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Resu
umo: O objetivo
o
do presente trrabalho é desenvolver
d
um braço robótico
proggramável com capacidaade de realizar movim
mentos axiall e radial, afim de
autom
matizar o processo de caracterizzação dos meios térm
micos utilizaados nas
calibbrações de seensores de teemperatura. No contextoo dos laborattórios acreditados em
tempperatura, segguirem o doocumento oriientativo doo INMETRO
O n°32, que indica a
neceessidade da caracterizaçção dos meiios térmicoss, avaliando as compon
nentes de
incerrteza axial e radial. O prootótipo criado deve facilitar a vida doo profissionall com um
baixoo custo, além
m de aumentaar a qualidad
de do laborattório tendo em
m vista o aumento da
conffiabilidade metrológica,
m
p
produtividade
e e segurança.
Palaavras-chave:: Automaçãoo; Calibraçãão de tempeeratura; Carracterização de meio
térm
mico; Incertezza axial; Inceerteza radial.
Absttract: The obbjective of thhe present work is to devvelop a progrrammable rob
botic arm
with the capacityy of the perfo
form axial an
nd radial movvements, in oorder to auto
omate the
t
r calibrators. In the co
ontext of
charaacterization process off the bath thermometer
accreedited laboraatories of tem
mperature, following
f
thee INMETRO
O guidance document
d
32, which indiccates the neeed to charaacterize the bath calibraators, evaluaating the
compponents of axial
a
and radiial uncertainty. The protootype createdd should faciilitate the
life of
o the professional with a low cost, besides
b
increaasing the quaality of the laaboratory
in orrder to increaase the metroological reliaability, produuctivity and ssafety.
Keyw
words: Auutomation; Temperaturre calibratioon; Characcterization
therm
mometer caliibrators; Axiial uncertaintty; Radial unncertainty.
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1. INTR
RODUÇÃO
Nosso planeta está em
e constantee evolução desde
d
os primóórdios da huumanidade, quando
q
o homem
enfim conseguiu
c
crriar uma sim
mples e arccaica
lança dee pedra e maadeira. Os teempos passaaram,
as mudaanças vieram
m e atualm
mente o trabbalho
manual vem sendo substituído por máquinnas, a
p
r uma maioor produção com
fim de proporcionar
qualidadde e eficiênncia, reduzinndo consumoo de
energia e custos em
e materiaiis que no final
b
paara a
arrecadaará um melhhor custo benefício
indústriaa [1].
Todaa e qualquer medição
m
precisa ser realiizada
por meiio de um innstrumento de medição que
possua rastreabilidaade, ou sejaa, que apressente
confiançça nos resulttados obtidos. Para mannter a
rastreabiilidade de um
m instrumennto de mediçção é
necessárrio calibrar esste instrumennto [2].
De acordo
a
com o Vocabuláário Internacional
de Metroologia, a callibração é um
ma operaçãoo que
estabelecce, sob conndições espeecificadas, numa
n
primeiraa etapa, uma relação entrre os valoress e as
incertezaas de mediçãão fornecida por padrõess e as
indicaçõões correspoondentes com
m as incerttezas
associaddas; numa segunda
s
etaapa, utiliza esta
informaçção para estaabelecer umaa relação vissando
à obtençção dum ressultado de medição
m
a partir
p
duma inddicação [3].
Os laaboratórios que
q realizam
m calibraçõees no
Brasil prrecisam ser acreditados
a
d acordo coom os
de
requisitoos da norma ABNT NBR
R ISO/IEC 17025
que cita requisitos gerais
g
para a competênciia de
laboratórrios de ensaaio e calibrração, para fazer
parte da Rede Brasileira de Calibbração (RBC
C) [4].
Os laaboratórios acreditados em temperatura
possuem
m um papel importante na garantiaa dos
resultadoos obtidos por
p meio daa calibraçãoo dos
instrumeentos de meedição de teemperatura, uma
das granndezas maiss aplicadas industrialm
mente.
necessitam
Tais laboratórios
l
m cumprirr o

umento orienntativo do IN
NMETRO n°32, uma
docu
verssão brasileiraa do documeento EURAM
MET CG13 relacionado
r
a calibraçãoo de calibraadores de
temp
peratura com
m bloco [5].
