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RESUMO
Visando uma maior conformação com a situação atual do país e efetivamente com relação a
competitividade do mercado vigente, nosso artigo é na realidade um projeto que busca uma
adaptação a esta situação. Procuramos neste simplificar ao máximo etapas em que nós julgamos
dispensáveis, visando com isto obter um dimensionamento de baixo custo e de boa
funcionabilidade, atendendo satisfatoriamente os seus requisitos básicos. Tivemos como prioridade
neste trabalho a utilização de um amplificador operacional, que por ser um circuito integrado de
elevado grau de confiabilidade e ter uma diversidade de aplicações lineares e não-lineares, nos
motivou, a priori, sua utilização. Um outro objetivo foi a partir de um amplificador operacional
implementar o projeto de um circuito controlador analógico com maior precisão, procurando com
isso contribuir futuramente com o desenvolvimento de outros projetos de mesma natureza, porém
com maior profundidade, e sob diferentes óticas. Procuramos detalhar passo-a-passo e numa
ordem lógica todos os estágios do circuito em questão, assim possibilitando um melhor
entendimento do nosso propósito.
Palavras-chave: Amplificador Operacional, Circuito de Controle.
TEMPERATURE CONTROLLER
ABSTRACT
Aiming at a better conformation with the current situation of the country and effectively in relation
to the current market competitiveness, our article is in fact a design that seeks an adaptation to this
situation. We seek in this way to simplify to the maximum steps in which we deem necessary, in
order to obtain a low cost dimension and good functionality, satisfying satisfactorily its basic
requirements. We had as priority in this work the use of an operational amplifier, which, because it
is an integrated circuit with a high degree of reliability and having a diversity of linear and non-linear
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applications, motivated us, a priori, its use. Another objective was, from an operational amplifier,
to implement the design of an analog controller circuit with greater precision, thereby seeking to
contribute in the future to the development of other projects of the same nature, but with greater
depth, and under different optics. We seek to detail step-by-step and in a logical order all stages of
the circuit in question, thus enabling a better understanding of our purpose.
Keywords: Operation Amplifier, Controller Circuit.
1 INTRODUÇÃO
Em controle de processos industriais, é necessário a utilização de um elemento denominado
Controlador Eletrônico Analógico. A função básica do controlador é avaliar os erros ou desvios das
variáveis controladas no processo e enviar um sinal elétrico aos dispositivos diretamente
relacionados com as mesmas, de forma a atuar no sistema corrigindo os erros ou desvios
encontrados. Um exemplo interessante é o do controlador eletrônico. Este circuito detecta um
determinado desvio no valor da temperatura e emite um sinal elétrico correspondente para o relé,
de tal forma que mantenha a temperatura do meio desejado constante.
Analisando os conceitos básicos sobre controle de processo, e sendo “E” o erro ou desvio
encontrado quando se mediu o valor Cm da variável em relação ao seu valor de SET-POINT (Cp),
podemos enunciar a seguinte fórmula:
E = Cm – Csp
[1]
O valor de “E” está relacionado com a variável dinâmica do processo (Temperatura, Nível,
Vazão, etc), de tal forma que, através da malha de controle, seja processada a ação corretiva
necessária para prover a estabilidade do sistema. O valor de Cm, é fornecido por um medidor, no
qual se tem um transdutor adequado ao processo. O transdutor é um dispositivo que converte uma
determinada grandeza (Normalmente Não-Elétrica) em outra (Normalmente Elétrica). No nosso
caso utilizamos um NTC (Network Temperature Coeficient), que é um tipo de transdutor utilizado
para converter um valor de temperatura em um valor correspondente de tensão.
2 DESENVOLVIMENTO
2.1 Funcionamento do Circuito
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Como se observa na Figura 1 a seguir, temos a configuração de um controlador apresentado
pelo diagrama de blocos, e cujo princípio de funcionamento é o seguinte:
Figura 1 – Diagrama de Blocos do Circuito Controlador

