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RESUMO

A descrição matemática necessária ao projeto de controladores pode ser
bastante complexa ou mesmo inviável caso a quantidade de variáveis envolvidas
seja muito alta, ou o processo sofra interferência de fenômenos físicos cujo
comportamento não é totalmente conhecido, ou ainda , quando se tem parâmetros
com valores imprecisos, não totalmente definidos. Frente a essa necessidade de se
obter um controlador que possa ser mais facilmente implementado, surge a opção
dos controladores baseados em lógica nebulosa. A lógica convencional tem por
base os termos bivalentes, ou seja, algo é verdadeiro ou falso, não havendo
qualquer termo entre estes; já na lógica nebulosa representa-se o “grau de verdade
“ de um termo, havendo inúmeros valores entre os valores zero e um. Os
conjuntos nebulosos traduzem os termos vagos, imprecisos, multivalentes,
comuns na comunicação humana, mas incompreensíveis no ambiente
computacional, onde encontra-se apenas valores bivalentes. Através da lógica
nebulosa, é possível utilizar regras baseadas em variáveis linguísticas, como
“quente” ou “frio”, traduzindo em uma linguagem computacional, conhecimentos
do ambiente humano, permitindo que o sistema tenha comportamento similar ao
do operador humano, podendo decidir quais parâmetros de saída alterar frente a
uma determinada situação, mesmo que esta situação jamais tenha ocorrido. Aliada
aos benefícios trazidos pela lógica nebulosa, percebe-se uma popularização dos
microcontroladores, dispositivos eletrônicos de pequeno tamanho e custo
reduzido, que agregam os principais recursos de um microcomputador, possuindo
microprocessador, memória de acesso aleatório (RAM), memória para
armazenamento do programa que pode ser do tipo ROM (gravado uma única vez)
ou do tipo flash (regravável eletrônicamente), portas de entrada e saída,
conversores A/D (analógico – digital), o outras funções específicas que variam
conforme o modelo do chip. Tais componentes permitem a implementação das
estratégias de controle através do software gravado, assim qualquer alteração na
estrutura de funcionamento pode ser feita apenas com alterações no software. As
linguagens de programação que podem ser utilizadas incluem assembler, basic ,
C, e outras. Este trabalho implementa um sistema de controle de velocidade,
definindo inicialmente um programador de microcontroladores, conjuntos PWM,
leitura de velocidade utilizando sensores, passando pelo software do controlador
nebuloso até a concepção completa do sistema utilizando microprogramas em
linguagem assembler e C.
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1 Introdução

A lógica nebulosa tem como principal característica a capacidade de

manipular termos imprecisos, vagos, típicos do raciocínio humano, convertendo-

os em valores que podem ser tratados pelos computadores. Desta forma pode-se

construir um sistema com a capacidade de tomar decisões frente a situações

diversas, que podem inclusive nunca ter ocorrido antes, com base no

conhecimento humano. Sistemas com tal capacidade podem ser chamados

sistemas “inteligentes”, pois emulam a inteligência humana [1,2,3].

A tecnologia dos microcontroladores tem-se popularizado amplamente,

com modelos menores, mais baratos, mais versáteis e mais sofisticados. A

quantidade de modelos oferecidos para uso geral ou para aplicações específicas,

como por exemplo comunicação no padrão USB (Universal Serial Bus –

barramento serial universal) é cada dia mais ampla. São encontrados

microcontroladores em equipamentos como mouses, nobreaks, estabilizadores,

fornos microondas, e outros.

A utilização destas tecnologias para a implementação de um controlador

baseado em lógica nebulosa tem como objetivo consolidar os conhecimentos

adquiridos e demostrar sua utilização prática.

Este trabalho está organizado da seguinte forma: o capítulo 2: apresenta a

fundamentação teórica sobre a lógica nebulosa, descrevendo os principais
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conceitos, controle baseado em lógica nebulosa, métodos e partes integrantes.

O capítulo 3 descreve os principais detalhes sobre os microcontroladores

utilizados neste trabalho, suas principais características de funcionamento,

recursos disponíveis, e outras informações relevantes à implementação.

No capítulo 4 descreve-se os recursos necessários à implementação do

projeto, citando aqueles que foram escolhidos e suas características básicas, assim

como os critérios adotados na escolha. São apresentados detalhes sobre os

módulos adicionais que foram implementados para viabilizar o projeto como um

todo, entre eles o gravador de microcontroladores. Também no capítulo 4 são

encontrados os detalhes da implementação do controlador nebuloso, principais

etapas, características do programa desenvolvido e estratégias adotadas para

contornar os problemas encontrados.

Encontram-se no capítulo 5 as conclusões gerais deste trabalho, resultados
alcançados e projetos futuros.
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2 Lógica Nebulosa

A lógica nebulosa tem como principal objetivo proporcionar os meios de

se tratar informações imprecisas, vagas, qualitativas, comuns na comunicação

humana, em valores numéricos [2,4].

Foi concebida em 1965, por Lotfi A. Zadeh, da Universidade da Califórnia

– Berkeley, que criou os primeiros conceitos de conjuntos nebulosos. Na década

de 70, experimentos do Prof. Mandani, do Queen Mary College, Universidade de

Londres, tiveram sucesso no controle de uma máquina a vapor utilizando o

raciocínio de conjuntos nebulosos, após uma série de fracassos em tentativas

utilizando técnicas convencionais. Este fato impulsionou o interesse no assunto,

ampliando as pesquisas e em 1984 surgiu a Sociedade Internacional de Sistemas

Fuzzy, composta por pesquisadores dos países mais evoluídos tecnologicamente

[5,6].

Têm-se hoje disponíveis no mercado, desde eletrodomésticos a sistemas

industriais, passando por veículos e outras inúmeras aplicações utilizando controle

através de lógica nebulosa [6,7]. Será mostrada neste capítulo uma breve

descrição dos princípios e técnicas da lógica nebulosa e do controle nebuloso.

2.1 Sistemas Inteligentes

Segundo [1], MIQ (machine intelligence quocient) é a imitação da

capacidade humana para efetivamente empregar modos de raciocínio que são mais

aproximados que exatos.
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A lógica nebulosa possibilita os meios de se traduzir expressões

imprecisas, não bem definidas, características da comunicação humana em valores

numéricos, possibilitando formas de se utilizar a experiência humana, de uma

forma compreensível pelos computadores [2,7,8].

Tanto a lógica nebulosa como as redes neurais, e o agregado dos dois, os

chamados sistemas “neuronebulosos”, possuem habilidades de aprendizado, de

manipular informações vagas, imprecisas, formulação de estratégias de tomada de

decisão, que são características da inteligência humana. Por esse fato tais

sistemas são comumente referidos como sistemas inteligentes [2,6].

Diferentemente dos sistemas de controle convencionais, sistemas de

controle baseados em lógica nebulosa apresentam respostas que solucionam

problemas , mesmo que essa situação seja nova, atribuindo-os características que

poderiam ser interpretadas como “criativas” [2].

Uma das formas de raciocínio que podem ser utilizadas pelos

controladores nebulosos é o dedutivo, que tem por base inferir conclusões

baseados em informações conhecidas. A outra forma de raciocínio é o indutivo,

onde há um aprendizado através de exemplos particulares de comportamento em

uma situação dinâmica. Tais sistemas são comumente referenciados como

aprendiz ou adaptativo [2]. Sistemas adaptativos tem a vantagem de serem

estendidos ou se ajustarem às mudanças no ambiente, lhes conferindo

características muito robustas.

2.2 Modelagem de Processos em Sistemas de Controle

A modelagem de processos se faz necessária para prover os meios de

ensaios e experimentos de maneira mais viável que a utilização de sistemas reais.

Três métodos são abordados[2] :
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• Método Experimental: consiste em medições dos valores de saída para cada

entrada cujo valor também é medido, obtendo assim uma tabela onde para

cada valor de entrada existe uma correspondente saída, no caso de um

controlador com uma única entrada e uma única saída. Este método pode ser

inviável, pelo fato de os equipamentos cujo comportamento se deseja modelar

nem sempre estarem disponíveis, ou pelo custo desse procedimento, ou ainda

pelos problemas de segurança.

• Método de modelagem matemática: consiste em se obter a formulação

matemática do comportamento do sistema. Para isso normalmente se faz

certas restrições, como supor que o sistema é linear, ou seja: variação na saída

proporcional à entrada, ou ainda o fato de supor que o sistema não se altere

com o tempo. Porém na realidade estas simplificações dificultam a descrição

matemática realista do processo. Outro fator a ser considerado é a

complexidade do modelo, que em demasia pode distanciar-se da realidade.

• Método Heurístico: consiste em tomada de decisão baseada em conhecimentos

prévios, ou regras ou “dicas” pré-definidas. Os valores presentes nestas regras

podem ser valores numéricos ou expressões linguisticas, obtidos através de

funções de pertinência que definem a imprecisão dos valores de entrada e

saída [9].

Na modelagem convencional o processo é definido por um modelo

matemático cuja solução seriam os parâmetros a serem ajustados segundo um

comportamento de entrada. No caso do controle inteligente o operador é que será

modelado, de forma a se obter os parâmetros que seriam ajustados por ele numa

determinada circunstância [2].

Controladores nebulosos não são recomendados para todos os casos, como

se poderia imaginar a princípio. Processos cujo comportamento é linear, ou a

linearidade oscila em torno de um pequeno valor, podem trabalhar com

controladores convencionais obtendo bons resultados [2]. Porém nos casos em
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que o modelo matemático é complexo, ou os dados são variantes no tempo, ou

comportamento do sistema dependente de fatores externos, entre outros, é

recomendada utilização de controladores nebulosos.

2.3 Princípios de Lógica Nebulosa

Os seguintes princípios são encontrados na lógica nebulosa [2,3,4,5]:

• Bivalência: princípio pelo qual são utilizados apenas dois valores, uma

afirmação pode ser verdadeira ou falsa, não havendo níveis intermediários.

• Multivalência: trata os valores intermediários entre os extremos verdadeiro e

falso por exemplo. A lógica nebulosa utiliza esses graus de verdade como

ferramenta de trabalho, traduzindo tais informações incompreensíveis pelos

computadores em uma forma bivalente na qual eles operam.

