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Introdução 

O Canon Time Controller, também conhecido como CTC, é um pequeno controlador digital que permite ao 
utilizador programar uma sequência de disparos bem como a duração de cada um destes. Existe também a 
possibilidade de acrescentar tempo antes do disparo para acomodar as máquinas fotográficas do tipo DSLR’s 
(Digital Single-Lens Reflex) com sistema de mirror-lock e tempo após a exposição para permitir a gravação ou 
transferência da imagem e evitar o acumular destas na memória interna da máquina que teria, inevitavelmente, 
que ser descarregada. 

O Projecto CTC 

Há situações em que o engenho dentro de cada um 
de nós vem ao de cima, especialmente quando nos 
sentimos presos a situações incomportáveis ou 
desagradáveis e que nos limitam de alguma forma. 
Neste meu caso muito concreto, a limitação incide 
sobre uma disciplina muito específica deste nosso 
hobby, disciplina esta que se chama astrofotografia. 

O problema começou a fazer-se sentir quando 
comecei a reunir o equipamento mínimo decente para 
conseguir fazer astrofotografia no campo onde a 
ausência de energia eléctrica da rede é normalmente 
uma dura realidade. Somando todas as peças, o 
consumo energético começa a ser cada vez maior.  

A montagem do telescópio e o sistema de aquecimento das ópticas, por s,i já requerem alguma energia; mas a 
situação piora substancialmente se adicionarmos uma câmara digital e um PC portáti,l equipado com uma 
webcam para guiar o telescópio. A acrescentar a tudo isto, passamos também a ter uma quantidade de cabos a 
cruzar o caminho entre o telescópio e a viatura onde é mantida a fonte de alimentação e o PC, que poderão não 
ser nada saudáveis para a saúde física e monetária do astrónomo amador mais incauto. A fonte de alimentação 
e o PC poderiam eventualmente ficar numa mesa situada mais perto do telescópio, mas existem vários factores 
que fazem com que esta solução não seja desejável. 

Sendo um autodidacta em algumas áreas do conhecimento, resolvi iniciar um projecto que se divide em 3 fases 
e cujo objectivo é eliminar o PC da equação, o que irá reduzir tanto o consumo energético como a quantidade de 
cabos que cruzam a “zona crítica”. As fases são: 

1. Alimentação para a máquina digital a partir de uma fonte de energia de 12 volts. 

2. Aparelho de controlo dos disparos da máquina digital (CTC). 

3. Câmara-guia autónoma. 

A fase 1 está terminada há já algum tempo e talvez ainda possa vir a figurar como artigo numa próxima edição 
desta revista. A fase 2, que vai ser descrita neste artigo, também já está terminada e a funcionar. Seguir-se-á 
em breve a fase 3, que se adivinha vir a ser um desafio bem maior do que este. Uma possibilidade que está a 
ser equacionada para a fase 3, é que a câmara-guia venha a implementar também uma interface similar à do 
CTC para que possa, além de tratar da guiagem, ainda controlar os disparos da máquina digital, eliminando 
ainda mais alguns cabos e ligações. 

Figura 1 – Fotografia do Canon Time Controller 
(CTC). Nelson Viegas (2009). 
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Este projecto foi dividido em várias partes, que foram executadas pela ordem abaixo descrita. As mais relevantes 
vão ser analisadas em mais pormenor nas secções que se seguem. 

· Idealização e desenvolvimento do circuito. 

· Desenvolvimento do software. 

· Construção do protótipo em breadboard (Figura 2). 

· Testes ao software e circuito. 

· Fabricação da placa de circuito em cobre. 

· Montagem dos componentes. 

· Preparação da caixa. 

· Montagem da placa e componentes externos na caixa. 

· Testes finais ao software e circuito. 

· Testes reais no campo. 

 

Desenvolvimento e descrição do circuito 

O circuito foi inicialmente esboçado em papel para ter uma ideia geral das necessidades a nível de componentes. 
Simultaneamente fiz o download de um óptimo programa de desenho de circuitos e comecei a adaptar-me a ele 
para que pudesse transcrever o que já tinha em papel. O programa escolhido foi o DipTrace2, que na sua 
vertente freeware permite desenvolver circuitos até 250 pinos (ligações de componentes) pelo que é mais do 
que suficiente para este projecto. 

