus, 

selecionou-se o valor correspondente na segunda e o mesmo processo foi realizado na 

terceira onda.  

Assim, os valores dos registradores são movidos paras as portas de saídas do 

microcontrolador, esses valores passam então para uma malha R2R que faz a conversão 

dos bits em três sinais analógicos que representam as três fases. Esses sinais são 

submetidos a um circuito de potência que eleva a amplitude máxima de tensão para 12 

volts e o pico de corrente para 1,5 amperes. Esse circuito é composto por três 

transformadores de potência e um filtro passa baixa. 

O circuito possui um display LCD que mostra os valores de tensão, corrente e 

ângulo de fase. Também é composto por um teclado matricial que faz a interface 

homem máquina. 

Foram realizadas simulações utilizando o software Matlab que mostram os 

formatos de onda esperados, como podem observados na Figura 4.6. O eixo X 

representa as 256 posições na tabela e o eixo Y pode se observar os valores da senoide 

que vão de 0 a 256. 
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Figura 4.6 –Simulação das 3 Ondas 

 

 

4.2. CARACTERIZAÇÃO DO GERADOR 

 

Com a intenção de avaliar a qualidade do gerador trifásico desenvolvido, foram 

efetuadas diversas medidas para caracterizar o seu desempenho. As medições foram 

feitas através de um osciloscópio digital de dois canais onde foram comparados os 

sinais gerados de duas ondas por vez, devido a limitação do instrumento disponível. As 

formas de onda apresentaram um pouco de ruído, provavelmente devido ao protoboard 

utilizado para a montagem do circuito. As figuras 4.7 a-c mostram respectivamente os 

sinais DAC1 e DAC2, DAC1 e DAC3 e DAC2 e DAC3. 

Os sinais mostrados nas figuras acima estão de acordo com o esperado, 

apresentando uma forma aproximadamente senoidal e possuindo uma frequência de 

60Hz. Isso nos mostra que a implementação da técnica DDS foi bem sucedida. De fato, 

é bastante simples efetuar alterações na frequência do sinal gerado, bastando uma 

simples mudança no valor de uma variável, conforme visto anteriormente. Contudo, a 

mudança da forma de onda necessita da alteração de uma tabela de dados de 256 valores 

presentes no firmware. Dessa forma, apesar da aplicação de sinais não senoidais ser 

muito pouco comum, a alteração na forma de onda gerada se mostra igualmente viável. 
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Salienta-se que as ondas mostradas nas figuras anteriores foram colhidas diretamente na 

saída dos DACs. Após o estagio de filtragem (alisamento) e amplificação, verifica-se 

que a qualidade das ondas senoidais geradas é ainda maior. Embora isso não seja 

claramente observado na tela do osciloscópio, tal melhora é evidenciada pela análise das 

componentes do espectro em frequências utilizando a função FFT do osciloscópio 

empregado. 

Figura 4.7 (a) – Comparação entre os sinais DAC1 e DAC2, (b) DAC1 e DAC3 e (c) DAC2 e DAC3 

(a)  

(b)  

(c)  

 

As tensões medidas pelo osciloscópio mostram valores de cerca de 5 volts. 

Como pode ser observado, essas são tensões de pico a pico, isto é, a diferença entre o 

pico positivo e o negativo de tensão. Como se trata de um sistema digital, as tensões 

medidas são sempre positivas e a diferença de potencial fica entre 5 volts, que é o pico 

positivo, e 0 V, que representa o pico negativo de tensão. Portanto, esses valores de 
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tensão medidos mostram a diferença de potencial entre o terra do circuito (GND) e as 

saída dos DACs. Utilizando um multímetro, constatou-se que a diferença de potencial 

entre dois sinais gerados é de aproximadamente 8,5 V, algo que se aproxima bastante do 

resultado teórico, onde VL = 5 ∗ √3 = 8.6  V. Isso comprova que o circuito gerador 

trifásico funciona de forma satisfatória. 