• Números Nebulosos: nos modelos matemáticos convencionais encontramos

números precisos, não ambíguos, como no caso de um numero real qualquer.

Ao se comparar um determinado número com o número que se tem (zero por

exemplo), o resultado é totalmente verdadeiro ou totalmente falso. Já no caso

da lógica nebulosa, são definidos conjuntos com área finita, que expressam o

grau de verdade com que um determinado elemento pertence a esse conjunto.

Uma das representações gráficas possíveis é através de um triângulo, cuja

largura da base determina seu grau de “incerteza”, assim quanto mais alargada

for a base, mais incerto ele é.

• Regras de Inferência: o raciocínio humano permite a tomada de decisões

baseado em implicações lógicas, ligando uma condição e sua conseqüência.

Para isso são utilizadas regras de inferência do tipo:

SE causa1 = A e causa2 = B ENTÃO efeito = C ,
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onde A,B e C são conjuntos. Na lógica nebulosa, o raciocínio é baseado em

números nebulosos e conjuntos nebulosos, e tem-se regras práticas traduzidas

em afirmações do tipo:

SE temperatura está MUITO QUENTE ENTÃO acionar refrigeração

MAXIMA,

onde MUITO QUENTE e MAXIMA são conjuntos nebulosos. Assim , pode-

se associar os termos nebulosos através de uma inferência nebulosa, expressa

por uma estrutura SE ... ENTÃO .

• Nebulização e Denebulização: O cérebro humano tem capacidade natural de

trabalhar com termos vagos, imprecisos, que são codificados por meio de

conjuntos nebulosos. Tal ato nada mais é que a nebulização dos valores

observados [9]. A partir do processamento desses valores, chega-se a uma

variável nebulosa que representa a ação a ser tomada. O cérebro humano tem

essa capacidade de tratar valores imprecisos, entretanto máquinas e

equipamentos de controle necessitam de valores exatos para operar, então, é

necessário converter o valor nebuloso obtido na saída da inferência em um

compreensível pelos equipamentos envolvidos, esse processo é definido

denebulização.

2.4 Conjuntos Nebulosos

Ao determinar a saída de um sistema com múltiplas entradas e múltiplas

saídas, há uma combinação de sinais que pode ser definida por conjuntos.

A pertinência de um elemento x em um conjunto A é de importância

fundamental no estudo de conjuntos, e é indicada pelo símbolo ?_[2].
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Pode-se indicar se o elemento x pertence ou não ao conjunto A através da

função de pertinência µA(x) [2,10], como no caso de uma função bivalente

mostrada na equação 2.1:

( 2.1)

Percebe-se que por ser uma função bivalente, característica da lógica

convencional, ou booleana, ocorre um mudança abrupta no comportamento da

pertinência ao passar de não-membro para membro do conjunto.

Uma forma de tornar possível a utilização da teoria de conjuntos para a

solução dos problemas multivalentes encontrados na prática é a atribuição de

graus de pertinência [3,4,6,8], tornando a transição entre pertinência e não-

pertinência gradual. Poderíamos ter então função de pertinência como mostrado

na figura 2.1:

x1 =78,0 mA(x1) = 0,0

x2 =80,0 mA(x2) = 0,2

x3 =82,0 mA(x3) = 0,4

x4 =84,0 mA(x4) = 0,6

x5 =86,5 mA(x5) = 0,8

x6 =88,0 mA(x6) = 1,0

Figura 2.1 - Função de Pertinência

1 se x ?ÝA
0 se x ?nAµA(x) = {

1

0,5

0
50 80 100

µ = 0 µ = 1
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Todos os valores da função de pertinência µA(x) estão dentro do intervalo

[0,1], permitindo que um elemento seja parcialmente membro de um conjunto,

indicado por um valor fracionário dentro do intervalo numérico. Esta é uma

propriedade fundamental da lógica nebulosa [2,3,5,7].

Pares ordenados são formados pelo elemento e seu grau de pertinência,

como mostrado em 2.2, sendo x um elemento e µA(x) seu grau de pertinência [7]:

(x, µA(x)) (2.2)

Definição de Conjunto: sendo E um conjunto e x um elemento de E, então

o subconjunto A de E é um conjunto de pares ordenados [2,3], como visto em 2.3.

{ [x, µA(x)] }, ∀ x ∈ E (2.3)

Considere uma variável linguística u no universo de discurso U, definida

em um conjunto de termos ou rótulos, T(u), sendo cada um desses valores um

número nebuloso definido no universo de discurso. Sendo u, por exemplo

temperatura, teríamos T(u) :

T(temperatura) = {frio, medio, quente}

onde U = [0,100], e frio, médio e quente seriam variáveis linguísticas da grandeza

temperatura.

2.5 Operações entre conjuntos

As seguintes operações podem ser realizadas entre conjuntos nebulosos:
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2.5.1 Intersecção de conjuntos nebulosos

A intersecção entre dois conjuntos nebulosos A e B [2,5,7,8], sobre o

mesmo universo de discurso E, é calculado como mostrado na equação 2.4.

µAnFB(x) = min [µA(x), µB(x)] (2.4)

2.5.2 União de Conjuntos Nebulosos

A união de dois conjuntos nebulosos A e B é o menor subconjunto do

universo de discurso E [2,7,8], que inclui os dois conjuntos, sendo assim maior

que qualquer um dos conjuntos A ou B. A união é representada pelo máximo dos

conjuntos A e B, conforme a equação 2.5.

µAUB(x) = max [µA(x), µB(x)] (2.5)

2.5.3 Complemento de um conjunto nebuloso

O complemento de um conjunto nebuloso qualquer é composto pelos

elementos do universo de discurso que não são membros do conjunto [2,7,8]. O

cálculo do vetor de pertinência pode ser feito através da formula 2.6.

µA´ (x) = 1 - µA(x) (2.6)

2.6 Propriedades de conjuntos Nebulosos

Seja E o universo de discurso e A,B e C conjuntos tais que A, B e C estão

contidos em E, são válidas as seguintes propriedades [2,3,7]:
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• Propriedade Comutativa

A ∩ B = B ∩ A (2.7)

A ∪ B = B ∪ A (2.8)

• Propriedade Associativa

( A ∩ B ) ∩ C = A ∩ ( B ∩ C ) (2.9)

( A ∪ B ) ∪ C = A ∪ ( B ∪ C ) (2.10)

• Idempotencia

A ∩ A = A (2.11)

A ∪ A = A (2.12)

• Distributiva

A ∩ ( B ∪ C ) = ( A ∩ B ) ∪ ( A ∩ C ) (2.13)

A ∪ ( B ∩ C ) = ( A ∪ B ) ∩ ( A ∪ C ) (2.14)

• Conjunto nebuloso e seu complemento

A ∩ A’ ?³∅                                                       (�.��) 

A ∪ A’ ?V∅                                                       (�.��) 

• Conjunto nebuloso e o conjunto nulo

A ∩ ∅ = ∅                                                       (�.��) 

A ∪ ∅ = A (2.18)

• Conjunto nebuloso e o conjunto universo

A ∩ E = A (2.19)

A ∪ E = E (2.20)
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• Involução

(A’)’ = A (2.21)

• Teorema de De Morgan

( A ∩ B )’ = A’ ∪ B’ (2.22)

( A ∪ B )’ = A’ ∩ B’ (2.23)

2.7 Operações entre Conjuntos em Universos de Discurso
Diferentes

Operações entre conjuntos de universos de discursos diferentes permitem a

construção da base de conhecimento de um sistema, ligando um conjunto A

antecedente (que representa a condição ou entrada) a um conjunto B consequente

(que representa o resultado ou ação , a saída) [2,3,4]. Sendo os conjuntos da

variável de entrada A(u) ?‡U e os da variável de saída B(v) ?‡ V, esse

mapeamento é definido pela expressão condicional de inferência:

A => B,

ou

SE A(u) ENTÃO B(v)

2.7.1 Relação

Uma Relação Nebulosa, descrita por uma implicação nebulosa ou

declaração condicional nebulosa, representa o grau de presença ou não de

associação, interação ou interconexão entre elementos de dois ou mais conjuntos

[2, 3, 6], sendo que no caso dos conjuntos nebulosos a função de pertinência pode

assumir valores no intervalo [0,1].
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2.8 Regra de Inferência Composicional

Uma função de pertinência µB(y/x), onde x e y pertencem a universos de

discursos diferentes (E1 e E2 respectivamente), define um mapeamento do espaço

E1 no espaço E2 [2,3]. Se x pertencer a um conjunto A(x) ⊂ E1 e ainda B(y) ⊂

E2 e R(x,y) ⊂ E1 X E2, então tem-se a expressão conforme 2.24.

B(y) = A(x) °R(x,y) (2.24)

Tal expressão, onde “ ° “ é o operador composicional, é chamada regra

composicional de inferência [2,4,7]. Pode ser calculada, utilizando os operadores

composicionais mais comuns, da seguinte maneira:

Composição máx-mín : µB(y) = max {min [µA(x), µR(x,y)]}

Composição máx-produto: µB(y) = max {µA(x) . µR(x,y)}

De acordo com a regra composicional de inferência, se for conhecida a

relação nebulosa que representa esse sistema R(x,y), pode-se determinar a

resposta B(y) deste sistema, a partir de uma excitação conhecida do mesmo A(x)

[2].

2.9 Configuração básica de um controlador nebuloso

Um controlador nebuloso é composto pelos seguintes blocos [2,3,8]:

• Interface de nebulização

• Base de conhecimento

• Lógica de tomada de decisões

• Interface de denebulização

Dessa forma a estrutura do controlador permite a transformação de
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variáveis numéricas do mundo real em valores nebulosos, que são tratados pelo

controlador, possibilitando a tomada de decisão, e novamente a conversão desse

valor de saída em um valor numérico, possibilitando a atuação.

2.10 Funções de pertinência

Uma função de pertinência é uma função numérica gráfica ou tabulada que

atribui valores de pertinência para valores discretos de uma variável, dentro de seu

universo de discurso [2,7].

