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1. RESUMO 
Um sistema de controle de temperatura do ar em tempo real usando um 

controlador PID está sendo desenvolvido em um ambiente gráfico LabVIEW®. No 

programa LabVIEW® está sendo construído as saídas gráficas de controle de 

temperatura. O objetivo é manter a temperatura do ar estável usando um controlador 

PID, aquecendo ou resfriando o ambiente semifechado. O sistema encontra-se em 

funcionamento, porém a parte gráfica no LabVIEW® está em construção. 

2. INTRODUÇÃO 
Desde seu lançamento em 1986, o LabVIEW® é uma plataforma de software 

para aplicações industriais e acadêmica voltada para desenvolvimento de projetos, 

sistemas de controle e teste (National Instruments, 2006). Trata-se de um software 

aberto para aquisição de dados e controle de instrumentos, fácil de realizar 

medições de dispositivos e sistemas personalizados. Devida a estrutura do 

LabVIEW, permite conectar com qualquer instrumento, pois conta com mais de 5000 

drivers e mais de 200 fabricantes. Controla dispositivos de medição em diversos 

tipos de barramento GPIB, serial, USB, Ethernet, PXI, PCI, PCMCIA, NI 

CompactFlash, VXI e outros. 

Este Projeto pretende-se a aplicação do LabVIEW nos cursos de engenharia 

que abordam assunto de controle e automação. Permite facilitar a visualização para 

os alunos usando uma demonstração da aplicação do LabVIEW em sala de aula de 

um sistema de pequeno porte para controle de temperatura do ar conectado a placa 

NI 6008 e no computador PC e um projetor multimídia. Trata-se de uma ferramenta 

coadjuvante do ensino permitindo a visualização em tempo real e aumentando a 

compreensão dos alunos de maneira eficiente.  

O sistema a ser aplicado o LabVIEW consiste de um ambiente semifechado e 

o aquecimento é realizado por uma lâmpada de 100 W e a refrigeração é realizada 

pela ventoinha. Um sensor de temperatura é colocado no meio do sistema para 

medir a temperatura do ar. Com o sistema acima proposto, pretende-se demonstrar 

o seu funcionamento na prática utilizando as próprias ferramentas de controle. 

 

3. OBJETIVO 
Pretende-se aplicar um software LabVIEW® 8.20 usando uma placa de 

aquisição da National Instruments NI USB 6008 em um sistema de controle de 

temperatura do ar. Conhecer os recursos avançados oferecidos pelo software 

LabVIEW® como supervisório aplicada a área de controle de processo em tempo 

real. Realizar testes de aquisição de dados e ações de controle usando técnicas de 

controle oferecidas pelo software. Por último, transformar o LabVIEW em uma 

ferramenta coadjuvante do ensino permitindo a visualização em tempo real e 

aumentando a compreensão dos alunos de maneira eficiente.  

  



 

 
4. METODOLOGIA 
A revisão da literatura será primeiramente realizada abordando artigos com 

aplicação usando LabVIEW® e suas bibliotecas integradas para interfaceamento e 

controle de processos. Pretende-se usar o software LabVIEW® para interfacear um 

sistema de controle de temperatura. O equipamento já foi desenvolvido no artigo 

anterior (SILVA; TEIXEIRA, 2013a) que se constitui de uma caixa de material em 

acrílico medindo aproximadamente 39 cm de comprimento, 18 cm de largura e 20 

cm de altura (ver figura 1 e 2). Um sensor de temperatura LM35 (faixa de operação -

55 a 150 °C) foi colocado no centro da caixa e onde é ligado na entrada analógica 

da placa Arduíno. O aquecimento é realizado por uma lâmpada incandescente de 

150 W e seu módulo de aquecimento foi construído usando um módulo de potência 

de 3000 W (termostato) para regular a intensidade da lâmpada através de um 

servomotor 3,7 Volts e será conectado ao computador usando o programa 

LabVIEW®. A próxima etapa é verificar os recursos oferecidos pelo programa 

LabVIEW® como programa supervisório para interface homem-máquina. 

O LabVIEW® permite programar usando os recursos gráficos através do 

Express VI e linguagem de Scripts. Uma próxima etapa é testar o funcionamento dos 

periféricos (sensor de temperatura, módulo de aquecimento e resfriamento). O outro 

passo seguinte, é programar um algoritmo de controle PID (Siborg et al., 2004; 

Campos, 2006; SILVA, TEIXEIRA, 2013b) dentro do LabVIEW® para fechar a malha 

de controle da temperatura do ar. A saída do controlador precisa atuar nas duas 

variáveis: a potência de aquecimento e no resfriamento. A potência de aquecimento 

varia de 0 a 100% e o resfriamento é uma variável binária (0-1), ou seja, quando 

está posição (0) significa que está desligada e na posição (1) ela está 100% ligada. 

E apenas uma variável é acionada por vez. Neste caso, pretende-se dividir a saída 

do controlador (0-100%) em três zonas. A primeira será de aquecimento que varia 

de 50 a 100%, a segunda de 20 a 50% (zona morta, ou seja, não faz nada) e a 

terceira zona é de resfriamento que varia de 0 a 20%.  Esta estratégia de controle é 

denominada de “Split Range” e é muito comum em processos que exigem 

aquecimento e resfriamento para o controle de temperatura (Teixeira, 2008; Balaton, 

2012). Uma vez o algoritmo PID for implementado deve-se realizar algumas 

perturbações na potência de aquecimento e verificar a sua capacidade de manter a 

temperatura do processo estável.  

 

5. DESENVOLVIMENTO 
O LabVIEW® 2012 foi instalado em notebook core2duo. Em seguida foi 

conectado em um sistema semifechado que já desenvolvido usando uma caixa de 

acrílico colocando a ventoinha para refrigeração do meio. Uma lâmpada de 200 W 

para aquecimento foi adicionada e conectado a um servo + potenciômetro de 3000 

W o qual é acionado pela placa Arduíno pelo pino 4. A ventoinha é alimentada por 

12 v e é acionado pelo relê conectado a placa de Arduíno no pino 7. O sensor de 

temperatura LM35 é introduzido dentro do sistema, com distancia de 20 cm da fonte 



de aquecimento (lâmpada) e é conectado na entrada analógica (pino 0) da placa 

Arduíno.  

A interface LabVIEW® 2012 com a placa Arduíno duelaminove encontra-se 

funcionado. Nesta etapa atual, está sendo desenvolvida a parte gráfica bem como a 

aplicação do controlador PID dentro do ambiente LabVIEW®. 

 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 
. 

Na implementação do LabVIEW® 2012 no arduino 2009 não foi bem sucedida, 

e pelo levantamento na literatura do programa de ambiente gráfico, viu-se a 

necessidade de alterar o modelo da placa de arduino por uma mais recente que se 

chama Arduíno UNO. Foi re-instalado os drivers de funcionamento  da placa o que 

mostrou boa conecção com o LabVIEW® 2012. A próxima fase continuar o 

desenvolvimento gráfico do programa para concluir o objetivo deste trabalho.  
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