Segundo Cicapelli (1982), utilizamos como medidor um NTC que na realidade é um resistor
com coeficiente negativo de temperatura, onde este monitora a temperatura a ser controlada.
As variáveis de temperatura que correspondem às variações de tensões, são aplicadas na
entrada do controlador e comparadas com a sua tensão de referência pré-estabelecida, conforme
abordado em Pertence (2015). A diferença entre as entradas é o erro (E) evidenciado nas entradas
do comparador, conforme evidenciado através da Figura 2. Segundo Ogata (2003), em função deste
erro, o controlador acionará ou não o conversor, que por sua vez atuará sobre o elemento final de
controle. O processo em questão é a temperatura onde o registrador (Termômetro) informará o seu
valor.
Figura 2 – Circuito Controlador Comparador
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2.2 Cálculo
Devemos mencionar que os cálculos aqui apresentados para o dimensionamento dos
componentes, foram efetuados para atender a viabilidade do projeto, sendo que alguns
componentes foram alterados de acordo com a oferta do mercado de componentes eletrônicos.
2.2.1 Fonte de Alimentação
- Retificador de onda completa em ponte com regulador de tensão.
- Tensão de saída: 12V
- Corrente máxima de saída: 0,5ª
Cálculo do Transformador:
a) Secundário: Ief = 0,5A
Vef = 12V
P = Vef.Ief

[2]

P = 6w
b) Seção do Núcleo:
S = 1,2 P

S = 2,94 cm2

c) Nº de Espiras por Volt:
108

𝑛𝑛 = 4,44.𝑓𝑓.𝑏𝑏.𝑠𝑠

[3]

B = 8000 Gauss
f = 60 Hz

𝑛𝑛 = 15,96 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸/𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉

N1 = nV1

[4]

N1 = 15,96 x 110 = 1755,6 espiras

Projectus

|

Rio de Janeiro

|

V. 4

|

N. 2

|

P. 48-65

|

2019

51

N2 = nV2. 1,15 → Fator de correção para as perdas no transformador
N2 = 15,96 x 12 x 1,15 = 220,25 espiras
d) Seção dos fios:
Primário:
𝑁𝑁

[5]

𝐼𝐼1 = 𝑁𝑁2 . 𝐼𝐼2 . 1,1
1

𝐼𝐼1 =

220,25
. 0,5.1,15 = 73,39𝑚𝑚
1755,6
𝐼𝐼

𝑆𝑆𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 = 𝐽𝐽1,

[6]

onde J é a densidade de corrente elétrica = 3,5 A/mm2
𝑆𝑆𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 =

73,39𝑥𝑥103
= 0,0210 𝑚𝑚𝑚𝑚2
3,5

Secundário:
𝑆𝑆𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 =
𝑆𝑆𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 =

𝐼𝐼2
𝐽𝐽

0,5
= 0,1429 𝑚𝑚𝑚𝑚2
3,5

Dimensionamento dos Diodos:
Tensão de Pico Inversa:
𝑉𝑉𝑃𝑃1 = 𝑉𝑉𝑆𝑆 √2

[7]

𝑉𝑉𝑃𝑃1 = 16,9 Volts
𝐼𝐼𝑑𝑑𝑑𝑑 =

𝐼𝐼𝑑𝑑𝑑𝑑 =

𝑉𝑉𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑅𝑅𝐿𝐿

[8]

12
= 0,5𝐴𝐴
24
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𝑉𝑉

𝑚𝑚á𝑥𝑥
𝐼𝐼𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 = � 2△𝑉𝑉
𝐼𝐼𝑑𝑑𝑑𝑑

[9]

16,97
. 0,5 = 0,78𝐴𝐴
𝐼𝐼𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 = �
2.4,16

Cálculo dos Capacitores:
∆𝑉𝑉 = 2(𝑉𝑉𝑚𝑚á𝑥𝑥 − 𝑉𝑉𝑑𝑑𝑑𝑑 )

[10]

∆𝑉𝑉 = 2(16,97 − 12)
∆𝑉𝑉 = 9,94 Volts
𝑉𝑉

𝑑𝑑𝑑𝑑
𝐶𝐶1 = 2𝑅𝑅.𝑓𝑓.∆𝑉𝑉

𝐶𝐶1 =

[11]

12
2.24.60.9,94

𝐶𝐶1 = 420𝜇𝜇𝜇𝜇
∆𝑉𝑉 = 4,16𝑉𝑉

𝐶𝐶 = 1000𝜇𝜇𝜇𝜇/35𝑉𝑉

𝐶𝐶2 = 100𝜇𝜇𝜇𝜇 (Supressor)