A figura 2.2 representa as funções de pertinência triangular e trapezoidal,

respectivamente, que são as mais comuns [3]. O eixo vertical representa o

intervalo [0,1] e o eixo horizontal representa o universo de discurso.

Figura 2.2 - Funções de pertinência triangular e trapezoidal

2.11 Nebulização

Nebulização é um mapeamento do domínio de números reais para valores

nebulosos, obtidos através das funções de pertinência [2].

2.12 Denebulização

Nesta etapa o valor da variável linguística de saída será traduzido num

1 1

0
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valor discreto, de modo a obter-se um único valor discreto que melhor represente

os valores de saída [2,3,5]. Os métodos mais utilizados são os seguintes:

2.12.1 Centro de área ou método do centróide

O centróide é um ponto que divide a área do termo nebuloso de saída em

duas partes iguais. O cálculo é feito conforme a equação 2.25 [2,7].

 
(2.25)

2.12.2 Centro do Máximo ou denebulização pelas alturas

A saída é calculada através da média ponderada dos máximos dos valores

nebulosos de saída. Pode ser calculada conforme a equação 2.26 [2,7].

(2.26)

2.12.3 Média dos Máximos

Utiliza o valor médio entre os máximos da função de pertinência. Pode ser

calculada conforme a equação 2.27, sendo um o m-ésimo elemento no universo de

N n

∑ ui .∑ µO,k (ui)  
i=1 k=1

u* =
N n

∑  ∑ µo,k(ui)  
i=1 k=1

N

∑ uiµsai(ui)  
i=1

u* =
N

∑ µsai(ui)  
i=1
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discurso, onde a função µsai possui máximo, e M é o número total desses

elementos [2,3,7].

(2.27)

2.13 Conclusão

Os conceitos apresentados neste capítulo tem por objetivo formarem a

fundamentação teórica sobre conjuntos nebulosos e lógica nebulosa,

apresentando ainda as etapas necessárias na implementação de controle nebuloso,

as quais serão fundamentais quando da implementação do controlador, que será

descrita no capítulo 4.

O próximo capítulo tratará dos microcontroladores, suas características

principais e princípios de funcionamento, que juntamente com os fundamentos

apresentados anteriormente proverão os recursos teóricos necessários ao

desenvolvimento do trabalho.

M

u* = ∑       
m=1

um
M
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3 Microcontroladores PIC

A evolução da indústria eletrônica ocorrida a partir dos anos 50 trouxe

incontáveis benefícios aos dias atuais. Uma destas vantagens está na criação dos

microcontroladores, pequenos dispositivos que possibilitam a construção de

sofisticados aparelhos direcionando o esforço de construção para a lógica, ou

programação dos mesmos, em oposição ao esforço de projeto do hardware.

Assim, a maioria das modificações necessárias são implementadas apenas no

código do programa, dispensando alterações do projeto eletrônico.

Outras vantagens são o baixo custo, grande velocidade de processamento,

versatilidade e facilidade de programação, etc.

Serão descritas neste capítulo as principais características, princípios de

funcionamento e visão geral sobre os microcontroladores da família PIC, da

Microchip Technology Inc., em especial os modelos 16F84 [11] e 16F627/16F628

[12,13]. Entre inúmeros fabricantes e modelos de microcontroladores, este

trabalho trata basicamente dos modelos citados anteriormente pois serão os

dispositivos utilizados na implementação devido a alguns fatores como facilidade

de obtenção no mercado local, custo, documentação disponível, etc.

3.1 Definição

Os microcontroladores, ou “microcomputadores de um só chip”, como

também são chamados [12], são componentes que incorporam os periféricos
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básicos de um microcomputador, possuindo memórias RAM e ROM internas,

oscilador interno de clock, I/O interno, e outros que variam conforme o modelo

[11,12].

3.2 Histórico

A Intel lançou em 1969, seu primeiro microprocessador, 0 i4004, de

modestos 4 bits e clock de 740 Khz com 46 instruções [12], o que deu início a

uma revolução tecnológica e vários modelos foram lançados. Em meados da

década de 80, surgiram os primeiros MCUs (Micro Controler Unit – ou unidade

de microcontrolador) por exemplo o 8048 e o 8051 todos da Intel, que também

derivavam do 8080 que foi o primeiro microprocessador a implementar um

barramento de endereços de 16 bits.

Existe atualmente uma grande variedade de fabricantes e modelos

disponíveis no mercado, entre eles os da familia 8051 (conhecidos como MCS-

51), PIC da Microchip Inc., ST, COP, AVR, etc [12].

3.3 Características

As principais características dos PIC16F627 e PIC16F628 são as seguintes
[12, 13] :

• Baixo custo

• Facilidade de programação

• Grande diversidade de periféricos internos

• Compatibilidade a nível de software e hardware com outros modelos de 18

pinos , como o 16F84, por exemplo

• Memória de programa tipo FLASH

• Excelente velocidade de execução

• 1024 x 14 bits de memória FLASH ( 2048 x 14 no 16F628 )

Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer

http://www.go2pdf.com


19

• 224 x 8 bits de memória SRAM – memória de dados

• 128 x 8 bits de memória EEPROM interna

• pilha com 8 níveis

• 15 pinos de I/O – entrada ou saída

• 1 pino de entrada

• 1 timer/contador de 8 bits

• 1 timer/contador de 16 bits

• 1 timer de 8 bits

• 1 canal PWM com captura e amostragem ( CCP )

• 1 canal de comunicação USART serial

• 2 comparadores analógicos com referência interna de tensão

• capacidade de corrente de 25 mA por pino de entrada / saída

• 35 instruções

• frequência de operação de 0 Hz (DC) até 20 MHz

• oscilador interno de 37 KHz ou 4 MHz

• tensão de operação entre 3.0 a 5.5 volts

3.4 Arquitetura

A arquitetura utilizada na maioria dos microprocessadores e alguns

microcontroladores é a Arquitetura de Von Newmann, onde há um único

barramento de dados entre a memória e a CPU. Dessa forma, todos os dados

tratados pela CPU passam por uma via única, assim, sempre que a CPU está

acessando dados na memória, as vias internas não podem ser utilizadas para outro

fim [11].

Os microcontroladores da família PIC utilizam a arquitetura Harvard

[11,14], que prevê várias vias de comunicação entre CPU e periféricos,

possibilitando a execução de mais de uma tarefa simultaneamente, o que aumenta

consideravelmente a velocidade de execução e permite a utilização de memórias
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de dados e de programa com tamanhos de palavras diferentes, como no caso do

PIC16F84, onde os dados são de 8 bits e as instruções de 14 bits [11].

3.5 Descrição dos principais componentes

As principais estruturas internas dos microcontroladores da família PIC16

são descritas a seguir:

3.5.1 Descrição funcional dos pinos

A seguir serão apresentadas as principais características sobre pinagem e

funções de cada um dos pinos, referente aos modelo PIC 16F627 e 16F628,

conforme a figura 3.1, já que estes modelos são mais recentes e compatíveis tanto

em hardware como em software, com o PIC 16F84. Algumas funções como

referencia de tensão, comparadores 1 e 2, transmissão serial, recepção serial

presentes nos pinos 1, 2, 3, 7 e 8 respectivamente, não são implementadas no

16F84, somente as funções básicas são comuns [11,12,13].

Figura 3.1 - Pinagem PIC16F62x

• VDD (14) – Entrada de alimentação positiva de 3,0 a 5,5 volts

• VSS (5) – Referencia de alimentação (GND), ou terra .
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• RA0 (17) – Porta A bit 0, este pino agrega ainda a função de entrada de

comparador analógico.

• RA1 (18) – Porta A bit 1, e também entrada do comparador analógico.

• RA2 (1) – Porta A bit 2, também entrada de comparador analógico, e ainda

saída da referência de tensão.

• RA3 (2) – Porta A bit 3, entrada comparador analógico, e saída comparador 1.

• RA4 (3) – Porta A bit 4, entrada de clock timer 0, saída do comparador 2.

• RA5 - MCLR\ - VPP (4) – Porta A bit 5, reset da CPU, entrada da tensão de

programação.

• RA6 – OSC2 (15) – Porta A bit 6, entrada do cristal oscilador, saída de clock .

• RA7 – OSC1 (16) – Porta A bit 7, entrada cristal oscilador, entrada de clock

externo.

• RB0 – INT (6) – Porta B bit 0, entrada de interrupção.

• RB1 – RX – DT (7) – Porta B bit 1, recepção de dados da porta serial em

modo assíncrono, ou sinal de dados da porta serial em modo síncrono.

• RB2 – TX – CK (8) - Porta B bit 2, transmissão de dados da porta serial em

modo assíncrono, ou sinal de clock da porta serial em modo síncrono.

• RB3 – CCP1 (9) – Porta B bit 3, entrada/saída do módulo CCP.

• RB4 – PGM (10) – porta B bit 4, entrada de programação.
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• RB5 (11) – Porta B bit 5.

• RB6 (12) – Porta B bit 6, saída do oscilador TMR1 ou entrada de clock de

TMR1

• RB7 (13) – Porta B bit 7, entrada oscilador TMR1.

3.5.2 CPU

Os microcontroladores PIC utilizam arquitetura RISC, com até 40 MHz de

clock, podendo trabalhar com esse pequeno conjunto de instruções em alta

velocidade, atingindo até 5 MIPS (milhões de instruções por segundo) a 20 MHz

ou 10 MIPS a 40 MHz [12]. Algumas características:

• Capacidade de Pipeline: permite buscar a próxima instrução na memória

enquanto executa uma instrução, acelerando a execução do programa.

• Execução de uma instrução por ciclo de máquina (exceto no caso de desvios,

quando são utilizados dois ciclos de máquina) lembrando que no PIC um ciclo

de máquina equivale a quatro ciclos de clock.

• Cada instrução ocupa apenas uma posição da memória de programa.

• Tempo de execução fixo para todas as instruções, exceto as de desvio.

3.5.3 Memória de Programa

As seguintes tecnologias de implementação de memória de programa

podem ser encontradas nos PIC [11,12,13,14]:

• ROM do tipo Máscara: a memória de programa é programada durante o

processo de fabricação. Possuem baixo custo, mas somente são viáveis em
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grandes quantidades.

