
Calibração 

Para fazer a calibração das leituras de tensões e amperagem com suas respectivas grandezas, 

primeiro teremos que fazer as ligações dos instrumentos de calibração como mostrado na 

figura abaixo: 

Dispositivo a ser calibrado

Multímetros de referência Fonte de tensão regulável

Volts Ampere

 

  



Conexão para Calibragem 

Conecte o multímetro na porta serial do PC e abra uma conexão com o CLI do multímetro: 

 

Calibrando Amperagem 

Este dispositivo utiliza o sensor de corrente ina169, e o procedimento para calibração é: 

1. Forneça uma tensão constante de 12V 

2. Com um potenciômetro multivoltas faça que consome 2mA e leia ADC (*1) 

3. Com um potenciômetro multivoltas faça que consome 49mA e leia ADC (*1) 

4. Informe valores via prompt com o comando “calib_amperes” 

*1: Devido ao aquecimento resistivo do potenciômetro ao logo do tempo a temperatura muda 

o valor resistivo alterando o valor de corrente. Seja rápido para ler o ADC quando fixar na 

corrente desejada. 

*2: Alterando o valor ADC1 é mudado na inclinação da reta do ponto mais a esquerda da 

equação, e alterando no valor no ADC2 é mudado na inclinação da reta do ponto mais a direita 

da equação. 

  



Calibrando Tensão 

Procedimento de calibragem do voltímetro: 

1. Coloque 1V na fonte de tensão de referência e leia ADC do voltímetro (comado sts); 

a.  
2. Coloque 14V na fonte de tensão de referência e leia ADC do voltímetro (comado sts); 

a.  
3. Informe valores via prompt com o comando “calib_volts” 

a.  
4. Coloque 1V e 14V, e leia valor da tensão. Se o valor não for exato mude os valores 

ADC1 e ADC2 até encontrar o valor correspondente; 

a.  

 

Salve os Valores 

Quando o multímetro estiver com os valores de calibração salva estes usando o comando 

“calib_saves” 

 

 

 

 

Um ajuste fino é preciso ser feito. Coloque a tensão no extremo V1 da escala e cheque se valor 

lido bate com o valor real, se não bater faz um pequeno ajuste no valor do ADC1, seja para 

cima como para baixo, até obter o valor correto, este procedimento inclina a reta pelo lado 

esquerdo. Repita o processo no extremo V2 e se for preciso ajustes ADC2 para inclinar a reta 

pelo lado direito. 


