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SUMÁRIO
Esteartigo ~screVt a implementação~ umaarquitectura ~ processamento~ sinal das ctlulas ~ carga.
muito simples. bastante eficaz ~ d~ baixo custo.
~senvolvida em torno ~ um microcontrolador RISC
~ tirando partido da caracteristica ratiométrica da
salda das células de carga. Para amplificação ~
filtrag~m dos sinais aplicaram-se as técnica.f d~
condtnsadores comutados. A
necessidade d~
~stabilidad~ térmica dos circuitos ~ compon~nte.fé
minimizadadevido ao uso da mesmacadeia de amplificação para o sinal e referência em conjunto com o
software~ calibração. A conversãoanalógico-digital
é feita através do método de rampa simples. sendo
controlado pelo microcontrolador que realiza todo o
processamento digital n~cessário. bem como a
comunicaçãosériL com o exterior. Tambémé descrito
um exemplo do software d~ calibração duma
plataforma ~ pesagemcom várias células de carga
"inteligentes".

1. INTRODUÇÃO
uçÃO
A complexidadee a flexibilidade crescenledos circuilOSinlegrados.disponíveisa preçoscadavez mais baixos ao contrário dascablagens.faz com que a evoluçao
minimizando a relaçao cuslO/desempenhose dê no
senúdo das arquilecturas dislribuídas reduzindo as
cabiagense o seugrau de exigência.
Os sensoresinteligentes [2.5] sao exemplodisso as.~
ciando ao disposilivo sensora elecrrónicade processamenlOde sinal. proporcionandouma saída frequenlcmenle série com capacidade de funcionamenlo cm
rede. Hoje em dia t possível inlegrar num só circuilo
funcionalidades equivalenles às dc sislcmas mais
volumosos, o que conduz à minialurizaçao dos cquipamenlOs,mais elevadosníveis de fiabilidade e desempenhoe aindaà redUçlode custos.
Os sislemasnormalmenle [2] usadosna pesagemindustrial utilizam uma plataformaaJX>iada
em quatro ou
mais células de carga(paralelo mecAnico)e um único
circuilo de processamenlO
de sinal, com as saídasdas
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célulasligadasentre si (paraleloelécbico). O ajustedo
ganhode umacélula de cargaaf~ta o ganhodasoutras
e a calibraçio implica a movimentação de massas
apreciáveis ao longo da plataforma, tornando-seum
processomoroso. e requerendograndeexperiênciado
afinadorparaqueo processoconvirja rapidamente.
A utilizaçao de um módulo de processamentodo sinal
por cada célula (sensor),resolve o problema do paralelo eléctrico das células, isto é, o ajuste do ganho e
offsel de umacélula nãoaf~ta a informaçlo dasoutras.
e reduza calibraçâoao ajustedos factoresmultiplicativos a aplicar à informação de cada uma das células.
Considerandouma saídadigital para cada uma das n
células.o referido ajuste pode reduzir-seà soluçlo de
um sistemade n equaçOes
lineares. a n incógnitas.geradaspor n leituras. repetidaspara a mesmamassade
calibraçAocolocadaem n posiçõesdistintas. A viabilidade~onómica destasoluçao requer.no entanto.que
para a el~trónica de processamentode sinal seja encootradaumasoluçãode baixo custo.
Assim. tendo em vista aplicaçOesindustriais de pesagem constituiram objectivos a atingir pelo módulo a
desenvolveros seguintes:

-

sardadigital e capacidadede funcionamentoem

rede;

- resoluçAoda conversãodeve ser à volta de 6(XXX>

-

divisões tendo em vista ~
divisões externas(t
dez divisõesinternaspor cadaexterna), com 20 ou
mais leituraspor segundoparapesagensestáticas;
para pesagensdinâmicasa taxa de leitura pode ser
su~rior mascom menorresolução;
ajustede ganhoe de offset por software;

2. CIRCUITO GERAL
":stratégia
Um amplificador diferencial construidocom U~sandares de condensadorescomucados[3J cujo contrOlodo
ganhoé implementadoatravésdassaídasPWM de elevadaprecisãodo microcontrOlador,serve~ amplificação parao zero, para o sinal da célula de carga,para a
refe~ncia e para o offst'1(ver figo 1). A refe~ncia de
conversão, o zero e o of/St'1são fracçOesda tensãode
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alimentaçAoda célulade carga,geradospor um divisor
de tensãode elevadaestabilidadetérmica.
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figo 1- Diagramade blocosdo módulo.
Requerendoas necessidades
de processamenlo
de sinal
e de comunicaçAo o recurso a um microprocessador/microcontrolador,procurou-se maximizar a
sua ulÍlizaçaopara re4uçAodo hardware.Assim foram
previstasparao microcontroladorasseguintestarefas:
- Delerminar o número de contagensassociadasao
lX"ocesso
de conversAo(Nzero,Nvin, Nvref).
- Cálculodo valor de conversão.