• OTP: Permitem uma única gravação, o que inviabiliza sua utilização em

tempo de desenvolvimento.

• EPROM: Possuem janela para apagamento por luz ultravioleta, são caros e

somente indicados em caso de desenvolvimento.

• FLASH: permitem mais de 1000 ciclos de gravação / apagamento, e seu custo

tem caído gradativamente. Devido ao baixo custo, são indicados tanto na fase

de desenvolvimento quanto na implementação final.

Os chips da série 16 (16xxxx) tem capacidade máxima de 8 kword ou seja,

8192 posições de memória [12], entretanto devido a restrições das instruções

RISC, a memória é dividida em páginas de 2048 palavras, caso possuam memória

maior que isso. No caso do PIC 16F627 e PIC16F628, que possuem 1024 e 2048

posições de memória, respectivamente, possuem uma única página de memória.

3.5.4 Memória de dados e registradores de controle

A memória RAM dos PIC é utilizada para abrigar os registradores internos

e se divide em duas partes [11,12,15]:

• Os registradores SFR (Special Function Register – registradores de função

especial): controlam os periféricos e dispositivos internos, além de outras

funções.

• Os registradores GPR (General Purpose Register – registradores de propósito

geral): se destinam ao armazenamento temporário de dados e informações do

programa do usuário.

Os registradores SFR e GPR são também chamados de registradores “f”,

em referência a nomenclatura do fabricante: file registers, ou registradores de

arquivo. Existe também uma limitação quanto ao endereçamento máximo de 128
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registradores através de 7 bits de endereços. Para possibilitar o endereçamento de

uma quantidade maior de memória, a Microchip utilizou a estratégia de paginação

também na memória RAM, o que permitiu um máximo de até 512 posições de

memória [11,12].

A seleção do banco de memória em uso é feita por meio dos bits RP0 e

RP1 localizados no registrador de status. Com a finalidade de minimizar a

necessidade de alteração de banco de memória em uso, alguns registradores de

função especial e mesmo alguns de propósito geral podem ser encontrados

espelhados em dois ou mesmo quatro bancos de memória. No caso dos SFR , são

espelhados os registradores de uso mais freqüente, como STATUS, INTCON, e

outros. No caso dos GPR , os últimos 16 registradores de cada banco irão acessar

o conteúdo do registrador equivalente no banco 0, permitindo que se tenha uma

área de armazenamento acessível a partir de qualquer banco em que se esteja

trabalhando. Dessa forma pode-se diminuir instruções no código e diminuir

também o tempo de execução. No caso do PIC 16F84, por exemplo, todos os

registradores GPR são espelhados [11,12].

Pode-se destacar alguns dos principais registradores de função especial:

• INTCON: registrador utilizado na função de controle de interrupções.

• STATUS: responsável pelo armazenamento do estado da CPU, possui

sinalizadores de resultado de operações matemáticas, e também de seleção

do banco de memória RAM.

• PORTx: são utilizados em operações de leitura e escrita nos pinos externos

do microcontrolador.

• TRISx: utilizado para estabelecer a direção do fluxo de dados em cada

pino da porta, controlando se será entrada ou saída.

• OPTION_REG: esse registrador é utilizado para controle da configuração

de algumas funções internas do microcontrolador, como clock, timers, e

outros periféricos internos.
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Registrador W: esse registrador possui funções bem específicas,

apresentando, por isso, características que não são encontradas em nenhum dos

demais: diferentemente dos SFR e GPR, não está mapeado na memória RAM;

pode ser utilizado como destino de diversas operações aritméticas e lógicas; não

pode ser utilizado como fonte de dados em várias operações da CPU; umas de

suas principais funções é ser utilizado como ponte entre os registradores f, já que

na serie 16, a arquitetura dos PICs não permite esta troca direta de informações

entre os registradores f, sendo necessário fazê-lo através de uma cópia do

conteúdo do registrador de origem para o registrador W (através da instrução

MOVF) e em seguida copiar do registrador W para o registrador de destino (por

meio da intrução MOVWF) [12].

PC – Program Counter ou contador de programa : a função do PC é

controlar a execução do programa, armazenando sempre o endereço da próxima

instrução a ser executada. Possui 13 bits, e é dividido em duas partes : PCL

(program counter low – parte baixa do contador de programa) contendo os oito

bits menos significativos, e PCH (program counter high – parte alta do contador

de programa) contendo os cinco bits mais significativos. Apenas PCL pode ser

acessado pelo programa do usuário, sendo que para alteração no conteúdo de

PCH, é necessário uso do registrador PCLATH, que é considerado nas instruções

de desvio [11,12,13].

3.5.5 Clock

O circuito de clock, ou relógio, tem a função de sincronizar o

funcionamento do microcontrolador, de maneira semelhante aos

microcomputadres.

Os PICs podem operar em diversos modos de clock, ajustáveis através do

valor dos bits FOSC0, FOSC1 e FOSC2 ( FOSC2 não é implementado no PIC
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16F84) que são configurados no momento da gravação, no caso do PIC 16F84

temos os seguintes modos [11,12]:

• RC – Modo RC externo

• HS – cristal ou ressonador de alta velocidade ( > 4 MHz )

• XT – cristal ou ressonador de baixa velocidade ( 100 KHz a 4 MHz )

• LP – cristal de baixa potência (< 200 KHz )

No caso do PIC 16F62X temos além dos anteriores, os seguintes modos [12,13]:

• Resistor externo sem saída de clock

• Resistor externo com saída de clock

• Oscilador RC interno sem saida de clock

• Oscilador RC interno com saída de clock

3.5.6 Controlador de Interrupção

Interrupção pode ser definida como sendo um evento externo ao programa

que provoca a pausa na sua execução, o tratamento do referido evento e o retorno

à execução do programa no ponto em que ele foi interrompido [12].

Quando ocorre um evento de interrupção, a instrução em execução é

completada, a seguir o conteúdo do contador de programa é armazenado na pilha

e a execução é desviada para o vetor de interrupção, onde deve existir uma

subrotina que fará o tratamento da interrupção, fazendo em seguida, o retorno da

interrupção, levando o programa de volta a execução normal [11,12].

As interrupções podem ser de dois tipos :

• Não mascaráveis : são atendidas imediatamente pela CPU, não pode ser
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desativada.

• Mascarável: esse tipo de interrupção é atendido pela CPU desde que não tenha

sido desabilitado. Dessa forma pode-se definir que trechos do programa

podem ou não ser interropidos.

Somente interrupções mascaráveis são implementadas na linha PIC, com

um vetor de interrupção fixo no endereço 0x0004 da memória de programa [12].

Três sinais são responsáveis pelo funcionamento das interrupções [11,12]:

• GIE (global interrupt enable – habilitação global de interrupções): quando em

nível lógico 1 habilita o tratamento de interrupções. Com valor zero o

programa não será interrompido.

• Sinal de controle específico de cada interrupção: indica que caso o sinal de

habilitação individual da interrupção estiver em 1, interrupções daquele tipo

podem ocorrer, caso contrário a CPU não será interrompida por aquele tipo de

interrupção.

• Flag (sinalizador) de interrupção: este sinal ativo em 1, é que efetivamente

fará a interrupção da CPU.

Sempre que ocorre uma interrupção, o bit GIE é desligado, o programa é

desviado para o vetor de interrupção, e o bit GIE deve ser novamente ligado, e o

programa voltar à execução normal.

Deve-se observar ainda que o sinalizador individual de interrupção deve

ser resetado, caso contrário a CPU tratará a interrupção e ao invés de voltar à

execução normal será novamente interrompido, entrando em um laço infinito

(loop) [12].

3.5.7 Stack

O STACK, ou pilha, armazena os endereços de retorno quando da
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chamada de uma interrupção ou subrotina. Quando ocorre esta chamada, o

endereço em PC + 1 é empilhado. Importante ressaltar, que apenas o endereço de

retorno é armazenado, ficando por conta do usuário gerenciar as condições da

máquina. Outro ponto importante é que somente oito níveis de profundidade estão

presente nos PICs de 14 bits, o que quer dizer que apenas oito subrotinas podem

ser executadas simultaneamente. A estrutura de implementação da pilha é LIFO

(last in first out – último a entrar primeiro a sair) [11,12].

Os PICs da série 16 não possuem flags de controle da utilização da pilha, o

que deve ser feito pelo usuário, para garantir que não sejam empilhados mais

endereços que a capacidade da pilha, ou ainda que sejam desempilhados aquém da

capacidade. A sequência dos endereços da pilha é de forma circular, de modo que

ao se empilhar um 9o endereço, o primeiro endereço será sobrescrito [12].

3.5.8 Endereçamento indireto

O registrador de função especial INDF, não é um registro fisicamente

implementado, mas um ponteiro para a posição de memória indicada pelo FSR

(file selection register – registrador de seleção de arquivo). Assim, ao acessar

INDF, na verdade estamos acessando a posição de memória cujo endereço está

contido em FSR [11,12].

3.6 Conclusão

Foram apresentadas as principais características dos microcontroladores

PIC, princípios de funcionamento e informações necessárias na fase de

implementação.

Apesar do tamanho reduzido, os modelos apresentados possuem
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sofisticados recursos, provendo versatilidade de utilização, um dos motivos da

escolha pela utilização dos mesmos, como foi dito anteriormente.

O próximo capítulo tratará da fase de implementação do controlador,

abordando os aspectos práticos do desenvolvimento, assim como eventuais

dificuldades encontradas e medidas adotadas para solucioná-las.
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4 Implementação Controlador Nebuloso

A utilização de lógica nebulosa na implementação de um controlador,

construído utilizando microcontroladores, proporciona várias vantagens,

principalmente aquelas relacionadas à menor complexidade de código e à fácil

adaptação para utilização em condições diferentes.

A utilização de microcontroladores pode propiciar ainda a utilização deste

dispositivo em sistemas embarcados, devido ao tamanho reduzido, fonte de

alimentação simples, e outras vantagens mencionadas anteriormente.