2.2.2 Relé Eletromagnético

A Figura 3 a seguir apresenta a constituição do relé e sua nomeclatura.
Figura 3 – Constituição do Relé

Fonte: (Saraiva, 1988)
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Como é ´possível observar, as lâminas com contatos dividem-se em lâminas de comutação e
lâminas de trabalho, sendo as de trabalho aquelas que recebem a força de deslocamento
proveniente da ação da corrente na bobina do relé, e as de comutação, as que são imóveis.
Figura 4 – Circuito Magnético do Relê

Fonte: (Saraiva, 1988)

Na Figura 4 acima temos o circuito magnético do relé que compreende as peças magnéticas
e os caminhos por onde circula o fluxo. Em Saraiva (1988) a relutância do circuito magnético é dada
por:

𝑅𝑅𝑚𝑚 =

ℓ
𝜇𝜇𝜇𝜇

[12]

Sendo ℓ o comprimento do circuito em metros, µ a permeabilidade do material e S a área da seção

transversal em metros quadrados. Deseja-se sempre uma baixa relutância do circuito magnético e,

assim, utiliza-se pouco comprimento de circuito magnético.
Requisitos Normais:
- Ferro de elevada permeabilidade
- Gaps (intervalos) de ar pequenos
Princípio de Funcionamento do Relé:
Uma vez excitada a bobina do relé pela corrente prevista pelo fabricante, o fluxo magnético
induzido no circuito magnético (figura acima) realiza a atuação da armadura pelo núcleo fixo. Esse
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movimento vai atuar mecanicamente, fechando ou abrindo os contatos do relé. As lâminas de
trabalho serão encurvadas, contatando as lâminas fixas, ou interrompendo o seu contato com a
lâmina de comutação.
Aqui temos as fórmulas que comprovam o que foi dito acima:
𝐹𝐹𝑚𝑚𝑚𝑚 = 𝑁𝑁𝑁𝑁 (𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎é𝑟𝑟𝑟𝑟 − 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸)
𝜙𝜙 =

𝐹𝐹𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑅𝑅

𝐹𝐹𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎çã𝑜𝑜 ~𝜙𝜙

[13]
[14]

(A força de atração, ou Atração do relé, será tanto maior quanto maior for o fluxo

induzido)

Tipo do Relé Utilizado no Projeto:
G relé do tipo cc, isto é, excitado por corrente contínua através do transistor – (BD136 –
PNP), foi o componente de melhor conformação no projeto em razão de que o circuito acionador
também alimentado por tensão contínua (12Vcc).
Tipo de Contato:
Achamos importante evidenciar os tipos de contatos, além do que foi adotado no projeto,
como um ingrediente informativo a mais, tendo em vista tornar mais clara ainda a nossa proposta
neste item de considerável importância, em conformidade com a abordagem de Saraiva (1988).
Figura 5 – Tipos de Contatos

Fonte: (Saraiva, 1988)
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Especificações do Relé:
- Montagem e encapsulamento: Base / 8 pinos
- Tensão de trabalho da bobina: 12Vcc
- Impedância da bobina: 600 ohms
- Ampacidade nos contatos do relé: 2ª
- Número e tipo de contato: My2-0-US DC 12, Contato duplo
- Formato e Tamanho: 2,5 x 2,0 x 3,5 (cm)

2.2.3 Resistor NTC (Negative Temperature Coeficient)

Em Cicapelli (1988), visando obter um controle de temperatura com maior precisão e
confiança, decidimos utilizar um componente através do qual, conseguíssemos obter uma variação
de corrente em virtude da variação de sua própria resistência intrínseca, dependendo da
temperatura ambiente, sendo este, o componente NTC.
De acordo com Cicapelli (1988), os NTC’s, que são resistores que apresentam um coeficiente
negativo de temperatura, também denominados por termistores, são na realidade elementos cuja
resistência decresce com o aumento da temperatura, ao contrário dos metais, cuja resistência
cresce com o aumento da temperatura, e por isso, apresentam um coeficiente positivo. A variação
do coeficiente de temperatura para o NTC situa-se numa faixa entre 3 à 6% / ºC. A Figura 6 a seguir
apresenta a curva característica do NTC.
Figura 6 – NTC - Característica Resistência x Temperatura

