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RESUMORESUMORESUMORESUMORESUMO

Neste trabalho efetuou-se uma descrição
do desenvolvimento de  uma câmara para

controle biológico de plantas e
microorganismos, que simula condições

idealizadas, de maneira programável.
O sistema é composto de um refrigerador

convencional, uma placa de controle  digital,
sensoriamento eletrônico, bem como
interfaces de acionamento do motor e

sistema de aquecimento.
O controle digital consta de um

microcontrolador, interligado a um teclado e
display para programação e visualização de

parâmetros e mensagens.

Palavras-chave:

Câmara de controle biológico,

germinação,

sistemas digitais,

sensores,

sistema de controle.

ABSTRACTABSTRACTABSTRACTABSTRACTABSTRACT

This paper describes the development of a
chamber for biological control of plants and
microorganisms. This chamber simulates
idealized conditions in a programmable
way. The system consists of a conventional
refrigerator, a digital control plate, electronic
sensoring, as well as interfaces of
activating the engine and the heating
system. The digital control consists of a
microcontroler, connected to a keyboard and
a display for programming and visualizing
the parameters and messages.
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digital systems,
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11111 INTRODUÇÃOINTRODUÇÃOINTRODUÇÃOINTRODUÇÃOINTRODUÇÃO

As pesquisas agronômicas e o desenvolvimento de novas tecnologias

exigem condições especiais para que se possam obter resultados confiáveis.

Para tanto, equipamentos especiais que simularão essas condições deverão

ser desenvolvidos e utilizados.

No caso específico da germinação de sementes e reprodução de fungos

e bactérias, é necessário reproduzir em laboratório determinadas condições

ambientais (temperatura, umidade, iluminação, etc.) para que se possa observar

o seu comportamento diante de condições preestabelecidas.

Uma forma de  reprodução dessas condições idealizadas é através de

uma câmara inteligente que possa controlar as condições ambientais com a

máxima eficiência e confiabilidade possível. Esta proposta de pesquisa surgiu

da necessidade dos pesquisadores dos cursos de Agronomia e Veterinária da

Uniderp, uma vez que os equipamentos disponíveis no mercado não estão

atendendo satisfatoriamente as necessidades desses cursos. Sabe-se ainda

que outras instituições também estão tendo problemas semelhantes e que

necessitam de modelos de câmaras. Os equipamentos existentes no mercado

têm-se apresentado com baixa confiabilidade, custo elevado, vida útil baixa

(máximo 2 anos), sem assistência técnica local e manutenção cara.

Neste sentido, o equipamento proposto, neste projeto de pesquisa,

pretende contribuir de forma significativa para a eliminação dos problemas

citados anteriormente. Basicamente o projeto consiste em transformar um

refrigerador comum em uma câmara inteligente, com a introdução de um controle

inteligente, através de  microcontroladores e sensores internos  e externos de

temperatura e interface para acionamento dos circuitos de potência. Este controle

digital microcontrolado é interligado a um teclado e display para programação

(temperatura) e visualização de parâmetros e mensagens, assim, basta

programar a temperatura interna da câmara que o sistema encarregar-se-á de

desempenhar a tarefa do acionamento elétrico, ora do motor para refrigerar,

ora para a resistência de aquecimento (circuito de potência da câmara).
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22222 MAMAMAMAMATERIAIS E MÉTODOSTERIAIS E MÉTODOSTERIAIS E MÉTODOSTERIAIS E MÉTODOSTERIAIS E MÉTODOS

Em razão de não se ter uma bibliografia específica disponível para o

sistema apresentado, não foi possível consultar  livros da área, havendo,

portanto, o levantamento e documentação apenas de catálogos e consulta a

INTERNET, no que concerne a fontes bibliográficas. Outra parte da pesquisa

foi consulta a professores do curso de Agronomia e Veterinária da UNIDERP

e profissionais da EMBRAPA  assim como professores de outras

universidades.

De posse dessas informações, iniciou-se a concepção básica da

câmara, e optou-se pela metodologia de se desenvolver módulos inteligentes

de controle da temperatura, de forma que esses módulos pudessem ser

facilmente adaptados aos refrigeradores comuns existentes no mercado. A

etapa seguinte constou da definição geral do projeto, quando foram

especificados os módulos digitais (hardware e software) e os módulos de

acionamento, os quais são mostrados na Figura 1.

