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Abstract-- This project presents a micro-controlled teaching 

bench for the voltage control of a miniature wind power 

generating system. The controlling and sensing task were 

performed by Arduino, which was programmed in MATLAB, 

using in interactive user interface (UI). An open source Internet of 

Things (IoT) application called Thingspeak was used to send the 

data to the internet, showing it in real time.The system simulates a 

wind power generation system. As such, a fluctuating wind 

behavior was simulated by coolers and a variable DC voltage 

supply. This system was used by an Electrical engineering class for 

validation purposes, and the results were satisfactory: Students 

showed interest in control theory and widened their knowledge 

regarding data sharing and visualization possibilities. 

 
Index Terms-- Data visualization; MATLAB; Microcontrollers; 

Remote monitoring. 

I.  INTRODUÇÃO 

  teoria de controle busca, de modo geral, a adequação de 

grandezas físicas a comportamentos ou valores previamente 

determinados. É comum o uso de microcontroladores para o 

controle de processos, pois o mesmo apresenta diversos 

benefícios no que se refere ao tratamento de dados amostrados 

de plantas reais.  

No sistema apresentado, foi utilizado o microcontrolador 

ATMEGA 328P [1], que foi programado pela placa open source 

ARDUINO UNO [2], para controlar a tensão gerada por um 

mini aerogerador eólico de energia [3], através da rotação de um 

Servo motor acoplado a seu eixo [4]. Um cooler e uma fonte DC 

variável foram usados para a simulação dos ventos, permitindo 

um comportamento aproximadamente estocástico. A 

programação foi feita no software MATLAB [5] através de um 
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pacote de suporte de hardware para arduíno [6]. A utilização do 

MATLAB permite a completa visualização de dados em tempo 

real e a facilidade na integração com outras ferramentas. 

Utilizou-se também a plataforma IoT aberta Thingspeak [7] 

para a visualização de dados na web, que permite o acesso 

remoto ao sistema. 

Vale ressaltar que, até pouco tempo, a utilização do 

MATLAB para sistemas microcontrolados do tipo era 

imprescindível, visto a necessidade de abertura de protocolos de 

comunicação serial, falta de compatibilidade e difícil 

programação. Com a criação de pacotes de suporte para 

hardware, a comunicação reduziu-se a uma única linha de 

código. São ferramentas relativamente novas, ainda pouco 

conhecidas. Para comunicação com a web, utilizou-se o pacote 

encontrado em [8]. 

No projeto utilizou-se um método de controle de passo. 

Definiu-se o valor ótimo de rotação do servo motor para a 

máxima geração de tensão. Caso a tensão desejada fosse menor 

que a do sistema, o servo motor daria um passo em direção ao 

ponto ótimo. Caso contrário, giraria na direção contrária, 

diminuindo o ataque dos ventos nas pás do aerogerador 

diminuindo, consequentemente, a tensão. O servo continua 

dando passos até que o valor desejado seja alcançado, em uma 

faixa de tolerância pré-estabelecida.  

 A utilização do MATLAB permitiu a criação de um 

aplicativo para o controle do processo através do uso da 

ferramenta GUI (Graphical user interface) [9]. Essa ferramenta 

permite interatividade com o usuário e total controle do 

processo, através de sliders, botões e gráficos. É importante 

ressaltar a não necessidade componentes extras ao 

microcontrolador, somente o atuador. O sensoriamento, 

tratamento de dados, cálculos e envio para a nuvem foram todos 

feitos pelo microcontrolador e pelo MATLAB. 

 Para testar a eficiência do modelo como bancada didática, 

ainda foi realizado um estudo em uma turma do curso de 

Engenharia Elétrica da Universidade Federal do Amapá. O 

projeto foi apresentado com o intuito de mostrar o 

funcionamento dos equipamentos, explicar a metodologia de 

controle e interface e, através de um formulário avaliativo 

preenchido pelos alunos expectadores, colher opiniões acerca do 

sistema e avaliar o entendimento dos mesmos. 

II.  IDEALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO 

Como citado anteriormente, o projeto consiste na simulação 
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de um sistema de geração de energia eólica. Para tanto, foram 

utilizados um cooler para a simulação dos ventos, uma estrutura 

de hélices representando as pás do aerogerador, um servomotor 

para o controle, juntamente com a placa Arduino, e uma fonte 

variável de tensão que permite mudar a intensidade dos ventos. 