Embora o principal módulo seja o controlador nebuloso, o

desenvolvimento deste trabalho exigiu a implementação de alguns módulos

adicionais, que demonstram uma aplicação completa, com circuitos de entrada e

saída. O ajuste das regras do controlador não faz parte dos objetivos deste

trabalho.

Algumas estratégias de programação abordadas neste capítulo foram

adotadas para superar os obstáculos no desenvolvimento utilizando

microcontroladores, como limitação de recursos, tempo de execução de instruções

e outros.

4.1 Escolha das Ferramentas Utilizadas

A implementação do controlador nebuloso utilizando microcontroladores

envolve diversas etapas , que serão explanadas no decorrer deste capítulo.
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Como foi abordado anteriormente, um dos fatores considerados no projeto

foi o baixo custo, de modo a se obter um conjunto de ferramentas de hardware e

software que provê os recursos necessários à implementação deste controlador ou

de qualquer outro similar envolvendo os microcontroladores abordados neste

trabalho, com o mínimo custo possível.

Os seguintes itens básicos são necessários para o desenvolvimento do

projeto, e serão tratados com detalhes mais adiante:

• Compilador de Linguagem C para assembler

• Compilador Assembler

• Programador PIC

• Software de gravação do PIC

• Microcontrolador

A escolha das ferramentas, incluindo hardware e software, foi feita

basicamente de forma que atendesse os seguintes pré-requisitos :

• Programador que possa ser construído a baixo custo, ao invés de ser

adquirido pronto .

• Hardware de simples construção, possibilitando que o leitor, mesmo

com pouco conhecimento em eletrônica, possa completar todas as

etapas.

• Software de gravação de custo zero, com interface amigável e

funcionalidade suficiente ao desenvolvimento do projeto em um tempo

razoável.

• Software de desenvolvimento ( compiladores ) de custo zero, com

facilidade de utilização e funcionalidade suficiente para o projeto.

• Linguagem de programação não proprietária.

• Compatibilidade do hardware e do software com outros modelos de

microcontrolador, ao menos da família PIC16.
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• Microcontrolador de baixo custo, fácil obtenção no mercado nacional,

que possua capacidade de regravação, preferencialmente os apagáveis

por tensão.

• Programador que utilize porta paralela, que é mais simples e possui

maior velocidade de comunicação.

• Que nenhum dos itens citados seja incompatível ou de comunicação

muito complicada com os demais

De posse dessas informações, foram pesquisadas as opções e analisadas

sob vários critérios, inclusive testes, quando possível de cada um dos recursos

necessários.

4.1.1 Microcontrolador

O primeiro item, a ser analisado foi o próprio microcontrolador. Foi

verificada dificuldade de obtenção no mercado local, sendo somente encontrado o

modelo PIC16C54, cuja utilização foi descartada, por não atender ao pré-requisito

de ser regravável, além do fato de que possui memória de programa e de dados

muito reduzida em relação aos outros modelos.

Com o transcorrer da pesquisa, percebeu-se que um modelo se destacava

pela quantidade de aplicações desenvolvidas, com inúmeras fontes de informação,

inclusive com código fonte de diversas aplicações que poderiam ser utilizados

como fonte de consulta e aprendizado: o PIC16F84 ; além dessas vantagens,

preenche o pré-requisito de regravação, e possui memória de dados e de programa

com capacidade razoável. Percebeu-se também que, apesar das vantagens, esse

modelo provavelmente passaria a ser de difícil obtenção e custo mais elevado pelo

seguinte motivo: a popularização dos modelos PIC16F62x, que passaram a ser

encontrados a um custo bastante reduzido, possuem alguns recursos a mais que o

PIC16F84 e são compatíveis com ele inclusive pino a pino, podendo substituí-los.

Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer

http://www.go2pdf.com


33

Para referência, foi adquirido uma unidade do 16F84 na fase inicial do projeto,

algum tempo depois, foram adquiridas algumas unidades do 16F628, por um

custo unitário 50% menor.

Assim, optou-se por desenvolver uma parte do trabalho utilizando o 16F84

e o restante utilizando o 16F628. Poderia ser utilizado apenas o 16F628, mas

foram utilizados os dois modelos para demonstrar o funcionamento de ambos.

4.1.2 Programador de Microcontroladores

O passo seguinte foi a escolha do programador, item de extrema

importância por ser o de mais difícil obtenção. Foram analisadas características de

alguns modelos comerciais, como o PICSTART PLUS da própria Microchip Inc.,

que provavelmente seria o mais recomendado no caso de compra, assim como

outros modelos inclusive de produção nacional, como o Propic2 da Controller

Instrumentação, Piclab, produzido por Vidal Microcontroladores, e outros.

Foram analisados também vários modelos cujo diagrama esquemático está

disponível na internet, viabilizando a construção, entre eles propic2, Picall,

p16pro, JDM.

Os aspectos considerados foram a complexidade do circuito, que pode

dificultar a construção; o material utilizado, que pode elevar o custo ou mesmo

inviabilizar pela impossibilidade de obtenção de algum componente; a

confiabilidade do diagrama , que pode omitir informações ou mesmo conter erros.

A escolha foi pelo modelo P16PRO [16], que apresentou uma versão de

software gratuito funcional para o modelo PIC16F84, e com restrição no tamanho

do programa para os demais modelos. Foi observado também que o circuito

assemelha-se em parte com o do modelo PROPIC2 [17], o que seria uma

vantagem a nível de software conforme será abordado mais adiante. Foi então

feita a montagem do programador, após a aquisição de todos os componentes

básicos, utilizando placa de fibra de vidro e técnica de confecção de circuito
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impresso pela utilização de adesivos resistentes à solução corrosiva (decalcs)

próprios para esta finalidade , e corrosão utilizando solução de percloreto de ferro.

O material pode ser obtido em lojas de componentes eletrônicos. O adesivo pode

ser substituído pela utilização de caneta própria para este fim, também encontrada

em lojas de componentes , ou mesmo algum processo fotográfico para a

transferência do layout para a placa. Detalhes do diagrama esquemático são

mostrados na figura 4.5 e da placa de circuito impresso montada são mostrados

nas figuras 4.1 e 4.2.

Uma vez implementado o hardware do gravador, foi feito o teste com o

PIC16F84, utilizando o software PICALLW [16]. Inicialmente foi feito o teste

apenas editando-se alguns bytes da área de programa, e procedendo com a

gravação, que foi bem sucedida já na primeira tentativa. Foi então desligado todo

o hardware, fechado o programa, e depois de ligar novamente foi feita a leitura do

código presente no microcontrolador, verificando que os bytes editados estavam

corretamente gravados. Foi em seguida feito o teste de apagamento do chip, e

novas gravações, sendo todos bem sucedidos.

Figura 4.1 Gravador de microcontroladores - face da solda
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4.1.3 Compilador Assembler

Concluído o teste preliminar do hardware, em uma fase seguinte foi

realizada a avaliação e escolha do compilador assembler, para então efetuar testes

mais conclusivos com o hardware e também com o software de gravação,

utilizando um programa real, cujo funcionamento possa ser confirmado,

comprovando assim o funcionamento do conjunto hardware-software-

microcontrolador.

Como ferramenta de compilação assembler foi escolhido o MPASMWIN,

parte da suite de desenvolvimento MPLAB, a qual é distribuída gratuitamente

pela Microchip Inc., e foi obtida através de download na página desta empresa.

São produzidos, como saída do processo de compilação, vários arquivos,

contendo além de outras coisas, uma listagem de erros e um arquivo com o código

binário no formato .HEX, o qual será utilizado para a gravação.

Figura 4.2 Gravador de microcontroladores - face dos componentes
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Foi digitado um programa de teste, compilado, e em seguida gravado no

microcontrolador. Na fase de compilação foram obtidos alguns erros, que foram

eliminados com o ajuste correto dos parâmetros do compilador, que pode ser visto

na figura 4.3 .

4.1.4 Circuito de Testes

Para a montagem do circuito de teste, mostrado na figura 4.4 [11], foi

utilizada uma matriz de contatos (protoboard), visto que este circuito é apenas

temporário, e que também poderiam ser necessárias alterações nas conexões, com

a finalidade de testar situações diferentes da inicial.

O comportamento do circuito correspondeu exatamente àquela prevista

Figura 4.3 - Parâmetros do MPASMWIN
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pelo programa [11], validando assim tanto o funcionamento do microcontrolador,

como do compilador assembler, do software de gravação e também do hardware.

Foi repetido o processo algumas vezes, implementando alterações no

software, como exercício de familiarização com a programação assembler própria

do microcontrolador, assim como de características de funcionamento.

4.1.5 Software de gravação

Embora todos os passos tenham sido bem sucedidos, o problema de

gravação 256 palavras (com 14 bits cada) em outros modelos de microcontrolador

Figura 4.4 - Diagrama do Circuito de Testes
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que não o 16F84 no modo demonstração persiste. Esta limitação inviabiliza a

utilização do PIC16F628, que possui 2048 palavras de memória de programa.

Também deve ser considerada a complexidade do projeto, que com certeza irá

exceder este limite. Assim, foi feito um estudo sobre outros programas de

gravação, constatando que quase em sua totalidade estes programas são

específicos para o hardware que o acompanha; possuíam também algum tipo de

limitação similar ou até mais restritiva que a anterior e custo sempre elevado.

Foi feito este levantamento com o software ICPROG [18], que é de uso

gratuito, compatível com uma grande quantidade de modelos de

microcontroladores, inclusive de outros fabricantes além de Microchip, não possui

qualquer restrição por ser gratuito. Entretanto o mesmo não possui na lista de

gravadores suportados o modelo que foi implementado.

As características dos programadores compatíveis foram comparadas com

o que foi implementado, e percebeu-se que o PROPIC2 assemelha-se muito ao

hardware do P16PRO que foi montado. Foi então instalado o software,

configurado para utilizar o PROPIC2, e conectado o gravador implementado.

Foram novamente feitos testes de gravação, que desta vez não obtiveram

resultados positivos.

Foi observado comparando os dois diagramas esquemáticos, que em um

deles as portas lógicas utilizadas nos sinais de entrada e saída são inversoras,

enquanto no outro são do tipo não-inversoras. Com base nesse conhecimento, foi

alterada a configuração do software para inverter os sinais DATA IN, CLK IN e

DATA OUT, conforme figura 4.5. Este procedimento solucionou o problema, e o

PIC 16F84 foi corretamente gravado.