A diferença de fase entre os sinais gerados pode ser facilmente ajustada 

atribuindo diferentes valores às variáveis correspondentes, tal como mencionado ao 

descrevermos o algoritmo. Tais diferenças de fase foram medidas de maneira 

rudimentar, observando as formas de onda no osciloscópio e usando uma simples regra 

de três, tal como ilustrado na figura 4.8. De fato, o resultado de tal técnica de medida 

esta sujeita a um erro bastante significativo, ou seja, a técnica para determinação da 

diferença de fase entre os sinais gerados é demasiadamente simplificada e conduz 

somente a uma pobre estimativa do valor real. 

 

Figura 4.8 – Medição de Defasagem 

 

Teoricamente, podemos estimar a diferença de fase entre sinais com base nas 

características do hardware, em particular do microcontrolador. Tendo em mente que o 

ATmega32 é um microcontrolador de 8 bits, então a tabela de dados que define a forma 

de onda tem somente 256 posições. Sendo assim, cada posição representa um passo  = 

360/256, ou seja  = 1.40625. Portanto, a diferença de fase entre um sinal e outro será 

nm = Xnm, onde Xnm é um numero inteiro e os subíndices indicam as fases 

envolvidas; n,m{1,2,3}. Então, assumindo X12 = 85, a diferença de fase entre os sinais 

1 e 2 será 12 = 119.53125, ao passo que para os sinais 1 e 3, fazendo X13 = 171, 

teremos 13 = 240,46875. Esses são os valores mais aproximados que podemos obter 

𝑇 → 360° 

0.33 ∗ 𝑇 → 𝑋° 

𝑋 = 360 ∗ 0,33 = 118.8° ≅ 120°  
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dos valores desejados para sinais trifásicos, ou seja, 120 e 240. Assim conclui-se que, 

com a atual implementação de firmware, teremos sempre desvios de 0,4% e 0,2%, 

comparados com tais valores padrões. Cabe observar que a presente limitação pode ser 

diretamente associada ao firmware aqui implementado e não ao hardware propriamente 

dito. Em outras palavras, uma nova concepção do firmware pode resolver o problema na 

imprecisão nos desvios de fase, dispensando o uso de microcontroladores de 16 bits. 

 

4.3. PARÂMETROS DE AJUSTE 

 

Resumidamente, a atual implementação do gerador trifásico permite o ajuste 

dos seguintes parâmetros: 

 Amplitude de cada sinal gerado na faixa de 0 – 12 V, limitado em até 0,5 A/fase, 

 Frequência na faixa de 20 – 120 Hz, que é constante para os três sinais gerados, 

 Diferença de fase entre cada sinal, na faixa 0 – 360, em passos de 1,40625 e 

 Saída trifásica configurável, delta ou estrela. 

 

4.4. IMPLEMENTAÇÕES FUTURAS 

 

Para aprimorar o circuito gerador, pretende-se futuramente desenvolver as 

seguintes melhorias: 

 Implementação de um firmware que permita passos de 1nas diferenças de fase, 

eliminando as atuais limitações nos respectivos ajustes,  

 Implementação de formas de onda alternativas que, por exemplo, inclua a 

geração de harmônicos, com especial ênfase na terceira harmônica, e 

 Utilizar um comando para simular falta de fase. 
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CAPÍTULO 5 

 

5. CONCLUSÕES 

 

Nas áreas de ensino que envolvem a Eletricidade, o estudo de redes trifásicas é 

essencial. Atividades práticas funcionam como um complemento ao conteúdo visto em 

sala de aula, porém muitas vezes esses experimentos que utilizem a rede elétrica podem 

ser perigosos com a possibilidade de causar danos a equipamentos, a rede ou até a 

integridade física dos alunos. Assim, um dispositivo capaz de simular a rede trifásica 

elimina os riscos e agiliza a coleta de dados. 