Um
U dos requuisitos cita quue para calib
bração de
term
mômetros,
é
necesssário
reallizar
a
caraacterização dos meios térrmicos utilizaados para
geraação da teemperatura de interessse para
calib
bração do termômetro.
t
Os meios térmicos
podeem ser classsificados com
mo banhos, caso seja
utilizado um líquido parra aquecim
mento ou
ontrolado
resfrriamento denntro de um rrecipiente co
paraa geração daa temperaturaa desejada, ou como
forn
no, caso sejaa utilizado bloco metállico para
aqueecimento ouu resfriamennto e equalizzação da
temp
peratura de innteresse.
A caracterizaação é realizzada por um
m técnico
(geralmente em
m metrologiia) que ob
bserva o
com
mportamento da homogeeneidade de diversos
ponttos ao longo do meio térm
mico, poden
ndo ser de
form
ma axial, quuando se avvalia a alterração em
term
mos de difereentes profunndidades ou de forma
radiaal, quando se avalia a alteraação de
temp
peratura em termos
t
de diiferentes raio
os [5].
O processo de caracterizaação do meio
o térmico,
na maioria
m
dos laboratórios,
l
é feito man
nualmente
e demanda de muito tem
mpo do técn
nico para
realiizá-lo, pois se deve paassar um sensor de
temp
peratura em diversos ponntos do meio
o térmico
paraa observar a diferença de temperaatura nas
locaalizações disttintas.
A homogeneidade radial trata-se da diferença
de temperaturaa entre os orifícios diferentes
d
destinados para a calibraçãoo. A axial por sua vez
trataa-se do perffil técnico ddentro do orrifício de
calib
bração, ao loongo da zonaa de medição [5].
A avaliação é realizadaa na temperratura do
limitte superior e do limite innferior de opeeração do
banh
ho. Essas avvaliações são efetuadas em quatro
med
didas no orifício centtral ou no orifício
marccado, sendo marcado noo fundo do reecipiente,
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a 20 cm
m (vinte centtímetros) do fundo, a 400 cm
(quarentta centímetroos) do fundo e novamentte no
fundo do recipieente. A maior
m
diferrença
encontraada será coonsiderada na
n avaliaçãoo da
incertezaa [5].
No geeral esse proocesso serve para adotar essas
e
diferençaas de tempeeratura nos diferentes
d
poontos,
como um
ma das fontees de incerteeza na calibrração
de termôômetros assim
m como outrros fatores.
O proojeto propostto visa à autoomatização desse
d
processoo para gerar mais
m agilidadde no dia a dia
d do
técnico em
e metrologia.
2. MATERIAIS E MÉTODOS
M
2.1. Harrdware
Para a criação
c
do protótipo
p
forram utilizadoos os
seguintes materiais:
 Arduíno Mega
M
 Drivers A4988
A
 Coolers de
d resfriamennto
 Dispositivvo de fixaçãoo
 Estruturaa metálica
Comoo parte iniciaal de montaggem foi feita uma
estruturaa metálica onde
o
os motores de passo
p
foram fixxados, para realizar
r
os movimentos
m
a
axiais
e radiaiss durante o funcionament
fu
to, e para fazzer o
gerenciaamento dos motores será colocadoo um
arduíno para reallizar a proogramação préma bibliotecaa que ele estará
e
estabeleccida em um
rodando, porém a teensão de funncionamentoo das
motores é bem maiior que a do arduíno, serão
s
colocadoos drivers inntermediandoo a comuniccação
do arduíno e dos motores, evitanndo que o ardduíno
f
queime. Além do maais para que a estrutura fique
fixa noo banho será necessáário aplicarr os
dispositiivos de fixaçção em baixoo da mesma para
que fiquue estável e não se mova durantee seu
funcionaamento. Os coolers
c
serãoo utilizados para

resfrriar os driverrs que se aquuecerão no in
ntermédio
do arduíno
a
com motor.
Para
P
a autoomatização do processso serão
utilizados algunns softwares utilizadoss para a
gramação do braço e de aalgumas peçças para a
prog
conffecção da basse mecânica..
Na
N parte da programaçãão, alguns softwares
s
com
municarão enntre si para a realizaação dos
mov
vimentos doss motores dee passo. Para começar
a pro
ogramação será
s
iniciada no G-Code que nada
maiss é do que
q
uma llista de comandos
c
representados poor um códigoo constituído
o por uma
letraa seguida de um número. Os códigoss indicam
o quanto
q
cadaa eixo devve mover em
e
cada
coorrdenada ou característica
c
s da ação.
