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EE 641 - Laboratório de Eletrônica Básica II

Descrição do Projeto

O Objetivo desse trabalho é permitir que através da simulação, montagem
e teste de um simples projeto, o aluno possa consolidar e complementar todo
o conhecimento adquirido no curso de eletrônica básica II. Para isso faremos
uso de amplificadores operacionais, comparadores, transistores bipolares,
sensores de temperatura integrados, circuitos integrados de interface e
microcontroladores.

O projeto a ser realizado consiste em um controlador PID para controle
da temperatura sob um Resistor de Potência.

A figura 1 abaixo mostra uma visão geral do sistema a ser implementado
e testado.
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Figura 1 Diagrama em bloco do Sistema

Como pode ser observado na figura 1 usaremos dos integrados para medir
a temperatura do Resistor aquecedor (Resistor de potência). Um chip
analógico (AD590) e outro digital com saída SPI. O papel do sensor auxiliar
é permitir uma leitura digital da temperatura sem usar os conversor AD da
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CPU (microcontrolador) que normalmente não passa de 10bits. Já o sensor
que utilizaremos tem resolução de 13 bits.

A Montagem 1 será responsável pelo condicionamento do sinal do sensor
de temperatura. O AD590 fornece uma saída em corrente e tem sensibilidade
de 1µA/K. O papel do condicionador é fornecer uma sinal de saída em
tensão, com uma característica bem determinada (por exemplo, 1V a cada 10
graus Celsius e 0V para O graus. Além disso, este deve realizar a função de
um filtro para componentes de altas freqüências.

A Montagem 2 é o núcleo do controlador de temperatura. O seu papel é
comparar o sinal desejado (setpoint) com o sinal medido e fornecer uma saida
em tensão para o gerador PWM de forma a atuar de maneira precisa e
característica de transientes adequada. O sinal de temperatura desejado será
fornecido pelo PC através do microcontrolador (utilizaremos provavelmente
uma interface USB do PC).

A Montagem 3 realizará a função de converter a saída do controlador PID
em um sinal do tipo PWM, a fim de conseguirmos uma alta eficiência no
driver de potência.

Todo os circuitos utilizados nas montagens serão simulados antes na sua
confecção. Os resultados das simulações devem fazer parte dos relatórios
intermediários.

Todas as três montagens serão feitas em placa padrão. Para a montagem
final a equipe receberá uma placa com todo os componentes do circuito para
ser montado em uma PCI com um PCB customizado.

O firmware do microcontrolador a ser definido será desenvolvido pela
equipe com auxilio do PED do curso. O firmware do PC será feito na
plataforma LabVIEW fornecido pelo professor, sendo a equipe dispensada
do seu desenvolvimento.

Obs: Até o final de março qualquer equipe pode propor um projeto
alternativo. Sendo que este deve possuir a mesma estrutura do original.
Com pelo menos três montagens intermediárias.