Nesse trabalho de conclusão de curso foi desenvolvido um protótipo de um 

gerador de sinais trifásico microcontrolado. Esse dispositivo fornece três sinais 

senoidais independentes com frequências idênticas entre 50 e 60Hz, defasados em 120 

graus entre si. Apresenta configuração em estrela com quatro bornes de saída, o gerador 

simula as principais características de uma rede trifásica. O firmware de geração foi 

desenvolvido na plataforma BASCOM, utilizando as linguagens BASIC e Assembly. 

O gerador de sinais funcionou como esperado com as três ondas defasadas entre 

si e a frequência das ondas em exatos 60Hz. Os níveis de tensão dos sinais também 

ficaram de acordo com o proposto, com valores de 5 volts fase-neutro e 8,5 volts fase-

fase. Assim é possível utilizar o gerador em experimentos didáticos como alternativa à 

rede elétrica, em virtude dos riscos que ela proporciona.  

Como o dispositivo de geração é capaz de fornecer a maioria dos dados 

necessários em experimentos didáticos de Eletricidade, seu uso pode ser feito sem 

causar prejuízos nem transtornos ao aluno, pelo contrário, pois a aquisição de dados se 

torna bem mais simples e agiliza todo o processo. 
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ANEXO I 

CÓDIGO FONTE DO FIRMWARE UTILIZADO PARA TESTE 

$regfile = "m32def.dat" 

$crystal = 7372800 

$hwstack = 32 

$swstack = 16 

$framesize = 32 

 

Config Porta = Output 

Config Portb = Output 

Config Portd = Output 

 

Dim Fincr As Long 

Dim Singl As Single 

Dim Tmpw As Word 

Dim Wave(256) As Byte At &H100 

Dim B As Long 

Dim C As Long 

Dim Xfactor As Single 

 

Inicio: 

 

Porta = 0 

Portb = 0 

Portd = 0 

 

'Frequencia (60 Hz) 

Fincr = 60 

 

'Amplitude 

C = 100 

Xfactor = C / 100 

 

Const Cycles = 20                                           'laço DDS 

Const Multiplier =(_xtal / Cycles) / 2 ^ 24 

Singl = Fincr / Multiplier 

Fincr = Singl + 0.5 

 

Restore Sine_table 

 

Pre_geracao: 

      Tmpw = 1 

      Do 

         Read Wave(tmpw) 



55 
 

         Singl = Wave(tmpw) * Xfactor 

         Wave(tmpw) = Singl + 0.5 

         Incr Tmpw 

      Loop Until Tmpw > 256 

      Wait 2 

 

      'Define a fase entre os sinais senoidais 

      Loadadr Wave(1) , Z 

      Loadadr Wave(171) , Y 

      Loadadr Wave(86) , X 

 

      ldi r19,$00                                           'limpa acumulador 

      ldi r18,$00 

      lds r23,{Fincr+0}                                     'LSB 

      lds r24,{Fincr+1}                                     ' 

      lds r25,{Fincr+2}                                     'MSB 

      LDI r17,$00 

      LDI r16,$00 

      LDI r21,$00 

      LDI r20,$00 

 

Gen: 

      add r18, r23                                          ' 1 ciclo 

      adc r19, r24                                          ' 1 ciclo 

      adc r30, r25                                          ' 1 ciclo 

      ld  r0, Z                                             ' 2 ciclo 

!     out PortA,r0                                          ' 1 ciclo 

      ADD r16, r23                                          ' 1 ciclo 

      ADC r17, r24                                          ' 1 ciclo 

      ADC r28, r25                                          ' 1 ciclo 

      LD  r1, Y                                             ' 2 ciclo 

!     out  PORTB,r1                                         ' 1 ciclo 

      ADD r20, r23                                          ' 1 ciclo 

      ADC r21, r24                                          ' 1 ciclo 

      ADC r26, r25                                          ' 1 ciclo 

      LD  r2, X                                             ' 2 ciclo 

!     out  PORTD,r2                                         ' 1 ciclo 

      rjmp Gen                                              ' 2 ciclo 

 