Na figura 10 podemos apreciar o esquema do circuito. Os conectores são todos genéricos, porque havia 
necessidade de os desenhar num outro programa incluído no pacote do DipTrace, mas como a vontade de levar 
o projecto avante era grande, prescindi dessa parte – aa fase 3 isto não será descurado, porque mais tarde irá 
facilitar o fabrico da placa do circuito. 

O coração do sistema é um microprocessador PIC modelo 16F876A da MicroChip (IC1) e é um pequeno 
processador RISC (Reduced Instruction Set Computer) que opera, nesta configuração, a uma velocidade de  
20 MHz. É auxiliado por uma EEPROM de 1 Mbit (Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory - IC4) 
que guarda toda a informação gráfica que é apresentada no LCD (Liquid Crystal Display) que é ligado nos 
conectores J1 - J2. O IC3 é um conversor série-paralelo e é usado para poupar a quantidade de portas utilizadas 
no microprocessador, que, caso não fosse usado, passaríamos a ter que usar cerca de 12 portas em vez das 
actuais 7. Pode parecer pouco, mas por vezes faz a diferença entre mantermos o microprocessador actual ou 
termos que mudar para um outro com mais portas, e normalmente maior, dentro do mesmo tipo de 
encapsulamento. O circuito integrado IC2 não chegou a ter lugar na placa final, porque, devido a um erro de 
cálculo das dimensões do regulador de tensão IC5, não 
havia possibilidade de colocar ambos na placa de circuito. 
A função deste componente seria de servir de interface 
entre o microprocessador e um PC através da porta série 
RS-232 para que se pudesse fazer a modificação dos 
gráficos. Assim, a EEPROM foi programada num circuito à 
parte e posteriormente colocada neste. Não há a 
possibilidade de fazer a actualização dos gráficos sem 
remover o componente, daí ele ter sido colocado num 
suporte para que possa ser removido com alguma 
facilidade, tal como o microprocessador. 

O gerador do sinal de 1 Hz, que marca os segundos, é 
externo ao circuito e é conectado a este através do 
conector J20–J23. Isto pode parecer estranho e na 

                                                           
2
 http://www.diptrace.com/ 

Figura 2 – Uma pequena breadboard utilizada para 
testar pequenos circuitos (Nelson Viegas, 2009). 
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realidade só foi concebido desta maneira devido às limitações do “engenheiro”. O sistema de interrupções do 
microprocessador não é fácil de usar e exigia o uso de contadores extra devido à relativa baixa resolução destes, 
e, como implementar um RTOS (Real-Time Operating System) também ainda não era solução, a única coisa 
viável que me passou pela cabeça foi passar numa loja normalmente conhecida como “Loja dos Chineses” e 
comprar um relógio despertador por 1 €. “Canibalizando” o dito, obtém-se uma pequena placa de circuito que, 
quando correctamente ligada, expõe nos seus conectores um sinal com a frequência pretendida – a de 1 Hz. 
Este circuito pode ser visto já montado no circuito na figura 8, do lado direito. 

Todo este circuito foi montado de forma mais ou menos precária numa breadboard (Figura 2) que não é mais 
que uma placa de testes com vários orifícios ligados entre si de uma determinada forma onde podemos encaixar 
os componentes e estabelecer ligações eléctricas entre eles. É muito útil para testar tudo (software inclusive) 
antes de fazer uma placa de cobre definitiva. Infelizmente e por motivos de ordem técnica, não existem registos 
fotográficos dessa montagem. 

Desenvolvimento do software do CTC 

O software do CTC foi desenvolvido na linguagem nativa do microprocessador, ou, por outras palavras, foi 
desenvolvido em linguagem assembly, e, depois de compilado, ocupa uns meros 3 Kb (sim, quilobytes!) de 
memória no microprocessador. A título de curiosidade, uma simples aplicação Windows, que pouco ou nada faz 
(só com o mínimo essencial para que seja considerado um programa), ocupa pelo menos 40 Kb! Aplicações que 
já realizam algum trabalho útil ocupam pelo menos 250 Kb e já não são programadas em linguagens de tão 
baixo nível como o assembly. 