O sistema digital de controle é baseado em um microcontrolador que

a partir da informação de temperatura de dois sensores (interno e externo à

câmara), e das temperaturas programadas, aciona os comandos para os

sistemas de refrigeração e aquecimento. Optou-se pela utilização de dois

sensores de temperatura, sendo um externo e outro interno, para que fosse

tirado proveito da transferência natural de calor entre o meio externo e o

meio interno à câmara. Se a temperatura interna da câmara for menor que a

externa, somente o sistema de refrigeração será acionado. Por outro lado,

se a temperatura interna da câmara estiver maior que a externa, somente o

sistema do aquecimento será utilizado. Este método evita o acionamento

da refrigeração e do aquecimento, alternada e continuamente, o que produz

maior consumo de energia, diminui a vida útil do equipamento e baixa a

confiabilidade do mesmo.



49Ensaios e ci. Campo Grande - MS, v.4, n.1, p.45-57, abr. 2000

2.1 A NOVA CÂMARA PARA DESENVOLVIMENTO
 BIOLÓGICO

A Figura 1 apresenta o diagrama de blocos da nova câmara para

desenvolvimento biológico. Basicamente ela é constituída de sensores de

temperatura interno e externo, sistema de refrigeração e aquecimento,

sistema de controle digital, interface de potência, teclado para programação

e visor de programação e funcionamento.

Figura 1  – Diagrama de Blocos para a Câmara de Desenvolvimento Biológico Proposta.

O funcionamento da câmara proposta está baseado no acionamento

do sistema de  refrigeração ou do sistema de aquecimento interno,

obedecendo  a uma prévia programação para limites máximo e mínimo da

temperatura interna da câmara.

Teclado para programação

Sistema deSensor de
Temperatura Externa Visor de Programação

e FuncionamentoControle Digital

Interface de Potência

Sistema de
Refrigeração

Sistema de
Aquecimento

Sensor de
Temperatura Interna

Câmara para Desenvolvimento

Biológico Ótimo
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2.2 DESCRIÇÃO DOS MÓDULOS DA CÂMARA PROPOSTA
 PARA  DESENVOLVIMENTO BIOLÓGICO

2.2.1 T2.2.1 T2.2.1 T2.2.1 T2.2.1 Teclado para Peclado para Peclado para Peclado para Peclado para Programaçãorogramaçãorogramaçãorogramaçãorogramação

Este teclado permite a programação da temperatura interna máxima

e mínima da câmara. A partir de menus que são apresentados no display de

cristal líquido, podem-se realizar as escolhas adequadas a partir de quatro

teclas que formam um teclado simplificado para programação. Na seção

2.2.8, é mostrado o funcionamento do referido display e teclado de

programação conforme Figura 6.

2.2.2 Sensor de T2.2.2 Sensor de T2.2.2 Sensor de T2.2.2 Sensor de T2.2.2 Sensor de Temperatura Externaemperatura Externaemperatura Externaemperatura Externaemperatura Externa

O sensor de temperatura externa fornece a informação da temperatura

ambiente para o sistema de controle digital que processa esta informação e

manda um sinal TTL ( 0 a 5 V) de baixa potência acionando o sistema de

refrigeração ou o sistema de aquecimento via interface de potência. O sensor

utilizado no projeto possui internamente conversor analógico digital para

conversão da temperatura, e é capaz de se comunicar serialmente a partir

de três fios, com o microcontrolador. A comunicação é feita por um protocolo

específico do sensor, que permite comandar conversões de temperatura,

programação de temperatura e leitura de informações.

2.2.3 Sensor de T2.2.3 Sensor de T2.2.3 Sensor de T2.2.3 Sensor de T2.2.3 Sensor de Temperatura Internaemperatura Internaemperatura Internaemperatura Internaemperatura Interna

Analogamente ao sensor de temperatura externa, o sensor de

temperatura interno fornece a informação da temperatura interna e manda a

informação para o sistema de controle digital para processamento e posterior

comando dos sistemas de refrigeração e aquecimento via interface de

potência.



51Ensaios e ci. Campo Grande - MS, v.4, n.1, p.45-57, abr. 2000

2.2.4 Sistema de Refrigeração2.2.4 Sistema de Refrigeração2.2.4 Sistema de Refrigeração2.2.4 Sistema de Refrigeração2.2.4 Sistema de Refrigeração

O sistema de refrigeração, ao contrário dos sistemas de refrigeração

convencionais, não adota um termostato para controle da temperatura. No

caso da câmara proposta, o refrigerador é controlado através do Sistema

de Controle Digital via interface de potência obedecendo a uma programação

prévia, ou seja, toda vez que a temperatura interna for superior ou igual ao

valor máximo programado, é acionado o sistema de refrigeração, até que o

mesmo alcance o valor mínimo.

