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Resumo: Este artigo descreve uma metodologia 

que tem por objetivo a a realização de medições de 

consumo de energia elétrica em um equipamento 

de redes sem fio padrão IEEE 802.11. 

Posteriormente, o consumo de energia poderá ser 

relacionado a diferentes parâmetros de Qualidade 

de Serviço dessas redes. 
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1. INTRODUÇÃO 
Com o grande aumento do uso de equipamentos de 
telecomunicações hoje em dia, torna-se pertinente 
a quantificação do consumo de energia desses 
equipamentos. Esse consumo de energia pode 
estar diretamente ligado à qualidade da rede na 
qual se transfere os dados, no caso desse projeto 
de pesquisa as redes IEEE 802.11. 
O consumo de energia pode estar diretamente 
ligado às características de desempenho da rede 
como, por exemplo, relação sinal-ruído, perda de 
pacotes e necessidade de retransmissão de dados, 
dessa maneira pode haver um aumento do 
consumo de energia necessário para a realização 
da troca de informações. 
Dada a sua grande utilização nas redes atuais, 
esse plano de Iniciação Científica tem como 
objetivo a determinação do consumo de energia 
associado a equipamentos componentes de uma 
rede de comunicação sem fio (padrão IEE 802.11). 
Pretende-se desenvolver métodos que possibilitem 
a determinação do consumo de energia em 
componentes de uma rede de comunicação sem fio 
e associá-lo,posteriormente, a parâmetros de QoS 
(Qualidade de Serviço) da mesma. 
 

 

2. DESENVOLVIMENTO E RESULTADOS 
OBTIDOS 
Primeiramente, visando medir o consumo de 
energia de um componente de uma rede sem fio, 

foi pensado em fazer um medidor de energia que 
medisse a corrente DC e a tensão DC da saída da 
fonte do notebook usado. Porém não foi encontrado 
adaptadores macho/fêmea do plug da fonte do 
notebook Sony VPCEE25FB. Dessa maneira, foi 
necessário pensar em um outro método para fazer 
a medição dessa energia. Outro método encontrado 
foi medir a energia fornecida para a fonte do 
notebook. 
Para medir a energia seria necessário obter a 
tensão da tomada e a corrente fornecida para a 
fonte. 
Foi usado o circuito a seguir (figura 1) para obter 
medidas da tensão da tomada: 
 

 
 

Figura 1 – Circuito do sensor de tensão 
  
No circuito da figura 1, nota-se que há um 
transformador, o qual tem o objetivo de abaixar a 
tensão de 127 Volts (tomada) para 12 Volts. 
Posteriormente o sinal é retificado (retificação de 
onda completa) e através do divisor de tensão 
(10kΩ e 2k2Ω) a amplitude da onda é reduzida. Por 
fim, o sinal passa por um AmpOp (amplificador 
operacional) apenas para fortalecer a onda e entrar 
na entrada analógica do Arduino (Figura 2). 
 

 
Figura 2 – Arduino UNO 

 



Já para obter dados da corrente foi usado um 
sensor de corrente não invasivo (Figura 4) e o 
circuito da Figura 3, a seguir. 
 

 
Figura 3 – Circuito do sensor de corrente 

 

 
Figura 4 – Sensor de corrente 

 
 

Esse circuito possui um sensor de corrente (Figura 
4), o qual induz uma tensão. Essa tensão é 
proporcional à corrente que passa através do 
condutor. O primeiro AmpOp funciona como um 
amplificador, o segundo e o terceiro funcionam 
como um retificador de onda completa para sinais 
discretos. Posteriormente o sinal entra no 
microcontrolador. 
Com os dois sensores desenvolvidos, tinha-se em 
mente conectar cada uma das saídas dos sensores 
nas entradas analógicas do Arduino para que, com 
a devida programação, o microcontrolador fizesse a 
multiplicação das duas ondas retificadas e pudesse 
calcular a energia consumida. 
Para testar a conexão dos sensores com o Arduino 
foi feito um programa que interpretasse os sinais 
analógicos dos sensores e mandasse-os para a tela 
do computador.  
Como o medidor de energia tomou muito mais 
tempo do que o esperado, como resultado pode-se 
obter o sensor de tensão e o sensor de corrente 
com as devidas tabelas de “tensão fornecida” x 
“tensão de saída do sensor de tensão” e “corrente 
fornecida” x “tensão de saída do sensor de 
corrente”. As tabelas se encontram em seguida 
(Tabela 1 e Tabela 2). 
Os sensores foram conectados ao Arduino e foi 
possível ler os valores na tela do computador. 
 
 
 
 

 

Tabela do Sensor de Corrente 
Corrente Tensão (Vp) 

0.1 A 9.2 mV 

0.2 A 12.4 mV 

0.3 A 18 mV 

0.4 A 22mV 

0.5 A 26.4 mV 

0.6 A 32 mV 

0.7 A 36.4 mV 

0.8 A 40.8 mV 

0.9 A 46.8 mV 

1 A 51.2 mV 

1,1 A 57.6 mV 

 
Tabela 1 – Medidas do sensor de corrente 

 

 
Tabela 2 – Medidas do sensor de tensão 

 
3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Pode-se concluir que é possível ler dados de 
sensores de tensão e corrente juntamente com o 
Arduino e transmiti-los para a tela do computador 
por meio da comunicação serial. 
Portanto com a ajuda de um programa para fazer 

os cálculos necessários pode-se obter valores de 

energia elétrica consumida em um equipamento de 

rede sem fio. 
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Tabela do Sensor de Tensão 
Tensão da Tomada Tensão (Vp) 

128,1 V 96 mV 