Sine_table: 

' 

   Data &H80 , &H83 , &H86 , &H89 , &H8C , &H8F , &H92 , &H95 

   Data &H98 , &H9C , &H9F , &HA2 , &HA5 , &HA8 , &HAB , &HAE 

   Data &HB0 , &HB3 , &HB6 , &HB9 , &HBC , &HBF , &HC1 , &HC4 

   Data &HC7 , &HC9 , &HCC , &HCE , &HD1 , &HD3 , &HD5 , &HD8 
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   Data &HDA , &HDC , &HDE , &HE0 , &HE2 , &HE4 , &HE6 , &HE8 

   Data &HEA , &HEC , &HED , &HEF , &HF0 , &HF2 , &HF3 , &HF5 

   Data &HF6 , &HF7 , &HF8 , &HF9 , &HFA , &HFB , &HFC , &HFC 

   Data &HFD , &HFE , &HFE , &HFF , &HFF , &HFF , &HFF , &HFF 

   Data &HFF , &HFF , &HFF , &HFF , &HFF , &HFF , &HFE , &HFE 

   Data &HFD , &HFC , &HFC , &HFB , &HFA , &HF9 , &HF8 , &HF7 

   Data &HF6 , &HF5 , &HF3 , &HF2 , &HF0 , &HEF , &HED , &HEC 

   Data &HEA , &HE8 , &HE6 , &HE4 , &HE2 , &HE0 , &HDE , &HDC 

   Data &HDA , &HD8 , &HD5 , &HD3 , &HD1 , &HCE , &HCC , &HC9 

   Data &HC7 , &HC4 , &HC1 , &HBF , &HBC , &HB9 , &HB6 , &HB3 

   Data &HB0 , &HAE , &HAB , &HA8 , &HA5 , &HA2 , &H9F , &H9C 

   Data &H98 , &H95 , &H92 , &H8F , &H8C , &H89 , &H86 , &H83 

   Data &H80 , &H7C , &H79 , &H76 , &H73 , &H70 , &H6D , &H6A 

   Data &H67 , &H63 , &H60 , &H5D , &H5A , &H57 , &H54 , &H51 

   Data &H4F , &H4C , &H49 , &H46 , &H43 , &H40 , &H3E , &H3B 

   Data &H38 , &H36 , &H33 , &H31 , &H2E , &H2C , &H2A , &H27 

   Data &H25 , &H23 , &H21 , &H1F , &H1D , &H1B , &H19 , &H17 

   Data &H15 , &H13 , &H12 , &H10 , &H0F , &H0D , &H0C , &H0A 

   Data &H09 , &H08 , &H07 , &H06 , &H05 , &H04 , &H03 , &H03 

   Data &H02 , &H01 , &H01 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 

   Data &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H01 , &H01 

   Data &H02 , &H03 , &H03 , &H04 , &H05 , &H06 , &H07 , &H08 

   Data &H09 , &H0A , &H0C , &H0D , &H0F , &H10 , &H12 , &H13 

   Data &H15 , &H17 , &H19 , &H1B , &H1D , &H1F , &H21 , &H23 

   Data &H25 , &H27 , &H2A , &H2C , &H2E , &H31 , &H33 , &H36 

   Data &H38 , &H3B , &H3E , &H40 , &H43 , &H46 , &H49 , &H4C 

   Data &H4F , &H51 , &H54 , &H57 , &H5A , &H5D , &H60 , &H63 

   Data &H67 , &H6A , &H6D , &H70 , &H73 , &H76 , &H79 , &H7C 
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ANEXO II 

