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Resumo 

O trabalho proposto tem como objetivo a calibração de um sensor fotocélula, tendo como base medidas do Medidor de 

Potência Óptica (Power Meter) e traçar uma curva de calibração. Os dados enviados do sensor para o Arduino, serão 

lidos e corretamente interpretados por uma programação baseada na curva de calibração do sensor, e por fim, serão 

enviados via internet  para uma plataforma web. 
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Introdução 
O sensoriamento remoto basicamente é um dispositivo 
ou equipamento que tem em sua estrutura um sensor 
(radiômetro) integrado, o qual mede a irradiância 
(W/cm2) sobre o dispositivo e envia esses dados para 
onde estes podem ser processados, pode-se utilizar um 
sensor óptico que dê uma resposta em tensão e calibrá-
lo para trabalhar como um medidor de potência óptica. A 
finalidade da calibração deste sensor como medidor de 
potência é de maximizar a eficiência de sistemas ópticos 
com um custo reduzido e no desenvolvimento desta 
técnica de calibração para assim ser usada em outros 
diversos sensores, já que a estruturação do conceito de 
internet das coisa não muda muito após as coletas dos 
dados, que é onde são definidas a maioria das 
aplicações dos projetos envolvendo IoT. 
 

Resultados e Discussão 
Para apresentação dos resultados referente a recepção 
e transmissão via internet, segue a figura 31 
 
O Arduino recebe os dados do sensor e, baseado no 
coeficiente angular da reta, é feita a calibração dos 
resultados, que são enviados à placa NodeMCU via 
serial. Esta placa possui módulo Wi-fi que envia os 
dados à plataforma Web via protocolo MQTT. 
 
 

 
Figura 1. Esquema de recepção do Arduino e 
transmissão dos dados via internet. 
 
Para apresentação dos resultados referente a calibração 
do sensor, segue as figuras 2 e 3 abaixo. 
 
Para a construção dos gráficos de calibração de ambos 
os LASERs foi utilizado mesmo método, colocando-se 
um Power Meter para indicar a potência emitida por tal 
LASER, em seguida, nesta mesma potência, colocou-se 
o sensor fotocélula para indicar o respectivo valor em 
tensão.  

 
Figura 2. Curva de calibração- Laser Violeta (Potência 
(mW) x Tensão(V)). 
 

 
Figura 3. Curva de calibração- Laser Vermelho 
(Potência (uW) x Tensão(mV)). 
 

Conclusões 
De maneira geral, as atividades propostas para o 
trabalho foram concluídas com sucesso, as curvas de 
calibração batem com a teoria, por fim, será feita a 
interligação do sensor fotocélula e o Arduino. 

Agradecimentos 
Agradecemos ao CNPq e ao PIBIC/UNICAMP por apoiar 
e financiar este trabalho. 
_______________ 
[1] IBM. CONHECENDO O MQTT - IBM. Disponível em:< 
https://www.ibm.com/developerworks/br/library/iot-mqtt-why-good-for-
iot/index.html> . Acesso em: 11 dez. 2018 
[2] AGRAWAL, Govind P.. Sistemas de comunicação por fibra óptica: subtítulo 
do livro. 4 ed. 

https://www.ibm.com/developerworks/br/library/iot-mqtt-why-good-for-iot/index.html
https://www.ibm.com/developerworks/br/library/iot-mqtt-why-good-for-iot/index.html