O editor e compilador de código que foi utilizado é fornecido pelo próprio fabricante do microprocessador, 
chama-se MPLab3, e está disponível para download no site da MicroChip como software gratuito. Como este 
microprocessador tem memória não volátil muito pequena (somente 256 bytes), vi-me obrigado a ter que 
colocar os gráficos num chip à parte (a EEPROM – IC4). O microprocessador faz o download a partir da EEPROM 
sempre que precisa de utilizar os recursos gráficos. 

Como já foi visto anteriormente, o circuito que gera o sinal dos segundos é externo ao microprocessador. Isto 
tem as suas vantagens e desvantagens. A principal vantagem é que simplifica o código, já que não temos que 
usar os complicados temporizadores deste chip e nem temos que partir na direcção de implementar um sistema 
em tempo real. A desvantagem é que, e em aparente contradição com o ponto anterior, complica o código para 
quem não está habituado a eventos assíncronos, já que o sinal passa a surgir a qualquer altura durante a 
execução do código, sendo da responsabilidade do programador inventar um esquema para que o sinal de 
relativa curta duração nunca seja perdido. Perdendo um só impulso que seja deste sinal ganham-se segundos na 
exposição, o que induz em erro o astrofotógrafo. Tendo tido sucesso em fabricar um esquema destes, recebi 
indirectamente uma vantagem: a possibilidade de alterar os parâmetros enquanto o CTC está em 
funcionamento! Poderá ser útil para quando, por exemplo, verificamos que a quantidade de exposições está 
errada ou, se notarmos que a transferência da imagem demorou mais do que o previsto, podemos corrigir os 
parâmetros imediatamente sem ter que abortar a exposição actual. 

A título de curiosidade, estavam previstos indicadores sonoros de fim de exposição e fim do processo, mas, por 
incapacidade do “engenheiro” em conseguir implementar esse sistema com sucesso, ficou suspenso para uma 
próxima revisão do software. Mas um pequeno trecho da Marcha Imperial4 durante o “arranque” do sistema teria 
ficado um espectáculo!... Este é o motivo que faz com que a EEPROM seja tão grande comparada com a 
quantidade de bytes que actualmente os gráficos que contém ocupam – É que iria servir também para guardar 
um sample desta fantástica música! Apesar disto não ter sido implementado, existem indicadores visuais que 
podem ser observados a uma longa distância e quem consistem em dois LED’s, um verde indicando que o CTC 
está à espera de ser activado e um vermelho que indica que existe um processo de exposição em curso. 

 

 

                                                           
3
 http://www.microchip.com 

4
 Da saga dos filmes da Guerra das Estrelas 
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Desenvolvimento da placa de circuito 

O pacote de software DipTrace oferece-nos 
ainda a possibilidade de desenharmos a placa 
para o nosso circuito. Após algumas 
tentativas, cheguei ao desenho que se pode 
ver na figura 3. Nesta figura podemos ver as 
duas faces da placa. Devido ao grande 
número de jumper wires usados (os fios 
brancos visíveis na figura 7) podemos inferir 
que a disposição dos componentes ou a 
construção do circuito em si, poderá não ter 
sido a melhor. A função copper pour do 
software permite-nos preencher as zonas 
vazias do circuito com cobre, ou seja, simular 
que ali vai haver parte do circuito. Desta 
forma reduz-se em muito o consumo da 
substância (percloreto de ferro) que vai ser 
usada para gerar as pistas na placa de cobre, 
como vamos ver já a seguir. A placa de circuito 
impresso mede 95 mm x 55 mm. 

 

 

Fabricação da placa de circuito – parte 1 

Para a fabricação da placa de circuito, decidi optar pela técnica do “faça você mesmo, em casa”. É a maneira 
mais económica para produzir circuitos fabricados somente uma ou duas vezes e que não contenham pistas 
demasiado estreitas. O processo desenrola-se, sucintamente, da seguinte forma: 

1. Imprime-se o desenho da figura 3 (só o do lado direito) num acetato para impressoras laser. 
2. Coloca-se o acetato sobre a placa de cobre, tendo sido esta previamente bem limpa e fixa-se o 

acetato à placa o melhor possível para que mantenham a posição durante o procedimento. 
3. Pede-se emprestado um ferro de passar roupa. 
4. Agora passa-se a ferro sobre o acetato, insistindo com a ponta sobre as pistas mas sem 

exageros. Este não irá derreter porque está preparado para suportar as grandes temperaturas no 
interior das impressoras laser. 

