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O circuito receptor envia os dados provenientes da conexão sem

fio para o PC através de conexão USB. A informação será analisada

pelo LabView da National Instruments, que irá gerar gráficos das

mudanças no tempo facilitando a visualização. O Virtual Instrument,

pode ser observado na figura 4.

Os sensores escolhidos foram de temperatura (LM35) e

umidade (Watermark). Utilizou-se os microcontroladores PIC 16F77A

na transmissão e o PIC18F4550 na recepção. Os módulos sem fio

Zigbee, denominados XBee-Pro da Digi são os dispositivos

responsáveis pela transmissão dos dados dos sensores para o módulo

central. Para análise dos dados, utilizou-se o software LabView da

National Instruments.

Na figura 2 é possível observar os circuitos de transmissão e

recepção.
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Na agricultura, saber o estado em que se encontra a plantação

permite planejar medidas para melhorar o controle e a qualidade dos

produtos na colheita. Contudo, grandes dimensões das áreas de

plantio dificultam o monitoramento de forma eficaz. Uma solução para

isso é utilizar sensores espalhados e conectados através de

comunicação sem fio. A figura 1 mostra o esquemático do sistema que

realiza medições na área de plantação e transmite as informações para

serem analisadas.

Figura 1 – Esquemático do sistema

Figura 2: Circuito transmissor (esquerda) e receptor (direita)

Para acompanhar quais dados estavam sendo recebidos pelos

sensores um visor de LCD foi acoplado no circuito transmissor.

Neste, também podemos observar o módulo XBee, microcontrolador,

alimentação (pinos azuis) e os sensores (fios verdes). O receptor é

composto pelo microcontrolador, módulo XBee, alimentação e

comunicação com o PC (USB). Os módulo Zigbee foram

configurados através do software X-CTU da Digi, conforme figura 3. A

placa CONUSBEE da Rogercom foi utilizada para conectá-los ao PC.

Figura 3 – Configuração do X-CTU - end device (esquerda) e  coordinator (direita)

Figura 4 – Visualização dos dados no LabView

Visando o desenvolvimento de um protótipo de sistema de

monitoramento de temperatura e umidade para aplicação em

agricultura de precisão foi estudado o protocolo Zigbee, programação

C para microcontroladores PIC e também Labview. Como trabalho

futuro, é pretendida a calibração dos sensores para que o sistema

possa ser testado em ambientes de plantações reais. Sendo possível

acrescentar outros sensores, como o de pH.

REFERÊNCIAS

CONCLUSÃO

METODOLOGIA

INTRODUÇÃO

RESULTADO E DISCUSSÃO