O Universal G-Code Sennder é um ap
plicativo,
baseeado em Javva, que tornaa possível o controle
do braço
b
a partiir de um coomputador. O uso do
Javaa permite quue a execuçção do Univ
versal GCod
de Sender seja univeersal, podendo ser
execcutada em Windows, Linux e Mac.
M
As
coorrdenadas g--code, extennsão nc, são lidas
direttamente noo programaa em quee outras
informações sobbre a estruturra são declaradas, tais
mo velocidaddes e dimennsão dos eix
xos. Este
com
prog
grama se comunica
c
ddiretamente com o
ardu
uino, porém
m para a existênciaa dessa
com
municação o micro
m
controolador deve estar
e
com
umaa bibliotecaa GRBL seendo execu
utada no
mom
mento.
2.2. Software
O GRBL
G
é umaa plataforma aberta e graatuita que
visa o controlee. O Univerrsal G-Codee Sender
utiliza princíppios do GRBL paara seu
funccionamento, por esta raazão, é neceessário a
utilização de uma
u
biblioteeca que inteercepte a
com
municação enttre o program
ma e o contro
olador. A
bibliioteca utilizzada neste pprojeto é a GRBLmastter que é responsáveel por recceber os
com
mandos do programa e enviá-los para o
ardu
uino, além de declarar os pinos utiliizados no
3

micro coontrolador. A utilização desta bibliooteca
anula a necessidadee de uma programaçãoo no
c
diretamente do
arduino que é controlado
Universaal G-Code Seender.
O braço robótico paara a carateriização de baanhos
térmicoss foi desennvolvido para atenderr ao
recipientte do modeloo Julabo FK
K31, a constrrução
do protóótipo se baseeia nas caraccterísticas dee um
guindautto (guindaste hidráulicco presente em
alguns caminhões,
c
conhecidos como camiinhão
munck). O funcioonamento/ acionamento
a
o do
n é hidráulico como o do guindautto, os
mesmo não
alunos juuntamente com
c
os orienntadores optaram
por usaar biblioteccas de um
m que atuuarão
juntamennte ao micrrocontroladoor, neste caso o
Arduino.
Os dados coletaddos pelo sisttema de meddição
e
paara o
durante a caracterizzação são enviados
computaador por meiio de comunnicação sem fio e
será dessenvolvido um softwarre para calcular
fatores de caracterização do meio térm
mico,
proporciionando maioor confiabilidade ao proccesso
de mediçção.
O moodelo desenvvolvido possui mesmos graus
g
de libeerdade em relação a um guinddaste
hidráulicco, porém oss movimentoos realizadoss por
ele são suficientes para o prropósito do seu
desenvollvimento.
3. CONC
CLUSÃO
O protótipo ainda está
e
em fasee de construução,
porém coonclui-se porr meio de ennsaios iniciaiss que
no proceesso de caraccterização doo meio térmico, o
aumentoo da confiaabilidade é imprescinddível.
Existem diversos faatores que contribuem para
uma veriificação mall feita, tais coomo: o manuuseio
indevidoo do equipam
mento que poode danificá--lo, a
desatençção do técniico em relaçção ao temppo de
mudar a posição doo bloco de equalização
e
entre
outros faatores que sãão menos relevantes, mass que
também não podem ser deixadoss de lado. Ao ser

omatizado, o processo nãão contará com esses
auto
erros, pois não será
s
o técnico que fará a medição
im
o
sistem
ma
automati
izado, cujo relatório
e si
estarrá descrito appós obtençãoo dos dados.
Co
om o processso já automaatizado é posssível que
o téccnico desemp
mpenhe outrass tarefas, enq
quanto só
espeera que o eqquipamento ttermine de colher
c
os
dado
os. Assim os
o laboratóriios ganham tempo e
não precisam em
m se preocuupar com taalvez, um
u desempenhoo do técnico, dito anterio
ormente.
mau
O tratamento dos dados obtidos tam
mbém de
ma automatizzada simplifiicará muito a vida do
form
técn
nico em relaçção à tomadda de decisão
o de qual
meio
o térmico serrá utilizado e para qual calibração
ele se
s torna maiss apropriado..
A automação do ensaio de caracterizzação da
peratura dos meios térmiicos visa min
nimizar o
temp
risco
o do conntato do ttécnico com
m altas
temp
peraturas e innalação de gases em susp
pensão.
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