O método de controle escolhido foi inspirado no controle de 

pitch, técnica amplamente utilizada para regular a operação de 

aerogeradores reais de eixo horizontal. Este tipo de controle é de 

suma importância para conter danos estruturais que podem ser 

ocasionados por intensa variação dos ventos e para manter o 

sistema funcionando em seu modo ótimo. A técnica geralmente é 

aplicada às hélices do aerogerador, controlando o ângulo de 

operação das mesmas, mas nesse trabalho foi adaptada às 

limitações estruturais do protótipo. Com a impossibilidade de 

variar o ângulo apenas das pás, optou-se por rotacionar a 

estrutura pela base da torre, para alcance do resultado desejado. 

O esquemático do projeto pode ser visto na Fig. 1. Para 

simular a variação do nível dos ventos, é utilizada a regulação 

da fonte variável. Ligada ao cooler, quanto maior a tensão 

fornecida, mais forte o vento. Além disso, a estrutura dispõe de 

uma plataforma que aproxima ou afasta esse cooler, também 

podendo ser usada para variar os ventos. 

 
Fig. 1.  Esquemático do sistema 

 

Com o estimulo do vento, o mini aerogerador gira e fornece 

uma determinada tensão, que é lida pelo Arduino. O 

microcontrolador calcula o erro entre a tensão lida e a referência 

e executa uma ação de controle, fazendo com que o servomotor, 

atuador do sistema, gire. Quando é alcançado o nível de tensão 

desejada, obedecendo-se a uma faixa tolerância pré-estabelecida, 

o servomotor cessa o giro e o sistema continua funcionando de 

uma maneira estável, com poucas variações de tensão. 

Várias leituras de tensão são feitas pelo Arduino. A cada 200 

iterações, o valor lido é enviado para um site aberto ao público e 

atualizado em tempo real, disponibilizando dados sobre o 

funcionamento do sistema de maneira gráfica.  

A.  Bancada Didática 

A estrutura física da bancada é mostrada nas Fig. 2 e Fig. 3. 

A caixa, feita em MDF, na qual o mini aerogerador foi inserido 

abriga o servomotor, acoplado à estrutura de sustentação das 

hélices para promover seu giro. Dela também saem dois fios 

utilizados para medir a tensão gerada no cooler e mais dois que 

ligam o servomotor ao Arduino. 

 

 
Fig. 2.  Fonte de tensão ligada ao cooler 

 

 
Fig. 3. Visão geral da estrutura: cooler, aerogerador e Arduino 

 

B.  Interface com o Matlab 

O Matlab é um software robusto, de alta performance, 

amplamente utilizado por engenheiros e estudantes da área de 

ciências exatas e tecnológicas. Ele realiza operações numéricas, 

executa simulações e gera gráficos, além de possibilitar a criação 

de plataformas interativas através de uma linguagem 

simplificada, baseada em C.  

A possibilidade de utilizar o Matlab junto com o Arduino já 

existe há algum tempo, mas exigia muito mais esforço do que 

hoje e necessitava de equipamentos adicionais, como uma shield 

especial com conexão wireless. Essa dificuldade foi resolvida 

com um pacote grátis, disponível no site Mathworks, que 

funciona como uma biblioteca específica para utilizar o 

Arduino, reconhecendo o equipamento e oferecendo funções 

prontas que diminuem consideravelmente a necessidade de uma 

programação mais complexa. 

O download do pacote foi feito diretamente do site e permitiu 

a vinculação das novas funções à versão do Matlab previamente 

instalada no computador. Após a inicialização e indicação da 

porta utilizada e do tipo de Arduino, o Matlab ficou pronto para 

a utilização como editor. 

Além disso, também foi explorada a possibilidade de criação 

de aplicativos no Matlab, cuja opção é destacada na Fig. 4. O 

software disponibiliza uma interface gráfica com estrutura 

básica pronta, como a mostrada na Fig. 5, restando ao usuário 
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modifica-la de acordo com suas necessidades. 

 

 
Fig. 4. Opção de criação de aplicativo 

 

 
Fig. 5. Modelo editável de aplicativo 

 

Foi explorada também a facilidade de conexão do Matlab 

com a “nuvem” para exibição online dos dados obtidos na 

bancada. 

 

C.  Interface com a “Nuvem” 

O conceito de nuvem surge da ideia de diminuir a 

necessidade de gravar as informações em memórias externas ou 

em um único computador, mas salvá-las em rede, de modo que 

ficassem disponíveis na internet, não em um aparelho específico. 

