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RESUMO
Este projeto visa criar um sistema lógico para manter a temperatura de 4 salas em
torno de 23ºC através de um sistema central de refrigeração.

OBJETIVOS
O principal objetivo do projeto foi criar um sistema para manter a temperatura em
torno de 23ºC de quatro salas de aula com um sistema central de climatização. Cada sala
terá quatro sensores para medir a temperatura e um contador será adicionado para captar a
temperatura do sensor a cada 30 segundos. Quando um sensor registrar temperatura
superior a 24ºC o sistema ligará a unidade evaporadora. Quando os quatros sensores
registrarem uma temperatura inferior a 22ºC, será desligada a unidade evaporadora da sala.
Também haverá um contador para a unidade condensadora, que pegará a informação das
unidades evaporadoras a cada 60 segundos para decidir se desliga ou não a unidade
condensadora. Se a unidade evaporadora for ligada e a condensadora estiver desligada, o
ligamento da unidade evaporadora ocasionará no ligamento da unidade condensadora,
caso a unidade condensadora já estiver ligada, o sistema funcionará normalmente.

DESENVOLVIMENTO DOS BLOCOS
O desenvolvimento do projeto inclui um sistema feito com 5 blocos diferentes, que
serão descritos a seguir:
Bloco Principal
Esse bloco interliga todos os blocos do circuito, com suas entradas e suas saídas.

Contador de 30 segundos
Construção do bloco do contador de trinta segundos e do display. Sua função é
mandar a informação dos sensores a cada 30 segundos para a unidade evaporadora.

.
Contador de 60 segundos
Construção do bloco do contador de sessenta segundos. Sua função é conferir se as
unidades evaporadoras estão ligadas a cada 60 segundos e mandar essa informação para
desligar a unidade condensadora. Caso as evaporadoras estejam desligadas, a unidade
condensadora também será desligada.

Unidade evaporadora
Construção do bloco que controla a unidade evaporadora. Como nesse projeto
haverá quatro salas de aula, cada bloco desse representará uma sala de aula. A unidade
evaporadora recebe informação dos sensores a cada 30 segundos para decidir se ligará ou
não, porém quando os quatro sensores estiverem em 0(temperatura inferior a 23ºC)
desligará a evaporadora sem precisar do contador. Quando a unidade estiver ligada, ela
mandará essa informação para a unidade condensadora central.

Unidade condensadora central
Construção do bloco do circuito de controle da unidade condensadora central.
Recebe como entrada os dados das evaporadoras e o reset do contador de 60 segundos.
Como saída recebe informação do led da condensadora.

ENTRADAS E SAÍDAS
O sistema apresenta 16 interruptores para as entradas dos sensores, o equivalente
a quatro interruptores para cada sala. Também possui duas entradas de clock, uma para
captar a informação dos sensores e então ligar o display e a outra para o desligamento da
condensadora. Já como saída, o circuito possui dois displays de 7 segmentos, que mostram
o contador de 30 segundos, 4 Leds na matriz que representa cada unidade evaporadora e
um led RGB para a unidade condensadora.

CONCLUSÕES
Os resultados obtidos após a conclusão do projeto foram muito satisfatórios, pois o
funcionamento das evaporadoras foi como o esperado e o ligamento da condensadora
também. Porém os displays de sete segmentos divergiram do planejado e contaram de 2
em 2 segundos até os 30 segundos desejados, ao invés de 1 em 1 segundo, o que resultou
em uma captura dos sensores a cada 15 segundos. Apesar disso, o funcionamento final do
projeto não foi prejudicado, apenas teve o seu tempo de operação alterado.
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