- Controlo dos swilches no andar de entrada
-

(determinaçAo
do sinal a ser amplificado).
Controlo da descargado condensadorda geraçãoda
rampa(início e fim de conversão).
ProgramaçAodo ganho para os sinais de entradac
offsel.
Filuagem digital.
Comunicaçõesparao exterior (RS485).
Soflwarede calibração.

A estratégia de conversão inspira-se no método dc
rampa simples, pela simplicidade do hardware e pcla
elevadalinearidade:
- uma tensãode referênciaé integrada,consÚluindo
uma rampa,que é sucessivamentecomparadacom'
o mínimo (zero) com o sinal e com o máximo

Nv..r
figo2 - Métodode conversãode rampa.
No mélodo de rampa (1.2.6] simples (ver figo 2) para
cada comparaçãoefecluada lem-se a geração de um
ciclo rampa. No lipo de conversão adoplado as lrês
comparaçõessãorealizadasnumasó rampao que reduz
o lempo de conversão a um lerço. É imprescindível
garantir tempo suficienle para o transitório da
comulação se exlinguir evilando comparaçõesfalsas
(6V1 e 6V2 sãovaloresde lolerância).
O resulladoda conversãoé dadopela expressãoabaixo
representada;
ondeNVzero. NVin. NVref sãoas contagensefecluadaspor um contador do microconlrolador
alimenlado por um relógio com lempo de ciclo de
250ns(cristal de 16 MHz). Nk é um factor de normalizaçãoconstanLC
(nestecasoNk= 1(XXX)().

Nvin - Nvzero

Conversão

. Nvref .'XNzero Nk

(referência);

- o quociente entre os temposque decorremdo mínimo
ao sinal,
e do mínimo atéao
nemoaté
valor
da conversão;
, máximodefiA precisãoda conversãodependeessencialmente
da linearldadeda rampa,já que é fácil conseguirum relógio
de elevadaestabilidadepara alimentaçãodo contador.
Os errosda comparaçaosãominimizadoscom a uúlização do mesmocomparadorparadeleclaros três níveis,
isto é, para determinar as três contagens

NYin, NYref.

-

NYzero,

Implementação do circuito
Andar de Amplificacão: Explorandoas técnicas[4] de
condensadorescomutados(SC) para simulaçãode resistências,construiu-seo amplificador somador com
ganhoprogramávelrepresentadona figo 3. Três blocos
de instrumentaçAoSC (L TCI043) controlados pelas
saídasPWM do microcontrolador amplificam os três
sinais c O offsel. Os condensadoresutilizados na bombagemde carga saode polistireno ( baixo drifl). A estabilidade [3] do ganho é garantidapela elevadaprecisãodas saídasPWM do microconb"Olador.
A filtragem
apósamplificaçãoé realizadaab"avésdo usode um filtro SC [4] de S' ordem passa-baixocom frequênciade
corte programávela panir de um sinal vindo do microcontrolaoor.A expressaoda saídaAS é dadapor:

* V sinal. lOnF*fpWMl * Voffset
Vo5 - lOnF*fpWM2
lOOpF*fclkl
lOOpF*fclkl
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figo 3- Esquema global 00 circuitO.

