
Projeto Final

Objetivo:

O  objetivo  deste  projeto  é  exercitar  os  conhecimentos  teóricos  e  práticos  obtidos  nas

disciplinas de microcontroladores.

O projeto

O projeto final da disciplina de microcontroladores experimental é de escolha dos alunos.
Qualquer projeto que envolva microcontroladores, e que seja diferente dos experimentos realizados
anteriormente é válido. 

O procedimento de execução do projeto é o seguinte:

1. Determine o escopo do circuito e seus objetivos.

2. Monte  o  circuito  com  microcontrolador  e  todos  os  circuitos  auxiliares  necessários  ao
projeto, pode ser um circuito físico ou em simulador.

3. Faça o programa para o circuito proposto de forma a atender os objetivos do projeto. 

4. Comprove o funcionamento do programa no circuito ou no simulador. 

5. Elabore o relatório do projeto realizado descrevendo detalhadamente o projeto proposto e 
seus objetivos. O relatório deve conter o circuito e o programa utilizados. Um modelo de 
relatório pode ser encontrado na página da disciplina. O projeto pode ser realizado em 
equipes de até 4 alunos. O relatório deve ser enviado para ricardo.kerschbaumer@ifc.edu.br.

Algumas ideias de projetos

Para aquelas equipes que não tem ideias para o projeto seguem algumas sugestões. Ninguém
é obrigado a realizar estes projetos, são apenas sugestões.

Sujestão 1: Controlador de temperatura

Este projeto tem como objetivo controlar a temperatura de um forno. O forno é simulado 
pelo circuito eletrônico apresentado na figura a seguir.
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Neste circuito a energia armazenada no capacitor representa a energia térmica do forno. A
tensão no capacitor representa a temperatura. A escala é 1 V para cada 100 °C. A chave presente no
circuito do formo serve para inserir uma perturbação no modelo.

Assim é possível utilizar uma entrada analógica para medir a temperatura do forno e utilizar
a saída PWM para fornecer energia para o forno.

O objetivo  do projeto  é  controlar  a  temperatura do formo para  que fique em um valor
ajustado pelo operador.

O  ajuste  pode  ser  feito  através  de  um  potenciômetro  em  outra  entrada  analógica  por
exemplo.

Um exemplo de circuito pode ser visto na figura a seguir.

Para manter a temperatura do forno controlada é necessário utilizar um controlador. O trecho
de programa a seguir apresenta um controlador PID simplificado.

// definições controlador PID
#define K_P     2.0 // Ganho proporcional
#define K_I     0.1 // Ganho integral
#define K_D     1.0 // Ganho derivativo
#define limite_I 10000.0 //limitador para o erro do integrador + ou -

// variáveis globais controlador PID
float erroAnt; // erro anterior
float somaErro; // somatório dos erros

void inicializaPID()
{

// inicializa as variáveis do PID
erroAnt = 0;
somaErro = 0;

} 



int controladorPID(/*valor desejado*/int valDes, /*valor atual do processo*/int valProc)
{

// variáveis locais
float erroAtual;
float termoP;
float termoD;
float termoI;
float resultado;

// calcula o erro
erroAtual = valDes - valProc;

// calcula o termo P
termoP = K_P * erroAtual;

// calcula o termo I
somaErro = somaErro + erroAtual;
if(somaErro > limite_I) somaErro = limite_I; // limita o máximo
if(somaErro < -limite_I) somaErro = -limite_I; // limita o mínimo
termoI = somaErro*K_I;

// calcula o termo D
termoD = (erroAnt-erroAtual)*K_D;
erroAnt=erroAtual;

// soma os termos P+I+D, e limita para caner em um int

resultado=termoP + termoI + termoD;
if(resultado > 32767) resultado = 32767; // limita o máximo
if(resultado < -32767) resultado = -32767; // limita o mínimo

// retorna o resultado
return(resultado);

}

Ente controlador recebe como entradas o valor atual do processo (valProc) e o valor 
desejado (valDes) para o processo, e retorna um valor inteiro proporcional ao valor de atuação que 
se deve efetuar no processo.

As constantes K_P, K_I e K_D servem para ajustar este controlador. Um exemplo de utilização é 
apresentado a seguir.

...
int main(void)
{
    ...
    int entrada;
    int desejado;
    int saida;
    ...
    while (1) 
    {
        ...
        saida = controladorPID(desejado,entrada);
        ...

_delay_ms(100); //aguarda um tempo
    }
}



Sujestão 2: Controlador de temperatura com display

Trata-se do mesmo controlador do circuito anterior, porém para este projeto o ajuste da 
temperatura deseja não é feito através de um potenciômetro. O ajuste é feito através de dois botões, 
um para aumentar e outro para diminuir.

Para este projeto é necessário algum tipo de display para apresentar o valor ajustado nos 
botões. A figura a seguir apresenta um exemplo de circuito para este projeto.

Para a utilização deste tipo de display é mais prático utilizar bibliotecas com as funções 
necessárias. No exemplo da figura foi utilizada a biblioteca XXX disponível no link: 
https://github.com/RicardoKers/Text-LCD-for-AVR A seguir temos um pequeno exemplo de 
utilização desta biblioteca.

#include <avr/io.h>
#define F_CPU 1000000UL  // 1 MHz (for delay.h)
#include <util/delay.h>
#include "TextLCD.h"

int main(void)
{
   unsigned int y=0;
   LCD_init(); // initializes lcd 20x4 (TextLCD.h)

   while(1)
   {
      gotoxy(2,1);
      putstr("y = ");
      putuint(y);
      putstr("      ");
      y++;
      _delay_ms(500);
   }
}

Maiores informações sobre esta biblioteca estão na página da mesma no GitHub. 
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Conclusão

Estas são apenas algumas sugestões de projetos e tem o objetivo de mostrar o que se espera
de um projeto final nesta disciplina. Existem inúmeras possibilidades de projetos que podem utilizar
por exemplo, a comunicação serial, outros sensores, outros atuadores, etc. Durante a apresentação
destes  enunciados  nas  aulas  serão  discutidos  cada  um dos  exemplos  apresentados,  bem como
possíveis sugestões de projetos propostas pelos alunos. As gravações das aulas podem ser acessadas
para rever qualquer dos assuntos tratados.

Qualquer  dúvida  podem  entrar  em  contato  com  o  professor  no  e-mail
ricardo.kerschbaumer@ifc.edu.br
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