O teste seguinte refere-se à gravação de um PIC16F628, utilizando o

ICPROG. Inicialmente o teste falhou, apresentando erro de verificação. Verificou-

se uma diferença no processo de gravação. Embora o 16F628 seja compatível com
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o 16F84, ele agrega uma série de funções e recursos adicionais, um dos quais é a

possibilidade de programação por baixa tensão (5 volts), recurso conhecido como

LVP (low voltage programming), diferente do 16F84, que utiliza em torno de 13

volts. Novamente comparando o diagrama do programador montado com o

PROPIC2, verificou-se que o pino de entrada de LVP, pino 10, era ligado à

alimentação positiva de 5volts através de um resistor. Foi feita esta modificação

no circuito, ligando um resistor de 1000 ohms entre o pino 10 e o pino 14 do

microcontrolador, o que aparentemente resolveu o problema, eliminando o erro de

gravação, mas nas gravações seguintes o erro voltou a aparecer.

Ao verificar informações sobre o processo de gravação deste modelo [19],

foi constatado que o sinal LVP deve ser mantido baixo (zero volts) durante o

processo de gravação por alta voltagem (13 volts), afim de evitar que o processo

seja iniciado como gravação por baixa tensão.

A modificação anterior foi removida, e feita uma nova, ligando o pino 10

do PIC ao pino 5 (alimentação negativa). Este processo resolveu definitivamente o

problema, sendo as gravações corretamente efetuadas em ambos os modelos:

16F84 e 16F628. O diagrama final é mostrado na figura 4.6.

Figura 4.5 - Parâmetros de configuração IC-Prog
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4.1.6 Compilador C

Um dos componentes cuja eficiência mais reflete no resultado do projeto é

o compilador de linguagem C para microcontroladores. A linguagem C foi

escolhida por ser bastante padronizada, e também por possuir vasta literatura

disponível; outras como Pascal ou Basic poderiam ter sido adotadas, mas não

foram avaliadas neste trabalho. Como já mencionado anteriormente, o quesito

custo foi de grande peso na escolha, mas foram avaliados outros critérios, como

facilidade de uso, microcontroladores compatíveis, compatibilidade com Ansi C,

tipos de dados suportados, limitações quanto a chamadas de funções, quantidade e

complexidade dos comandos específicos para microcontroladores, qualidade da

interface de desenvolvimento, e outros.

Foram avaliadas as características técnicas dos seguintes compiladores:

cc5x, picclite da HTSoft, c2c, mpc da ByteCraft, pcw da CCS, além de outros que

Figura 4.6 - Diagrama final do gravador de microcontroladores
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foram descartados por contrariar diretamente algum dos pré-requisitos citados

anteriormente. Tais características apontaram dois produtos que se destacaram dos

demais: C2C e PICCLite.

O C2C [20] possui uma interface integrada de desenvolvimento, IDE

(interface development enviroment) bastante eficiente, inclusive com recursos de

debug bastante sofisticados, possibilidade de configuração do compilador

assembler e do software de gravação diretamente na IDE, de modo que com um

único clique do mouse o programa é compilado para assembler, deste para código

binário em diversos formatos possíveis, e gravado diretamente no

microcontrolador, dispensando a utilização de qualquer outro programa durante o

desenvolvimento. A documentação do sistema é de boa qualidade. Os modelos de

microcontroladores compatíveis são numerosos, contendo inclusive modelos

recentes. A quantidade de programas exemplo e código fonte para consulta é

modesta. A complexidade do código é média, possuindo um número razoável de

comandos específicos cuja sintaxe e aplicação têm que ser consultados na

documentação, ou mesmo nas bibliotecas incluídas para cada modelo de

microcontrolador. Outro fator bastante restritivo é a limitação de uso; o software é

totalmente funcional na versão de demonstração, para todos os

microcontroladores compatíveis, inclusive com otimização de código, porém

somente por um período de 15 dias.

Já o PICC Lite [21], possui uma IDE para MS-DOS, que funciona

corretamente no windows 9x e no windows 2000/XP segundo o fabricante,

embora tenha sido utilizada somente no windows 98. Esta IDE trabalha em modo

texto e apresenta um ambiente bem amigável de utilização. A documentação é

bastante completa. O processo de compilação gera o arquivo binário para

gravação (.HEX) utilizando um assembler próprio intermediário, este arquivo

deve ser utilizado pelo software de gravação para completar o processo, porém

isso não é um grande inconveniente. No final do processo de compilação são

geradas informações como quantidade de memória RAM e ROM utilizadas, o que
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é de grande valor no desenvolvimento de projetos complexos. A quantidade de

modelos compatíveis é mais restrita, assim como existem algumas limitações nos

microcontroladores maiores, como utilização de apenas dois bancos de memória

em modelos que possuem quatro bancos implementados. A quantidade de

programas exemplo é suficiente para abordar a maioria dos problemas

encontrados. A linguagem é compatível com Ansi C, possuindo pequena

quantidade de comandos específicos, o que possibilita escrever um código legível

a qualquer conhecedor de linguagem C padrão, assim como a facilidade de se

adaptar programas originalmente escritos para rodar em microcomputadores.

Permite a inserção de trechos escritos em assembler dentro do código C, com

possibilidade de acessar variáveis do código C pelo assembler. Os recursos de

otimização de código são funcionais. Os tipos de dados são suficientes para o

desenvolvimento, possuindo os principais tipos de dados numéricos. Utiliza tipos

estruturados de dados e coleções (arrays). E finalmente é fornecido gratuitamente

sem qualquer restrição de uso além das citadas anteriormente neste parágrafo.

Com base nessas informações, foi escolhido o PICC Lite, para utilização

no decorrer do projeto.

Vale ressaltar que todas as ferramentas citadas ou não neste documento

possuem seus pontos fortes e fracos, podendo ser mais indicadas em outras

situações. Os produtos escolhidos para a utilização seguiram os critérios

necessários a este projeto.

4.2 Implementação do Controlador

O diagrama em blocos do projeto pode ser visto na figura 4.7 cujos

módulos serão detalhados mais adiante.

Esta implementação tem por objetivo consolidar todos os conceitos

estudados neste trabalho.
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O sistema controla a velocidade de um motor de corrente contínua,

mantendo-a o mais próxima possível da velocidade desejada. Possui os seguintes

módulos:

Motor: é um motor de corrente contínua com dois discos perfurados

contendo 96 furos cada um, e dois sensores óticos, um para cada disco. Estes

sensores fornecem duas saídas de sinal (para tratamento de fases) cada um, mas

somente uma saída de um dos sensores foi utilizada.

Sensor de velocidade: este módulo é responsável pela obtenção da

velocidade de rotação do motor, traduzida na quantidade de pulsos contada em um

período de tempo determinado.

Controlador nebuloso: é o módulo de controle propriamente dito,

responsável por obter os valores de duas entradas, processá-los utilizando lógica

nebulosa, e fornecer um valor de saída como resposta.

PWM ou Pulse Width Modulation: é o módulo responsável por obter um

valor numérico em sua entrada e converter em pulsos elétricos cuja largura do

ciclo positivo é proporcional ao valor em sua entrada. Esse sinal gerado é aplicado

novamente ao motor, e o processo se repete indefinidamente.

O diagrama completo do controlador nebuloso pode ser visto na figura 4.8.

Figura 4.7 - Diagrama em blocos do sistema
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Figura 4.8 – Diagrama completo do controlador
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4.2.1 Sensor de velocidade

O módulo sensor de velocidade foi montado utilizando-se um PIC

16F84A, com código escrito em assembler. Neste módulo não foi utilizada

linguagem C por dois motivos: o programa é bastante reduzido, sendo viável

escrever diretamente em linguagem de baixo nível; o tempo de execução é crítico

para o funcionamento adequado, assim existem rotinas em que se sabe

previamente quantos ciclos de clock utilizarão e por conseguinte qual seu tempo

de execução.

Foi determinado que a faixa de operação do sistema seria de zero RPM

(rotações por minuto) até 2500 RPM. A leitura dos pulsos gerados pelo conjunto

disco - sensor do motor (encoder) num período de um minuto seria inviável por

ser um número muito alto, considerando a rotação de 2500 RPM, multiplicado

pelo número de furos no disco ótico, têm-se 14.400.000 pulsos no período de um

minuto. O desejado é que esse valor se mantenha entre 0 e 255, já que a

transferência desse resultado ao módulo Controlador foi feita utilizando uma porta

de 8 bits, cujo maior valor é justamente 255. Além dessa limitação existe também

outra referente à capacidade do Timer0 do microcontrolador, que mesmo

utilizando prescaler (divisor) de 256, pode acumular um valor que varia de zero

até 255, o que possibilitaria um tempo máximo de 65536 microssegundos, ou seja,

aproximadamente 65 milissegundos. Deve-se considerar ainda, que utilizar um

período muito grande de contagem pode levar a erros, pois nesse período a

velocidade pode ter sofrido grandes variações que não seriam detectadas pelo

sistema.

É necessário uma proporção entre o valor em RPM e o valor fornecido

pelo sensor de velocidade, esta proporção foi encontrada da seguinte forma:

X = ((ValorReal x 96) / 60) / (ValorReal / 10)
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Onde ValorReal : valor real da velocidade, lido em RPM;

96 : constante , número de furos do disco do encoder;

60 : constante , converte para ciclos por segundo;

10 : constante.

Exemplo : X = ( ( ( 2500 x 96 ) / 60 ) / ( 2500 / 10 ) )

Fazendo os cálculos tem-se X = 16 para qualquer valor de ValorReal .

O resultado deste cálculo representa a frequência da leitura do valor

acumulado no contador.

O timer0 foi configurado para clock interno, e prescaler (divisor) de 256 e

atribuído o valor 10 ao timer0 na inicialização, totalizando 62720 microsegundos

com clock de 4 MHZ.