3. SOFTWARE

Geradorde Rampa:O circuito integrador(I] construido com A7 implementaesta função. O switch
CD4<KJ6conuolado pelo microcontrolador descarrega o
condensador para iniciar a rampa. A estabilidade e elcvada linearidade é garantida pela utilizaçao da tensão
de refer!ncia de um zener LM329 e do condensador
integrador que é de polipropileno com baixa absorção
dielécaica.
O Comla[ador:

A comparação (I] do sinal amplificado

com o sinal da rampa, é obtido duma maneira mais
rápida e com maior sensibilidade com ajuda do
amplificador A8. As saídas do andar de filtragem e dc
A 7 têm polaridade contrária. Quando a diferença de
tensões em módulo é grande. A8 opera com baixo
ganho devido aos díodos na realimenaaçao negaliva, sc
as tensOes fomecidas forem aproximadamente iguais
em módulo a sua diferença é zero, sendo o ganho dcterminado pela resistência na malha de realimenaaçAo
390kD.. A saída de A8 só pode tomar dois valorcs
-0.7V e 0.7V o que provoca o disparo rápido do comparador. O amplificador A8 toma a missão do comparadar mais fácil, pois amplifica a diferença de tensão
dos dois sinais a comparar por um factor de 100, rcduzindo a incerteza na entrada do comparador. Os
componentes na malha de realimenaaçAo positiva do
comparador asseguram uma rápida transição. A saída
do comparador está ligada à interrrupçAo externa de um
timer de 16 bits do microconb'Olador.

Todo o softwart
para o microcontrolador foi
codificado em linguagem Assembly
para o
microcontroladorPICI7C42 e o software do interface
com utilizador e comunicaçlo PC- microcontrolador
em linguagemC.
A utilizaçAo de Vzero e Vref fixos vem limitar o
ap-oveilamentomáximoda excurslo da saída da célula
de cargapara qualquertipo de plataforma.O próximo
sub-caprlulo apresenta uma soluçAo intensiva por
softwart. para qualquer lipo de plataforma com
calibraçaoperiódica e aulomálica das células de carga
inteligenles.
Ajuste automático de escala
A soluçãoleSladapermile o usode qualquerplalaforma
e calibraçaoautomálica. O utilizador depois de delerminar o pesoda plataformae o ganho para os sinais e
alIseI. pesaas massasque coloca na plataforma gaslando o tempo de apenasuma conversAo(18ms). A ti
conversãoserve para calcular os ganhosdos sinais de
entradae do offstt. Como ilustraçãodo que foi dilO segue-seum exemplo:
I' CONVERSÃO:
Vzero=tOmV; Vref=3OmV;Voffset=-20mV.
Escala:-2V a 2V.
Com a I' conversAoutilizou-se o ganhode 200 paraos
sinais de entradae offsel (para estardentro da escala).
Com a descobertado valor da plataforma (Vin) sabe.
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mos qual o ganho a aplicar para a 2' conversão,para
termoso mesmo nQde divisões (Ncalibl'conv) - ver
fig.4. Na 2' conversãoapenasseamplificam dois sinais
(Vpesoe Vref) obtendo-seNpesoe Nvref. A I' conversi() é paracalibrar a plataformaparadepoisseproceder
às pesagens,mas periodicamentevamoster que recali-

brar a plataforma. sendo suficiente dc 10 em 10 conversõese podendoser implcmentadaautomaticamente
por software. A calibraçãoé realizadadeterminando-se
o n° de contagensNcalib=(Nvzero-Nvref) e ajustando
o ganhoa aplicar nas próximas 10 conversõesatravés
da expressão:

Ganho = ganho 2~conv

x

Ncalibllconv
Ncalib

1. CONVERSÃO

Vzer =10mV

Vpla forma

=30mV

n' dlvlsôes= Ncallb1!conv
21 CONVERSÃO

E~lforma
~;~~~;;;;;~"

vPla

Vpeso

Vr

f=30mV

N divisões
t- Nvrel

fig.4

-Exemplode umapesagem,apóscalibração.

Conversão.

Nplat-

Nvref
NxNk

4. RESULTADOS EXPERIMENTAIS
o andargeradorda rampaé constiluído por R=820kil
e C=lOnF com a seguinleequaçãoa descrevera saída
deA7:

V 07 (t)=-3.45+420.12t

Na figo 5 estárepresentadoo display de um osciloscópio digilal TEKTRONIX 2230 apresentandono CH I a
saídaAS com os pulsoscorrespondentes
às u-êscomparaçõese no CH2 a saídade A 7.
figo 5- Saídas de AS e A7.
TB - 2ms/DIV.
CH 1- Saída de AS a 1V /DIV .
CH2- Saída de A 7 a 2V /DIV .

