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Descrição

Apenas o estudo de viabilidade, permitiria a prototipagem em série, conceito revolucionário, dentro do laboratório sem depender de

meios externos, baseada nesse projeto,

http://www.whizoo.com/

Tb verificar a viabilidade de apresentar esse projeto adaptado para obternção do projeto,

https://docs.google.com/document/d/1MXYz_ot90Q_cW5EYS-yXuFlgnRs0Jm1yDo43SVlpx_8/edit?usp=sharing

Histórico

#1 - 18/10/2017 11:14 h - Gustavo Claudio Karl Couto

- Data prevista alterado de 23/06/2017 para 25/12/2017

Foi adquirido um forno t-962, e feita parte das adaptações sugeridas no projeto,

https://github.com/UnifiedEngineering/T-962-improvements

Foi trocado o firmware do forno pelo firmware do github, usando um arduino como conversor usb serial e um conversor de nível lógico para o sinal rx

do forno, porém há ainda na rampa de subida do forno uma diferença de até 20 graus, entre o termistor da esquerda e da direita. Há uma sugestão

no projeto para o uso de uma placa adaptadora para leitura do nível do termistores com CI dedicado, em contra ponto ao forno que utiliza um circuito

com op amp e adc para leitura do termistores.

Já foram montadas algumas placas testes com resistor 0805, e apesar da curva pronta para a pasta sn63/pb37 não ter soldado essa placa,

utilizando um perfil com pico de 250, o resultado foi satisfatório.

Há um projeto também para adaptação de um forno comum para aumentar a infra estrutura do lab, os primeiros componentes da adaptação já foram

encomendados, e foi escolhido o seguinte modelo para adaptação, por causa de sua potência para um tamanho reduzido,

https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-887235627-forno-eletrico-arno-9l-preto-promoco--_JM

#2 - 19/12/2017 18:16 h - Gustavo Claudio Karl Couto

- Data prevista alterado de 25/12/2017 para 28/02/2018

#3 - 19/02/2019 18:41 h - Guilherme Gonçalves

- Situação alterado de Em andamento para Fechada
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