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Introdução: A utilização de circuitos integrados programáveis em projetos eletrônicos
vem reduzindo o tempo de projeto e o custo final dos equipamentos que fazem uso
destes. Isso possibilitando a incorporação de um elevado número de funções e
desempenho. O medidor de energia a ser projetado deverá ser capaz de medir as
potências ativa, reativa e aparente bem como a energia consumida. Após a realização
do projeto, a partir dos estudos um protótipo do medidor deverá ser construído.
Objetivo: Desenvolver um medidor de energia capaz de fazer leituras de energias
ativas, reativas e complexas, de menor tamanho, facilitando a leitura e interpretação
das medições, assim podendo verificar o funcionamento do equipamento. A partir
deste estudo se possível  desenvolver um produto acessível ao mercado. Metodologia:
Utilizando uma literatura está sendo realizado um estudo sobre os microcontroladores,
conhecendo suas funções, utilizando datasheet, livros e demais fontes sobre o assunto.
Utilizando o software mplab é construído um programa em linguagem C que será
executado no microcontrolador, descrevendo as funções que o microcontrolador
deverá efetuar. Assim gerando um arquivo hexadecimal em que o microcontrolador é
capaz de interagir. Utilizando o software proteus pode-se efetuar testes do programa.
Com a placa de gravação pode-se efetuar a gravação do arquivo hexadecimal no
microcontrolador. Utilizando uma placa de testes, pode-se executar o programa e
realizar testes das funções dos microcontroladores. Resultados: A partir do
microcontrolador foi capaz de criar funções com entradas analógicas e digitais,
exercendo sinais digitais em suas saídas conseguindo assim acionar outros
componentes como led`s, transistors entre outros. Com a programação foi capaz de
executar funções como delay e operações matemáticas, de acordo com as bibliotecas e
comandos empregados no programa que será executado no microcontrolador. Sem o a
ligação dos pinos corretos o microcontrolador não terá como exercer sua função, para
cada terminal pode se executar uma função de acordo com o programa. Com o
programa Proteus foi capaz de ver o comportamento do circuito antes da gravação,
porque este programa é capaz de simular o programa criado para o microcontrolador, e
assim ver as grandezas e resultados sem danificar os componentes do circuito, pois o
microcontrolador é um equipamento muito sensível e qualquer valor elevado de uma
grandeza pode acarretar em danificação do mesmo. Conclusão: Com estes estudos
pode-se concluir que os microcontroladores podem trabalhar tanto com sinais digitais
quanto analógicos. Com o leitor trabalhando um sinal analógico pode-se efetuar as
leituras das grandezas matemáticas, e com isso efetuar cálculos no microcontroladores
capazes de atingir o objetivo.
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