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O  Projeto	

•  Desenvolvimento de um sistema automático de aquisição de 
dados de irradiância solar total (TSI), que se consiste na 
quantidade de radiação solar recebida no topo da atmosfera da 
Terra, medida pela unidade de Watts por metro quadrado (W/
m²). 

•  Sempre visando o baixo custo de materiais (COTS)  e 
aproveitamento de equipamentos já existentes na instituição. 



TIM  -‐‑Total  Irradiance  
Monitor	

•  Fonte das imagens: http://lasp.colorado.edu/home/sorce/instruments/tim/ 
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Porque  o  3U?  	
•  Teste de componentes espaciais; 

 
•  Motivação para desenvolver novas 

tecnologias; 

•  Baixo custo, permitindo riscos (impacto x 
probabilidade) experimentais;  

•  Motivação educacional para 
estudantes. 
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Funcionamento  Teórico  	
•  P=U/Rˆ2 = W  ou P=R*Iˆ2    (Resistor na Placa) 
•  P – é a potência, que é dada em watt (W) 
•  I – é a corrente elétrica, que é dada em ampère (A) 
•  U – é a tensão, que é dada em volt (V) 
•  R – é a resistência, que é dada em ohm (Ω) 
 
Área: 
•  A - π * r²        (Furo de 5mm raio) 
•  A – é a área do circulo, que é dada em metros (m^2). 
•  Π – 3.1415 
 
O fluxo eletromagnético integrado em todos os comprimentos 
de onda Irradiância Solar Total (TSI), no topo da atmosfera 
terrestremedida é em W/mˆ2. 
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Placa  -‐‑  EAGLE	



Placa  -‐‑  EAGLE	





Versões  	



Agradecimentos	

•  DGE – Divisão de Geofísica Espacial. 
•  INPE – Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. 
•  Comitê organizador local pelo auxílio financeiro. 
•  A todos que colaboram de modo direto e indireto 

com o projeto. 



Obrigado!	
EQUIPE  SLIM-‐‑BR:	
Lucas  Feksa  Ramos	

lucasfeksaramos@gmail.com	
	

Luis  Eduardo  Antunes  Vieira  -‐‑  luis.vieira@inpe.br	
Laura  Antonia  Balmaceda  -‐‑  labalmaceda@gmail.com	

Alisson  Dal  Lago  -‐‑  alisson.dallago@inpe.br	
Ligia  Alves  da  Silva  -‐‑  ligia.alves01@gmail.com	

Claudiele  Andrade  Pinheiro  -‐‑  claudiele_andrade@hotmail.com	
Marcos  Rafael  Matsumoto  -‐‑  rafael.mtsmt@gmail.com	

Emanuel  Antunes  Vieira  -‐‑  emanuel.antunesvieira@gmail.com	
Marcelo  Coleto  Rola  -‐‑  coletoeng@gmail.com	

Maria  Jose  Faria  Barbosa  -‐‑  maria.barbosa@inpe.br	
Odim  Mendes  Júnior  -‐‑  odim.mendes@inpe.br	

Marcelo  Sampaio  -‐‑  marcelo.sampaio@dge.inpe.br	
Nivaor  Rodolfo  Rigozo  -‐‑  nivaor.rigozo@inpe.br	