2.2.5 Sistema de Aquecimento2.2.5 Sistema de Aquecimento2.2.5 Sistema de Aquecimento2.2.5 Sistema de Aquecimento2.2.5 Sistema de Aquecimento

O sistema de aquecimento é interno à câmara e é constituído de uma

resistência comandada pelo sistema de controle digital via interface de

potência. O sistema de aquecimento será acionado toda vez que a

temperatura interna da câmara for inferior ou igual ao valor mínimo

programado, e desligado quando a tempetura atingir o valor máximo. As

resistências de aquecimento utilizadas são do tipo aletadas para

aquecimento de ar em ambiente fechados modelo  Elbac AL-10-1000W-

220V-640 mm.

2.2.6 Inter2.2.6 Inter2.2.6 Inter2.2.6 Inter2.2.6 Inter face de Pface de Pface de Pface de Pface de Potênciaotênciaotênciaotênciaotência

A interface de potência é o elo entre o sistema de controle digital e o

sistema de potência ( motor do refrigerador e resistências de aquecimento)

e é constituída de um acoplador óptico composto por um LED (diodo emissor

de luz) infravermelho e o foto detector. O foto detector utilizado é um DIAC

arranjado num mesmo invólucro com o LED, conforme Figura 2.

                                 

Figura 2 – Acoplador Óptico para Disparo do TRIAC de Potência.
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A Figura 3 ilustra o acoplador óptico mostrado na Figura 2, que

acionará um TRIAC (circuito de potência) diretamente a partir do sistema

digital para câmara proposta.

Figura 3  – Circuito de Disparo e de Potência da Câmara Proposta.

2.2.7 Sistema de Controle Digital2.2.7 Sistema de Controle Digital2.2.7 Sistema de Controle Digital2.2.7 Sistema de Controle Digital2.2.7 Sistema de Controle Digital

O sistema de controle digital é responsável pela aquisição dos dados

fornecidos pelos sensores de temperatura, atendimento do teclado e display

e controle das interfaces de acionamento.

A Figura 4 mostra o diagrama em blocos do hardware do sistema de

controle. O mesmo é baseado no microcontrolador da Motorola, modelo

MC68HC705C8A, o qual contém internamente uma UCP (Unidade Central

de Processamento), memória tipo Ram, memória Rom, portas paralelas de

entrada e saída, além de interface serial e temporizador. A porta A do

microcontrolador é utilizada para conexão ao barramento para transferência

de dados com o controlador do display de 2 linhas por 16 caracteres, para

acionar os sistema de refrigeração e de aquecimento e atendimento de duas

teclas do teclado, e serve também para realizar comunicação serial com os

controladores dos sensores de temperatura interna e externa. Foram

utilizados sensores de temperatura da empresa DALLAS, modelo DS1620.1

Carga

Vrede

Acoplador
Ó ti R

Sistem
Digita
l

TRIA
C
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Figura 4  – Diagrama em Blocos do Hardware do Sistema de Controle Digital.

A Figura 5 apresenta o diagrama em blocos do software que é

executado no microcontrolador. A partir do reset de hardware, é executado o

módulo de inicialização do Sistema, onde são programadas as portas de

entrada e saída, inicializado o display e preparadas variáveis para a

operação do sistema. Após este módulo, é executado um gerenciador de

processos, que coordena a operação do sistema, ativando várias rotinas de

tratamento dos módulos de hardware externos ao microcontrolador.
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Figura 5  - Exibição de Parâmetros de Funcionamento.

O Módulo de Atendimento de Teclado e Display verifica se ocorreu o

precionamento das teclas numa determinada seqüência, e caso ocorra a

seqüência, coloca o display no modo de receber programação das

temperaturas mínima e máxima da câmara. Nesse modo é possível realizar

a programação das referidas temperaturas utilizando o teclado e operando

os menus que são apresentados no display.

O módulo de Comunicação com o Sensor de Temperatura Interna é

responsável por comandar o referido sensor, solicitando conversão analógica

digital  interna ao mesmo, verificando se está pronta a conversão e acessando

o valor da temperatura armazenada em registro interno do sensor. A

comunicação com o sensor é feita a três fios, sendo uma linha para ativar a

transferência serial de dados, outra para relógio e uma terceira para dado

bidirecional. O sensor dispõe ainda de memória interna do tipo EEPRON,

que permite armazenamento permanente das temperaturas mínima e máxima

da câmara.

O Módulo de Comunicação com o Sensor de Temperatura Externa

opera de maneira análoga ao da temperatura interna, todavia informando a

temperatura externa à câmara.

O Módulo de Exibição de Parâmetros no Display transfere para o

A tend im ento  de
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display mensagens apresentando os valores das temperaturas  interna,

externa, mínima e máxima em operação.