CÓDIGO FONTE DO FIRMWARE UTILIZADO MATLAB 

a = [   128 131 134 137 140 143 146 149    

    152 156 159 162 165 168 171 174    

    176 179 182 185 188 191 193 196    

    199 201 204 206 209 211 213 216    

    218 220 222 224 226 228 230 232    

    234 236 237 239 240 242 243 245    

    246 247 248 249 250 251 252 252    

    253 254 254 255 255 255 255 255    

    255 255 255 255 255 255 254 254    

    253 252 252 251 250 249 248 247    

    246 245 243 242 240 239 237 236    

    234 232 230 228 226 224 222 220    

    218 216 213 211 209 206 204 201    

    199 196 193 191 188 185 182 179    

    176 174 171 168 165 162 159 156    

    152 149 146 143 140 137 134 131    

    128 124 121 118 115 112 109 106    

    103 99 96 93 90 87 84 81     

    79 76 73 70 67 64 62 59     

    56 54 51 49 46 44 42 39     

    37 35 33 31 29 27 25 23     

    21 19 18 16 15 13 12 10     

    9 8 7 6 5 4 3 3  

    2 1 1 0 0 0 0 0  

    0 0 0 0 0 0 1 1  

    2 3 3 4 5 6 7 8  
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    9 10 12 13 15 16 18 19     

    21 23 25 27 29 31 33 35     

    37 39 42 44 46 49 51 54     

    56 59 62 64 67 70 73 76     

    79 81 84 87 90 93 96 99     

    103 106 109 112 115 118 121 124] 

 

b = [18 16 15 13 12 10  9 8 

7 6 5 4 3 3 2 1 

1 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 1 1 2 3 

3 4 5 6 7 8 9 10  

13 15 16 18 19 21 23 25 

27 29 31 33 35 37 39 42 

44 46 49 51 54 56 59 62 

64 67 70 73 76 79 81 84 

87 90 93 96 99 103 106 109 

112 115 118 121 124 128 131 134  

137 140 143 146 149 152 156 159 

162 165 168 171 174 176 179 182 

185 188 191 193 196 199 201 204 

206 209 211 213 216 218 220 222 

224 226 228 230 232 234 236 237 

239 240 242 243 245 246 247 248 

249 250 251 252 252 253 254 254 

255 255 255 255 255 255 255 255 

255 255 255 254 254 253 252 252 
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251 250 249 248 247 246 245 243 

242 240 239 237 236 234 232 230 

228 226 224 222 220 218 216 213 

211 209 206 204 201 199 196 193 

191 188 185 182 179 176 174 171 

168 165 162 159 156 152 149 146 

143 140 137 134 131 128 124 121 

118 115 112 109 106 103 99 96 

93 90 87 84 81 79 76 73 

70 67 64 62 59 56 54 51 

49 46 44 42 39 37 35 33 

31 29 27 25 23 21 19 19 

c = [239 240 242 243 245 246 247 248 

249 250 251 252 252 253 254 254 

255 255 255 255 255 255 255 255 

255 255 255 254 254 253 252 252 

251 250 249 248 247 246 245 243 

242 240 239 237 236 234 232 230 

228 226 224 222 220 218 216 213 

211 209 206 204 201 199 196 193 

191 188 185 182 179 176 174 171 

168 165 162 159 156 152 149 146  

143 140 137 134 131 128 124 121 

118 115 112 109 106 103 99 96 

93 90 87 84 81 79 76 73 

70 67 64 62 59 56 54 51 

49 46 44 42 39 37 35 33 
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31 29 27 25 23 21 19 18 

16 15 13 12 10  9 8 7 

6 5 4 3 3 2 1 1 

0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 1 1 2 3 3 

4 5 6 7 8 9 10 12 

13 15 16 18 19 21 23 25 

27 29 31 33 35 37 39 42 

44 46 49 51 54 56 59 62 

64 67 70 73 7679 81 84 

87 90 93 96 99 103 106 109 

112 115 118 121 124 128 131 134 

137 140 143 146 149 152 156 159 

162 165 168 171 174 176 179 182 

185 188 191 193 196 199 201 204 

206 209 211 213 216 218 220 222 

224 226 228 230 232 234 236 237] 

 

Plot (a,b,c) 

 

 

 

 

 

 

 