Fonte: (Cicapelli, 1982)
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A expressão que descreve a dependência da resistência de um NTC pela temperatura é:
𝑅𝑅 = 𝑅𝑅𝑜𝑜 𝐸𝐸 𝐾𝐾

onde:

[15]

R = Resistência do termistor numa Temperatura T.
Ro = Resistência do termistor numa temperatura To.
1
𝑇𝑇

1
𝑇𝑇𝑜𝑜

𝐾𝐾 = 𝐶𝐶 � − �

C = Constante do material empregado na construção do NTC

É

possível calcularmos o valor C, de um NTC, bastando para isso medirmos o valor de sua resistência
em duas temperaturas diferentes, desta forma, estabeleceremos uma relação que permitir-nos-á
obter o valor de C.

𝐶𝐶 = 𝑙𝑙𝑙𝑙 �

𝑅𝑅′
1
�
𝑅𝑅′′ � 1 − 1 �

[16]

𝑇𝑇1 𝑇𝑇2

Onde: R’ – T1 ≈ 230 – 23º
R’’ – T1 ≈ 200 – 36º
Portanto:

Valores Práticos

𝐶𝐶 = 𝑙𝑙𝑙𝑙 �

230
�
200

1
1

� 1
1 �
−
230 200

= −214,6

Analisando a influência da corrente na resistência do NTC, se aplicarmos uma tensão sobre
o NTC, teremos uma corrente circulando pelo mesmo, corrente esta que ao circular produzirá uma
dissipação interna no dispositivo, e desta forma, teremos uma elevação da temperatura a uma
consequente queda da resistência do termistor. Tal característica é melhor evidenciada na Figura 7
abaixo, que representa para o NTC a variação da resistência em função da tensão x corrente.
Figura 7 – Característica Tensão x Corrente do NTC

Fonte: (Cicapelli, 1982)
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De acordo com a característica por nós apresentada, podemos também citar algumas das
outras aplicações do NTC, além da usada no nosso projeto (Sistema de Controle de Temperatura),
que é a de compensar a resposta em temperatura de outros componentes a ele associados. Através
da Figura 7, podemos notar que é fornecido além da característica tensão x corrente, também os
parâmetros resistência e potência do termistor. Tivemos o cuidado na escolha do NTC em tomar
como base algumas considerações como o valor da Resistência e Coeficiente de temperatura que o
dispositivo deveria apresentar, a sua potência dissipada, onde este valor foi escolhido em função do
local de aplicação e da variação de corrente pelo dispositivo, e por fim, o formato do termistor, ou
seja, o tipo de termistor utilizado no projeto e que nos levou a uma melhor eficiência na aplicação.
2.2.4 Transistor como Chave
Para o chaveamento do relé, foi utilizado um transistor operando lateralmente como chave.
Como já nos é familiar, a forma mais simples de se usar um transistor é como uma chave,
significando que o operamos ou na saturação, ou no corte, e nenhum outro lugar ao longo da linha
de carga como mostra a Figura 8.
Figura 8 – Reta de Carga

Quando um transistor está saturado, é como se houvesse uma chave fechada do coletor para
o emissor. Quando o transistor está no corte, é como se fosse uma chave aberta. Se a corrente da
base for maior ou igual a IB (sat), o ponto de operação Q do transistor estará na extremidade
superior da reta de carga. Neste caso, o transistor comporta-se como uma chave fechada. Por outro
lado, se a corrente da base for zero, o transistor operará na extremidade inferior da reta de carga e
o transistor se comportará como uma chave aberta.
Sendo um transistor PNP, o utilizado em nosso projeto, ao obtermos 90% da tensão de
alimentação do AOP 741 na base do transistor, este se comportava como uma chave aberta, e
quando tínhamos 0 volts de tensão em sua base, o transistor se comportava como uma chave
fechada.
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Desta forma, através do conjunto transistor ou chave e relé, conseguimos controlar o
acionamento das lâmpadas da estufa. A seguir tivemos o cuidado de expor de forma mais numérica
o que realmente acontece no funcionamento do transistor como chave:
Saturação:
Figura 9 – Transistor em Saturação

𝐼𝐼𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 =

𝑉𝑉𝑐𝑐𝑐𝑐
𝑅𝑅𝑐𝑐

[17]

Rc = 600Ω - Esta é a resistência da Bobina do Relé (Prática)
𝐼𝐼𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 =

11,7
= 19,5𝑚𝑚𝑚𝑚
600

𝐼𝐼𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 =

𝐼𝐼𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐
19.5𝑚𝑚𝑚𝑚
=
𝐻𝐻 𝑓𝑓𝑓𝑓
250

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀.