Quando se fala de interface com a nuvem, uma série de 

vantagens podem ser citadas, entre elas a facilidade de acesso, 

permitindo o acompanhamento remoto de dados, muitas vezes 

em tempo real, como o apresentado nesse artigo.  

Para realizar essa interface, foi utilizado o serviço 

Thingspeak, o qual oferece um espaço na web que permite o 

envio e a obtenção de dados através de canais públicos ou 

privados. Basta criar uma conta no site e é gerado um endereço 

com todos os canais do usuário, cuja privacidade e modelo de 

exibição podem ser alterados de acordo com o desejo e 

necessidade. 

Tal serviço possui um pacote próprio e gratuito para a 

interface com o Matlab. O site Mathworks o disponibiliza para 

download e ele é integrado com a versão do software instalada 

no computador. A Fig. 6 mostra um dos gráficos de tensão 

gerados durante a fase de testes do projeto. Ao passar o mouse 

sobre os pontos do gráfico, é possível visualizar o valor exato de 

tensão, a hora da medição e o dia. 

Também é possível utilizar o serviço no smartphone através 

do aplicativo ThingView, disponível para download gratuito. 

Um exemplo da visualização dos dados pelo celular é mostrado 

na Fig. 7. 

 

 
 Fig. 6. Gráfico no Thingspeak pela Web 

 

 
Fig. 7. Gráfico no Thingspeak pelo aplicativo de celular ThingView 

 

D.  Metodologia de Controle 

O Arduino é o principal responsável pelo controle do sistema. 

Ele recebe os valores de tensão do mini aerogerador e executa o 

código responsável por levar esses valores à faixa escolhida, que 

pode ser alterada pelo usuário por um botão slider, Fig. 8. É 

válido ressaltar a importância da possibilidade de alterar o valor 

de tensão desejado, visto que torna possível a atuação de um 

aerogerador com uma potência proporcional ao nível de ventos 

do dia. 
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Fig. 8. Comportamento da tensão do aerogerador 

 

Como atuador, foi utilizado um servomotor, cuja rotação é 

estabelecida através de um ângulo de início e um passo. O 

ângulo muda de acordo com o valor de tensão desejado. O valor 

máximo de tensão é obtido quando o vento atinge as pás do 

aerogerador pela frente, ou seja, em 90º. Caso o valor lido seja 

maior que o valor de referência, o servomotor gira o mini 

aerogerador para o lado direito até que a tensão seja igual ou 

muito próxima à estabelecida. Quando o contrário acontece, 

valor lido menor que o valor de referência, o aerogerador é 

girado para a esquerda, buscando os 90º, até alcançar a tensão 

desejada. 

III.  APRESENTAÇÃO E RESULTADOS 

A bancada didática foi apresentada aos acadêmicos do 1º 

período do curso de Engenharia Elétrica da Universidade 

Federal do Amapá. Buscou-se mostrar o funcionamento da 

bancada, explicar os métodos utilizados para controle e 

interface, e colher opiniões dos alunos acerca do projeto, bem 

como avaliar o entendimento dos mesmos. 

Para alcançar os objetivos citados, ao final da apresentação 

foi aplicado um formulário avaliativo com itens elaborados 

pelos autores desse artigo. Os itens avaliados foram: 1- De modo 

geral, o que você achou do projeto?; 2- Na sua opinião, o projeto 

cumpriu o que foi proposto?; 3- Os mecanismos de controle 

utilizados foram adequados para a proposta?; 4-  As interfaces 

utilizadas (MATLAB e Thingspeak) foram adequadas para a 

visualização de dados?; 5- As propostas do projeto são úteis para 

a resolução de problemas reais?; 6- Qual sua opinião sobre: a) O 

design da bancada; b) O método de controle; c) A interface com 

o MATLAB; d) A interface com o Thingspeak; e) A praticidade 

do projeto; f) A apresentação. 

 

 
 

Fig. 9. Média das notas atribuídas a cada item do formulário avaliativo 

 

 Para cada item foi pedido que os alunos atribuíssem notas 

de 1 a 5 (1- ruim; 5- excelente). Os dados coletados, mostrados 

na Fig. 9, revelaram que houve grande aceitação da metodologia 

e, compreensão, considerando autoavaliação, acerca do 

apresentado. As interfaces utilizadas e métodos de controles 

foram bem avaliadas. O design da bancada adquiriu a menor 

média.  

De modo geral, os resultados foram satisfatórios. Além de 

alcançados os objetivos previamente estabelecidos, foi possível 

notar um crescente interesse dos alunos nas possibilidades de 

pesquisa.  
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