Durante o processo de contagem, o pino RA0 do microcontrolador é lido a

cada 20 microsegundos, a cada mudança de 0 para 1 no valor dessa porta, a

variável de contagem é incrementada. Esse tempo entre uma leitura e outra foi

intencionalmente introduzido para evitar que houvesse erro provocado por leituras

seguidas na transição de 0 para 1. Como o período na velocidade de 2500 RPM é

de 250 milisegundos, esse delay não provoca qualquer perda.

Quando ocorre um overflow (estouro da capacidade) do do registrador do

timer0, é gerada uma interrupção, que é tratada da seguinte maneira: envia o valor

da variável de contagem para a saída (PORTB), inicia o trimer0 com o valor 10,

inicia o contador com zero, retorna da rotina de interrupção para o fluxo normal

do programa.

Esse módulo foi testado, utilizando o motor ligado a uma fonte de

alimentação de 12 volts (abaixo da tensão nominal do motor, que é por volta de 30

volts), e o mesmo circuito de teste mencionado anteriormente, de forma que os
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leds acesos no PORTB correspondem ao valor binário na saída do sensor de

velocidade. A listagem do programa deste módulo pode ser vista no anexo A.

4.2.2 Módulo Controlador Nebuloso

O módulo controlador, por ser o de maior complexidade, foi desenvolvido

em linguagem C, conforme mencionado anteriormente. Foi utilizado um

PIC16F628, embora o compilador C gere código para o PIC 16F627, como

também já citado, a única perda é a área de memória de programa que fica

limitada a 1024 bytes.

O desafio de desenvolver o código o mais “enxuto” possível de forma a

não exceder o limite de memória ROM (1024 posições) e nem de memória RAM

(224 bytes) e ainda assim ter um código legível, razoavelmente portável, e de fácil

ajuste dos parâmetros e regras do controlador, levou a uma estratégia de utilizar a

maior quantidade possível de recursos diretamente no código do programa, afim

de minimizar o uso da RAM, serão destacados esses pontos no decorrer da

descrição das etapas. Tal estratégia possibilita que também o módulo do

controlador possa ser implementado utilizando o PIC16F84 com ajustes mínimos,

caso o leitor assim o deseje.

Os principais blocos funcionais do controlador nebuloso e os detalhes de

implementação de cada um são detalhados a seguir, e o leitor pode verificar o

código completo no anexo B.

Nebulização (Fuzificação): tem o objetivo de fornecer valores de

pertinência (conjunto nebuloso) para cada variável real de entrada. Foi criada uma

função que calcula o grau de pertinência de uma variável de entrada em um

determinado conjunto nebuloso. Essa função retorna um valor do tipo char (0 –

255) simbolizando a faixa de zero a um (0 – 1) com o objetivo de minimizar o uso
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de variáveis e cálculos em ponto flutuante. A chamada dessa função é feita

passando-se como parâmetros a variável de entrada e os pontos que definem o

conjunto nebuloso. Dessa forma evitou-se a utilização de área de RAM para as

definições dos conjuntos nebulosos, já que os valores são colocados diretamente

nas chamadas dessa função. Todavia a utilização de uma pequena matriz de char

para guardar os valores dos resultados foi inevitável.

A função que calcula o grau de pertinência consegue, a partir dos pontos

que definem o conjunto, retornar um valor de 0 a 255. Foi necessário tratar

diferentemente a função crescente da decrescente, embora não tenha sido criada

função distinta para uma e outra. Outra estratégia adotada para redução da

utilização dos recursos foi encapsular ao máximo os trechos de código que

executam cálculos em ponto flutuante, pois percebeu-se que é consumida grande

quantidade da área de ROM para cada cálculo desse tipo. Assim, foi criada uma

função específica para efetuar o cálculo quando a função é crescente ou

decrescente, essa função é chamada passando três variáveis char: o valor de

entrada, e dois dos pontos que definem o conjunto fuzzy, que formam o trecho

crescente ou decrescente da função. Esses parâmetros são invertidos na chamada

da função decrescente, também com o objetivo de dispensar a utilização de código

similar ou tratamento dessa situação dentro da função.

A máquina de inferência foi implementada como uma função que contém

também a base de regras. A base de regras é na verdade uma tabela que pode ser

ajustada conforme seja necessário ao controlador, mas como foi dito

anteriormente, as regras foram escritas como parte do código, e qualquer alteração

exige nova compilação.

Foi utilizado o composição MAX(MIN). A função de inferência percorre a

tabela de regras, efetuando o cálculo de MAX(MIN) dos valores de entrada para

cada ponto da tabela. Onde os valores de entrada são nulos, não há qualquer

alteração dos valores de saída. A resposta dessa função é o preenchimento de um

Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer

http://www.go2pdf.com


49

vetor contendo o conjunto nebuloso de saída, a ser entregue ao processo de

denebulização.

O processo de denebulização (defuzificação) foi feito utilizando o método

do centróide (centro de área) implementado na forma de uma função que percorre

o conjunto nebuloso de saída, acumulando cada valor não nulo, e também

acumulando o produto deste pelo valor desta saída. Ao final do laço, tem-se a

soma e o produto acumulados, é então feita uma divisão do produto pela soma,

obtendo o valor real de saída do controlador fuzzy. Esse valor foi aplicado ao

módulo PWM.

4.2.3 Módulo PWM

O módulo PWM (Pulse Width Modulation – modulação por largura de

pulso) recebe o valor de saída do controlador nebuloso e define com base neste

valor, a duração do ciclo positivo de um sinal de saída. A frequência deste sinal é

constante, sendo alterada somente a proporção entre o ciclo positivo e o negativo

[12,22,23,24]. Com o valor de 255 na entrada do PWM, temos a máxima duração

do ciclo positivo, portanto, o maior tempo possível energizando o motor, e, assim

obtendo a máxima rotação. Com o valor zero na entrada ocorre a situação inversa,

de modo a produzir a rotação mínima. Os valores intermediários produzem

resultados proporcionais.

A implementação do PWM tem por base a utilização do PIC16F628, que

traz embutido um módulo PWM. Bastando definir a freqüência do sinal PWM,

assim como os valores mínimo e máximo possíveis para a largura do ciclo

positivo.

Deve-se levar em conta também a freqüência de amostragem do sinal de

entrada, em outras palavras: qual o período entre as leituras da entrada do PWM.

Este valor não deve ser muito baixo, pois com a alta velocidade de processamento
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do microcontrolador teríamos inúmeras leituras e processamento do valor de

entrada durante o período de um ciclo do sinal PWM, já que o mesmo não deve

ter frequência muito alta por se tratar de alimentação de um motor. Tal

procedimento ocasionaria erros devido à variação da duração do ciclo positivo

antes do final do mesmo. A saída do sinal PWM pode ser vista na figura 4.9. A

listagem do programa referente a este módulo encontra-se no Anexo C.

4.2.4 Integração entre os Módulos

A integração entre os módulos não pode ser feita diretamente ligando-se

um microcontrolador ao outro, por não haver portas de entrada e saída suficiente

em todos os módulos. A solução encontrada foi utilizar circuitos integrados para

fazer essa conexão, e utilizar o software do microcontrolador para sincronizar a

escrita ou leitura.

O circuitos integrados escolhidos foram os modelos 74LS245 e 74LS373,

da familia TTL (Transistor-Transistor Logic – Lógica transistor-transistor), por

Figura 4.9 - Sinal de saída do módulo PWM
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ser de baixo custo, fácil aquisição, pinagem de simples ligação (pinos de entrada

de um lado e saída do outro, no caso do 74LS245) . Este CIs (circuito integrados)

possuem oito entradas de sinal e oito saídas, sendo que o sentido pode ser

invertido no 74LS245. O 74LS373 é composto por oito flip-flops tipo D, e é

utilizado para conectar o controlador ao módulo PWM, pois precisa manter o

último valor disponível para leituras contínuas até que um novo valor seja

enviado.

Esta estratégia permite utilizar uma única porta de entrada e saída do

microcontrolador, e mais alguns sinais da outra porta que são utilizados para

controle, e selecionar qual o módulo se deseja acessar, e qual o tipo de acesso

(leitura ou escrita) de forma análoga aos barramentos de um microcomputador. A

figura 4.10 ilustra os módulos interconectados via barramento de dados e linhas de

controle.

4.3 Conclusão

Cada módulo implementado foi testado individualmente, e foi verificado

Figura 4.10 - Utilização de barramento de dados
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que todos funcionaram da maneira esperada. Foram demonstradas aplicações

práticas dos conceitos abordados nos capítulos anteriores, além das dificuldades

enfrentadas durante o desenvolvimento do trabalho e as técnicas adotadas para

superá-las.

A utilização da linguagem C como ferramenta de desenvolvimento para

microcontroladores mostrou ser uma opção viável, pois mesmo tendo disponível a

reduzida área de memória dos microcontroladores, foi possível desenvolver o

programa relativamente complexo.

Foi comprovada também a facilidade de uso e versatilidade dos

microcontroladores.

O próximo capítulo apresenta as conclusões gerais deste trabalho.
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5 Conclusão

Foram demonstrados neste trabalho os aspectos principais sobre a lógica

nebulosa, seus princípios de funcionamento e as situações onde ela pode ser

aplicada. Foram abordados também os conceitos sobre controladores baseados

nesta lógica, seus principais blocos funcionais, situações onde a utilização deste

tipo de controlador é mais recomendável que a dos convencionais assim como

aquelas onde o controle baseado em lógica nebulosa poderia ser desnecessário.

As características sobre os microcontroladores foram também objeto de

estudo deste trabalho, que focou-se nos modelos PIC16F84 e PIC66F628 da

Microchip Inc. por serem estes os dispositivos utilizados na implementação.

Foram tratados temas como princípios de funcionamento, recursos disponíveis,

características de pinagem, registradores internos, particularidades sobre

memórias de dados e de programa e pontos que diferem dos microcomputadores e

dos microprocessadores.

O desenvolvimento de programas para microcontroladores exige um

conjunto de recursos de hardware e software suficientemente operacional para que

se possa cumprir todos os passos desde o projeto até a gravação do programa na

memória do microcontrolador. Tais recursos foram selecionados e comentou-se

sobre os pré-requisitos e critérios de escolha de cada um deles. Adaptações e

modificações também foram especificadas.