𝐼𝐼𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 =

𝐼𝐼𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐
𝐻𝐻𝑓𝑓𝑓𝑓

[18]

𝑀𝑀á𝑥𝑥.

𝐼𝐼𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 = 78𝜇𝜇𝜇𝜇
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀.

𝐼𝐼𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 =
𝑀𝑀á𝑥𝑥.

𝐼𝐼𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 19.5𝑚𝑚𝑚𝑚
=
𝐻𝐻 𝑓𝑓𝑓𝑓
40
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀

𝐼𝐼𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 = 487,5𝜇𝜇𝜇𝜇
𝑀𝑀á𝑥𝑥.

𝑅𝑅𝐵𝐵𝑀𝑀á𝑥𝑥. =
𝑅𝑅𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀. =

10,8 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 − 0,7 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 10,1 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉
=
= 129𝑘𝑘Ω
𝐼𝐼𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏
78𝑥𝑥10−6
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀.

10,8 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 − 0,7 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉
10,1 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉
=
= 20,7𝑘𝑘Ω
𝐼𝐼𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏
487,5𝑥𝑥10−6
𝑀𝑀á𝑥𝑥.
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Corte:
A resistência de 100kΩ do emissor para a base do transistor tem como principal finalidade
limitar a corrente que chega na base do transistor, vinda do emissor, quando este está cortado.
Figura 10 – Transistor em Corte

2.2.5 Amplificador Operacional Comparador
O circuito utilizado para a comparação dos sinais de controle e o de referência foi de um
comparador regenerativo, ou Shimitt Trigger, na configuração não-inversora.
O comparador é um circuito em que, a menor diferença de tensão entre as entradas diferenciais,
da ordem de 1mV, leva-o a comutar a condição de saída para + Vsat ou - Vsat .(90% Vcc). A utilização
do Shimitt Trigger, foi necessária devido a existência de ruídos no circuito em questão, causados
pelo atracamento do relé.
Figura 11 – Comparador Regenerativo não-inversor
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Na entrada inversora do amplificador operacional foi aplicado uma tensão de referência de
6 Volts, através do divisor de tensão em R4 e R5, que será comparada com a tensão da entrada nãoinversora obtida pela outra divisão de tensão formada por R1, R2, P1 e o NTC.
Quando a temperatura está abaixo do valor estabelecido por P1, o NTC está com uma
resistência elevada. Com isso a diferença de tensão entre as entradas diferenciais é a tensão de
Histerese, dada por R3 e R6, que não é suficiente para o amplificador operacional comutar o seu
estado de saída. Nestas condições a saída do operacional está em nível baixo, levando o transistor
de saída a entrar em saturação, e consequentemente energizar o relé.
A medida em que a temperatura vai aumentando, o NTC diminui sua resistência, ao ponto
de termos entre as entradas diferenciais do operacional, uma tensão superior a tensão de histerese
daquele instante em que a saída do operacional é aproximadamente DV. Neste momento a saída
do comparador passará a um nível alto de tensão (+Vsat), que irá levar o transistor ao corte.
Concluimos que não havia necessidade de alimentação simétrica para o amplificador
operacional, devido ao fato de que o transistor de saída (PNP), não precisar de tensão negativa para
ir a saturação em virtude do projeto do transistor. Esta medida evitou a confecção de uma fonte
simétrica para o AOP 741.
Figura 12 – AOP Acionador do Conjunto Transistor/Relé

𝑉𝑉2 =

𝑉𝑉2 = 𝑅𝑅

𝑅𝑅4

4 +𝑅𝑅5

[19]

𝑉𝑉𝑐𝑐𝑐𝑐

𝑅𝑅4
10𝑘𝑘
12 =
12
𝑅𝑅4 + 𝑅𝑅5
10𝑘𝑘 + 10𝑘𝑘
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𝑉𝑉2 = 6,0𝑉𝑉
𝑅𝑅

[20]