~
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A figo 6 apresentano CH2 um exemplo de conversAo
para um dado Vin com as várias transiçOesdo sinal de
enb'ada(Vzero, Vin, Vref).

Para testar o software de calibração,umfabricante de
balançaselectrónicaspôsà disposiçãoduasplataformas
de quatro célulascada uma e oito unidadesde leitura
ligadasem rede (modelo clássico).As célulasde carga
suportam um peso máximo nominal de lOOkg, com
3000 divisões de resolução e uma sensibilidade de
2mVN. A plataformade quatro célulasencontra-seligadaa uma unidadede leitura para2OOkgcom uma resolução de lOOgr.Cada unidade de leitura está calibradapara dar 6Okgcom 20gr de resolução.Os testes
foram efectuadosna plataformade 4 célulase na junção dasduasplataformaspara obtermosum sistemade
8 célulasde carga.
-

.
.
.

advém da resoluçãode um sistemade equações,operação realizadacom facilidadepor qualquermicroprocessador.A calibraçãocomeçacom a realizaçãode n leituras do pesoobtido por n células de carga, movendo
uma massaconhecidaao longo da plataforma.Os melhores resultadosconseguem-secolocando sucessivamente a massasobre cada uma das células de carga.
Depois da obtençãodos coeficientes basta calcular a
soma dos produtos entre os valores de conversãodas
células de carga pelos seus respectivos coeficientes
parasedeterminara massacolocadasobrea platafonna
de pesagemindependentemente
da sualocalização.

figo6- Saídasde A 7 e A6o
TB - 2msIDIVo
CHI - Saídade A 7 a IV/DIVo
CH2 - Saídade A6 a 2V/DIV (INV)o
A tabela abaixo representadamostra os resultadosde
converslo para diferentesentradas(mV). utilizando a
solução por software com calibração periódica e
automáticaapresentadano capítuloanterioro

Com uma plataforma de 4 células de carga e uma
massacalibradade 20kg a mover-seao longo da plataforma efectuaram-se4 leituras (uma de cada célula)
para cada uma das quatro posições da massa,construindo-seum sistemade quatro equaçõesa quatro incógnitas(coeficientesmultiplicativos). Os melhoresresultadossãoconseguidosconcentrandoa massao mais
pertoposssívelde cadacélula de carga.
KIWII + K2WI2 +K3W13 +K4WI4

=20kg

KIW21 + K2W22 +K3W23 +K4W24 =20kg
KIW31 + K2W32 +K3W33 +K4W34 =20kg
KIW41 + K2W42 +K3W43 +K4W44 =20kg
com as seguintesleiwras para:
Wlc

3.86,9.96,6.82, 0.72:

W2c

1.74,2.94,10.88,5.58;

W3c

4.50,0.74,3.54,13.26:

W4c

13.30,2.92,1.48,4.38;

obtiveram-seos seguintescreficientes multiplicativos:
KI=O.900; K2=O.915;K3=O.991;K4=O.886;

,
S. CALIBRAÇÃO MUL TI-CÉLULA
O usode célulasde cargacom saídasdigitais. com processamentode sinal integrado.pennite ajustaro ganho
por uma simples multiplicação do valor da célula de
carga por um coeficiente. operaçãoque não afecta as
saídasdas outrascélulas. O processode calibraçAo[2)
consisteno cálculo de coeficientesmultiplicativos que

Utilizando estes factores em sucessivasoperaçõesde
pesagem,com diferentesmassas(I,5,20,até 80kg) colocadasem diferentespontosda plataforma,obteve-se
bons resultadoscom erros abaixo das 50gr (4000 divisõesem 200kg). A composiçãode uma plataformade 8
células de carga foi testadacom os oito coeficientes
multiplicativos calculadose realizaçlo de sucessivas
pesagenspara várias massasdistribuídas ao longo da
plataformaobtendo-seresultadossatisfatórioscom erros abaixode l00gr, isto é 4000 divisõesem 400kg.
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6. CONCLUS()ES

I~

I

Os ~ull8dos obtidos sAo baStanteencorajadores permitindo KluaJmente resoluçOesacima das 6(XXX)unidades com CeICl de 50 conversões/sego Logo quc o
proIddJX>~ja completarnenle testado e afinado é nosso
~~ã"dII ~
um ASIC tendo em vista uma
maior minialurizaçao do circuilO.
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