O Módulo de Controle das Interfaces de Acionamento gerencia os

valores das temperaturas de operação, ligando ou desligando, de forma

apropriada, os sistemas de refrigeração e de aquecimento.

2.2.8  Visor De P2.2.8  Visor De P2.2.8  Visor De P2.2.8  Visor De P2.2.8  Visor De Programação e Frogramação e Frogramação e Frogramação e Frogramação e Funcionamentouncionamentouncionamentouncionamentouncionamento

O display de cristal líquido serve para exibir parâmetros de

funcionamento do sistema. Durante a operação normal, o display fica exibindo

os valores das temperaturas interna, externa, mínima e máxima, conforme

mostra a figura 6 a). Desta forma o usuário pode visualizar as temperaturas

mínima e máxima que foram programadas e as atuais temperaturas interna

à câmara e externa à mesma. Quando o usuário coloca o visor no modo de

programação, é apresentado um menu na tela do visor, exibido na Figura 6

b). O usuário pode, então entrar com os valores da temperatura mínima, dígito

a dígito, escolhendo o dígito através da tecla seta para cima e confirmando o

dígito com a tecla ENTER. A programação da temperatura máxima

admissível no interior da câmara é digitada da mesma maneira que a da

temperatura mínima. Os valores dessas temperaturas são então

armazenadas de maneira permanente na EEPROM interno ao sensor de

temperatura interna, de modo que, mesmo na ausência de energia elétrica

no sistema, os valores não são perdidos.

   (a)   (a)   (a)   (a)   (a)  (b) (b) (b) (b) (b)

Figura 6  - a) Exibição de Parâmetros de Funcionamento e

                 b) Menú Básico de Programação

Int   XX.X Ext   XX.X

Mín   XX.X  Máx  XX.X

Programando

Mín   XX.X Máx   XX.X
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33333 RESULRESULRESULRESULRESULTTTTTADOS E DISCUSSÕESADOS E DISCUSSÕESADOS E DISCUSSÕESADOS E DISCUSSÕESADOS E DISCUSSÕES

Todos os módulos do sistema foram projetados e implementados. O

protótipo foi construído montando-se placas de circuitos impresso fabricadas

nos laboratórios do curso de Engenharia Elétrica da UNIDERP, com soquetes

de wirerap, para maior confiabilidade das ligações. O sistema de controle

eletrônico desenvolvido é fixado na parte frontal do refrigerador de onde saem

e entram os cabos de alimentação e acionamento dos sistemas de

refrigeração e de aquecimento.

Os primeiros testes do protótipo tanto de software como do hardware,

apresentaram resultados dentro da programação prevista, funcionando de

maneira integrada.

A programação do microcontrolador para controle de temperatura foi

feita para uma acuracidade de 0,5 0C, devido à característica intrínseca dos

sensores utilizados.

O sistema de Controle Digital gasta no máximo 1 segundo para ler as

temperaturas, processar a informação e comandar  o Sistema de Refrigeração

e Aquecimento. O tempo de processamento do microcontrolador é bastante

pequeno, sendo da ordem de 200 micro segundos para tomar todas as

decisões e realizar os acionamentos, operando com um cristal de 4 MHz. A

demora de no máximo 1 segundo é devido ao tempo de conversão do sensor

de temperatura, sendo que o processador precisa esperar esse tempo para

realizar leituras de novas temperaturas. O tempo típico de conversão do

referido sensor é de 400 milisegundos.

Uma das grandes dificuldades na implementação do protótipo foi a

fixação da resistência de aquecimento dentro do refrigerador por não se ter

apoio adequado. Para solucionar tal problema foi criada uma base de fixação

da resistência de aquecimento na parte inferior do mesmo.
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44444 CONCLUSÕESCONCLUSÕESCONCLUSÕESCONCLUSÕESCONCLUSÕES

O objetivo do projeto foi totalmente alcançado uma vez que toda

programação e cronograma foram cumpridos.

Do ponto de vista técnico este projeto apresenta uma alternativa simples

e de baixo custo para controle de temperatura em câmara para desenvolvimento

biológico. Assim esta câmara pode ser recomendada para todas as instituições

que dela necessitem.

Este trabalho pode ser complementado introduzindo o controle de outras

variáveis, tais como: umidade, luminosidade, etc. Pode também ser utilizado

um novo sensor de temperatura para acuracidades inferiores a  0,5 0C.
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Notas

1As especificações técnicas do sensor podem se obtidas atrvés do seguinte
endedereço:http://www.dalsemi.com/DocControl/PDFs/1620.pdf