𝑉𝑉𝑑𝑑𝑑𝑑 = 𝑅𝑅6 𝑉𝑉𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
𝑉𝑉𝑑𝑑𝑑𝑑 =

3

10𝑘𝑘
10,8
10𝑘𝑘 + 3300𝑘𝑘

𝑉𝑉𝑑𝑑𝑑𝑑 = 0,03263𝑉𝑉 = 32,63𝑚𝑚𝑚𝑚
Exemplo: Para 36oC
Ro = 200Ω
V1 = 6 – Vds + 1mV = 5,968V
𝑃𝑃1 +𝑃𝑃1´
𝑉𝑉𝑐𝑐𝑐𝑐
+𝑃𝑃
1
1 +𝑅𝑅2 +𝑅𝑅𝑜𝑜

𝑉𝑉1 =
𝑅𝑅
𝑃𝑃1` =
𝑃𝑃1` =

(𝑅𝑅1 +𝑃𝑃1 +𝑅𝑅2 +𝑅𝑅𝑜𝑜 )𝑉𝑉1
𝑉𝑉𝑐𝑐𝑐𝑐

[21]
[22]

− 𝑅𝑅1

(1 + 1 + 1 + 0,2)5,968
−1
12

𝑃𝑃1 = 502Ω

Figura 13 – Esquema Elétrico
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Figura 14 - Placa de Circuito Impresso

2.2.6 Descrição dos Componentes
R0 – NTC (Resistor com coeficiente negativo de temperatura) - 350Ω
R1 – 1 kΩ
R2 – 1 kΩ
R3 – 10 kΩ
R4 – 10 kΩ
R5 – 10 kΩ
R6 – 3,3 kΩ
R7 – 22 kΩ
R8 – 100 kΩ
R9 – 1,8 kΩ
P1 – Potenciômetro linear de 1 kΩ
C1 – 1000 µF/35V
C2 – 100 µF/16V
Q1 – Transistor BD 136
D1, D2, D3, D4 – 1N4002 ou Ponte retificadora
D5– 1N4007
D6 – Led 5mm vermelho
U1– Amplificador operacional LM741
U2 – Regulador de Tensão 7812
T1 – Transformador de 12V, 0,5A
RL1 – Relé de 12 V, 2ª (contato) My2 – 0 – US DC 12
L1 – Lâmpadas de 110V / 40W
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F1 – Fusível de 10A + suporte
CH1 – Chave H-H

3 CONCLUSÕES
Este trabalho foi realizado com o objetivo de reunir os conhecimentos adquiridos durante o
curso de engenharia elétrica para desenvolver o projeto de um controlador de temperatura,
implementado através de um amplificador operacional comparador, para controlar a temperatura
no interior de um ambiente fechado. A fim de justificar a relevância do trabalho, a tabela 1 abaixo
fornece uma comparação do circuito integrado
Tabela 1 – Controlador proposto versus controladores existentes no mercado
Controlador/
Comparador

Característica

LM 741

Versátil, funcionamento simples,
baixo consumo de corrente, alto
ganho, fácil uso

LM 339
LM 331
LM 393

Alta versatilidade e fácil uso
Versão simples do LM 339
Versão dupla do LM 339

LM 311
LF 351

Aplicação

Maior velocidade de comutação
Alta versatilidade, baixo consumo,
maior largura
de faixa, baixo custo, alta
velocidade de comutação

µA 709

Pequena dissipação de potência,
características
de off set melhoradas

Fonte: (Pertence, 2015)

Fabricante

Amplificador DC, circuitos
comparadores, integradores,
Texas
somadores, filtros ativos,
Instruments
buffers/seguidores
Lógica TTL e CMOS
"
"
"
"
"
Permite interface com circuitos
Fairchild
lógicos
Lógica TTL e CMOS

"

Genérica em especial aquelas
com
baixa demanda de corrente de
entrada

"

Os resultados experimentais comprovaram que o circuito controlador cumpriu com o
objetivo para o qual fora projetado, estabilizando a temperatura em função do ajuste da tensão de
referência.
Diante do exposto acima, pode-se afirmar que o objetivo do trabalho foi alcançado, ou seja,
efetivamente foi desenvolvido um controlador de temperatura aplicado.
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Como trabalho futuro, pode-se sugerir inserir um filtro para eliminar o ruído na medição da
temperatura, tornando mais eficiente o processo de controle.
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