A implementação do controlador nebuloso foi descrita com detalhes sobre

as estratégias adotadas frente aos problemas inerentes ao desenvolvimento de
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software para microcontroladores. Os módulos periféricos ao controlador foram

também implementados e demonstradas as técnicas utilizadas assim como os

problemas encontrados.

Além de consolidar conhecimentos adquiridos no trabalho de pesquisa

realizado sobre os assuntos tratados, este trabalho oferece como contribuição

resultados do desafio de criar um programa capaz de resolver o problema do

controle de velocidade aqui proposto com, as limitações de recursos impostas

pelos microcontroladores utilizados, e ainda as informações coletadas durante a

fase de implementação sobre todas as ferramentas utilizadas e também sobre

aquelas que foram descartadas neste projeto. O leitor tem à sua disposição todos

os recursos básicos ao desenvolvimento de pequenos projetos utilizando

microcontroladores, composto de ferramentas de uso gratuito como os

compiladores e software de gravação ou de custo extremamente baixo, como no

caso do programador de microcontroladores proposto.

Os microcontroladores oferecem a facilidade de alterações de projeto de

equipamentos alterando-se apenas o código do programa nele gravado,

dispensando na maioria das vezes, alterações do circuito eletrônico. Possuem

velocidade de processamento suficiente para implementação de sistemas onde é

necessária alta taxa de amostragem ou outros tipos de tarefa que exigem

velocidade de processamento. A montagem dos microcontroladores é simples,

necessitando poucos componentes adicionais e facilmente conectável a outros

dispositivos, como portas paralela e serial de microcomputadores, sensores, leds

ou displays de cristal líquido.

Como projetos futuros propõe-se o estudo sobre outros segmentos da área

de inteligência artificial como as redes neurais artificiais, assim como a lógica

nebulosa, são sistemas que se desenvolvidos sobre microcontroladores podem ser

de grande utilidade na robótica e em sistemas embutidos. O processamento

distribuído é outro segmento que pode oferecer resultados bastante promissores se

implementado com microcontroladores.
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Anexo A

;=================================================================
; Programa Modulo Le_Velocidade Monografia Paulo Cesar
;
; Objetivo: Obter velocidade de Rotação motor DC
; Funcionamento: Coloca na saida (portB) pulsos lidos - 16 Hz
;
;
;=================================================================

list p=16F84A ; processador 16F84A
radix dec ; define padrao DECIMAL
include <P16F84A.INC> ; definicoes do 16F84A
__config _xt_osc & _cp_off & _wdt_off & _pwrte_on

;.................................................................
; Tabela de definicoes de RAM e constantes.
W equ 0 ; referencia de W
S0 equ 0
B1 equ 1
tempo equ 0CH ; define tempo
dt1 equ 0DH ; variavel auxiliar
X equ 0EH
Y equ 0FH
;---------------------- Memoria de Programa ----------------------

org 0 ; define inicio do trecho a seguir em 000

goto inicio ; desvia para progr principal

;............. INICIO DA ROTINA DE INTERRUPCAO....................
org 4
movf X,W ; usar abaixo para melhor visualização

; comf X,W
movwf PORTB
movlw 10
movwf TMR0
movlw 0
movwf X
bcf INTCON,T0IF

retfie ; retorna da interrupcao.

;.................... INICIO DO PROGRAMA ........................

inicio: ;
;

movlw B'10000000' ; GIE = 1
movwf INTCON ;

clrf PORTA ;inicializa portas A e B
clrf PORTB
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bsf STATUS,RP0 ; Seleciona banco 1 para option e tris
movlw B'11111111' ; W = 255
movwf TRISA ; TRISA = ffH. PortA toda entrada
movlw B'00000000' ; W = 0
movwf TRISB ; TRISB = 0. PortB toda saida
movlw B'11010111' ;
movwf OPTION_REG ; ajusta timer 0 clock interno

; e prescaler p/ 256
bcf STATUS,RP0 ; volta banco 0. Padrao do reset

;. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
principal: ;inicio do programa principal.

movlw 0 ; W = 00000000
movwf X ; X = W = 00000000
bsf STATUS,C ;
movlw 10
movwf TMR0
bcf INTCON,T0IF
bsf INTCON,T0IE

testa0:

btfsc PORTA,S0 ;
goto incrementa
call us10
goto testa0

testa1:
btfss PORTA,S0 ;
goto testa0
call us10
goto testa1 ;

;

incrementa:
incf X,B1 ;
goto testa1

us10:
movlw 10 ;1
movwf tempo

delay:
; nop ;1

decfsz tempo ;1
goto delay
return

END ; fim do programa fonte
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Anexo B

/*
Programa Módulo Controle Nebuloso
Paulo César da Silva Figueira

*/
#include <pic.h>
__CONFIG (INTIO & UNPROTECT & LVPDIS & BORDIS & MCLRDIS &
WDTDIS & PWRTDIS );

#define NE 0
#define ZE 1
#define PO 2

char temp;
char ent[2][3];
char fnSaida[3];
char realSaida[3]=

{ 40,120,220 };

char MAX(char A, char B)
{ return(( A > B ) ? A : B); }

char MIN(char A, char B)
{ return(( A < B ) ? A : B); }

char calcula(int x, char maior, char menor)
{ signed float aux, den;
den = maior - menor;
aux = (x - menor) / den;
return ( aux * 255 );

}

char conj(int val, char esq1, char esq2, char dir1, char dir2)
{ if (esq1 == esq2)

{ if (val <= dir1)
{ return(255);
}
else
if (val >= dir2)
{ return (0);
}
else
{ temp = calcula (val,dir1,dir2);
return ( temp );

}
}
else
if (dir1 == dir2)
{ if (val <= esq1)
{ return ( 0 );
}
else
if (val >= esq2)
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{ return(255);
}
else
{ temp = calcula( val, esq2, esq1);
return ( temp );

}
}
else // (esq1 != esq2) && (dir1 != dir2)
if (val <= esq1)
{ return(0);
}
else
if (val < esq2)
{ temp = calcula(val , esq2 , esq1);
return ( temp );

}
else
if (val <= dir1)
{ return (255);
}
else
if (val < dir2)
{ temp = calcula(val, dir1, dir2 );
return ( temp );

}
else
if (val >= dir2)
{ return ( 0 );
}

return( 0 );
}

void infere(char Erro, char VarErro)
{
char i,j;
char regra[3][3]=

{
{ NE, NE, ZE },
{ NE, ZE, PO },
{ ZE, PO, PO }

};

ent[0][0] = conj(Erro ,0 ,0 ,90 ,120);
ent[0][1] = conj(Erro ,90 ,120,130,160);
ent[0][2] = conj(Erro ,130,160,255,255);
ent[1][0] = conj(VarErro,0 ,0 ,90 ,120);
ent[1][1] = conj(VarErro,90 ,120,130,160);
ent[1][2] = conj(VarErro,130,160,255,255);

for (i=0;i<3 ;i++ )
{ for (j=0;j<3 ;j++ )
{ fnSaida[regra[i][j]]=

MAX(MIN(ent[0][i],ent[1][j]),fnSaida[regra[i][j]]);
}

}
}
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void defuzifica(void)
{
char i;

signed float soma=0.0, aux1, aux2;
float prod=0.0;
for(i=0;i<3;i++)
{ aux1 = fnSaida[i];
aux2 = realSaida[i];
if (aux1 > 0)
{
soma += aux1;
prod +=(aux1 * aux2);

}
}

aux1 = prod / soma ;
PORTA = 0x07;
PORTB=aux1;// i

}

/////////////////////////////////////////////////////

void main (void)
{ char Sens,Dip;
int Erro0=0,Erro,VarErro;
TRISA= 0x00;
Erro0=0;
CMCON=0x07;
for(;;)
{ TRISB=0xff;
PORTA=0x02; // habilita latch do sensor
Sens = PORTB;
PORTA = 0x01; // habilita latch do dip-switch
Dip = PORTB;
Erro = Dip - Sens;
VarErro = Erro - Erro0;
Erro0 = Erro;
TRISB=0x00;
fnSaida[0]=0;
fnSaida[1]=0;
fnSaida[2]=0;
infere(Erro,VarErro);
defuzifica();
//for(temp=0;temp<10;temp++);

}
}
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Anexo C

;=================================================================
; Programa Modulo PWM Monografia Paulo Cesar
;
; Objetivo: Gerar sinal PWM a partir sinal 8 bits de
entrada
; Funcionamento: Le PORTA e atualiza CCPR1L
;
;
;=================================================================

list p=16F628 ; processador 16F628
radix dec ; define padrao DECIMAL
include <P16F628.INC> ; definicoes do 16F628
__config _INTRC_OSC_NOCLKOUT & _CP_OFF & _WDT_OFF &

_PWRTE_OFF & _BODEN_OFF & _MCLRE_OFF & _LVP_OFF

;..........................................................
;
W equ 0 ; referencia de W
tempo equ 0CH ; define variavel auxiliar tempo

;-------------- Memoria de Programa ------------------------
org 0 ;

goto inicio
;...................... INICIO DA ROTINA DE INTERRUPCAO .....

org 4

retfie ; retorna da interrupcao.
;.............................. INICIO DO PROGRAMA ..........
inicio:

movlw B'00000111'
movwf CMCON
clrf CCP1CON
clrf TMR2

; bcf RCSTA,SPEN

bsf STATUS,RP0
movlw 0xFF
movwf PR2
bcf STATUS,RP0
movlw 10
movwf CCPR1L

clrf INTCON
bsf status,rp0
bcf TRISB,3
BCF TRISB,4
MOVLW 255
MOVWF TRISA
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clrf PIE1
bcf status,RP0
clrf PIR1
movlw 0x3c
movwf CCP1CON
clrf t2con

; BSF T2CON,T2CKPS1
BSF T2CON,T2CKPS0
bsf t2con,tmr2on

;. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
laco:

movf PORTA,0
nop
movwf CCPR1L
call us10
goto laco

us10:
movlw 100
movwf tempo

delay:
; nop

decfsz tempo
goto delay
return
END ; fim do programa
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