5. Retira-se o acetato, e, o tonner que estava agarrado neste deverá ter sido transferido totalmente 
para a placa de cobre (Figura 4). Levanta-se o acetado a partir de uma ponta, com cuidado, e 
caso verifique que algo não foi transferido, baixa-se a folha de acetato e insiste-se na área 
afectada. 

6. Mergulha-se a placa numa solução de percloreto de ferro, e vai-se agitando a solução 
ligeiramente. Há que verificar de vez em quando a degradação do cobre exposto. 

7. Lava-se bem a placa e passa-se uma lixa fina para retirar o tonner. No fim a placa deverá 
apresentar-se mais ou menos como a apresentada na figura 5 

8. Há que abrir os furos para que os componentes e as ligações possam ser feitas entre os dois 
lados da placa (Figura 6). 

 

 

 

 

Figura 3 – O protótipo da placa de circuito, visto do lado dos  
componentes (à esquerda) e do lado das pistas condutoras de 

cobre (à direita). Nelson Viegas (2009). 
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Há que ter atenção à manipulação do percloreto de ferro (FeCl3). É uma substância tóxica e que mancha os 
objectos que toca de forma praticamente permanente, incluindo a pele! Qualquer peça de metal que entre em 
contacto com a solução ficará negra. É melhor usar ferramentas de plástico para agitar a solução e manipular a 
placa submersa. A solução pode ser guardada num recipiente de plástico bem fechado para que possa ser 
reutilizada mais tarde, mas deverá ser feita uma pequena abertura para que alguns gases possam escapar em 
segurança. Note-se que, apesar de o percloreto de ferro não atacar activamente o plástico, este será afectado ao 
fim de um período de tempo relativamente longo. Se a solução for deixada durante vários meses, há que ter 
muita atenção quando voltar a pegar no recipiente porque este poderá estar quebradiço e irá ceder quando 
submetido à pressão exercida pela mão com resultados dramáticos especialmente se este tiver sido guardado 
numa prateleira alta. Para prevenir isto, é melhor usar dois contentores, um dentro do outro. O exterior estará 
saudável, excepto se for visível que o contentor interno tenha cedido por si só e que a solução já esteja em 
contacto com o contentor externo. De qualquer modo, há que sempre ter muito cuidado. 

 

Fabricação da placa de circuito – parte 2 

A segunda parte da fabricação do circuito consiste na soldadura de todos os componentes, jumper wires, fios de 
ligação aos componentes e conectores externos. Não é uma tarefa complicada, mas devido à proximidade de 
muitos pontos de ligação, poderá, às vezes, tornar-se um pouco complicado evitar que o ponto de solda se ligue 
não só ao sítio pretendido, mas também aos pontos adjacentes. A figura 7 apresenta algumas das etapas de 
colocação dos componentes na placa. Normalmente começa-se pelos componentes de menor dimensão e 
caminha-se para os de maior, se bem que isto pode ser feito como der mais jeito. A figura 8 apresenta já o 
circuito com todos os seus componentes no lugar e pronto a entrar na fase de testes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – A placa de circuito depois de do tonner 
ter sido transferido do acetato (N. Viegas, 2009). 

Figura 5 – A placa de circuito depois de retirada do “banho” 
que atacou as partes expostas do cobre (N. Viegas 2009). 
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Fgura 6 – Os furos essenciais à comunicação entre os dois lados da placa. Todos realizados à mão utilizando uma ferramenta 
do tipo Dremmel equipada com uma broca da 0,5mm (Nelson Viegas, 2009). 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 – Algumas das fases da colocação dos componentes na placa de circuito impresso (Nelson Viegas, 2009). 
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Fabricação da caixa 

Aqui está um dos passos que para mim é um dos mais problemáticos. Encontrar uma caixa decente para colocar 
a nossa mais recente invenção é um verdadeiro pesadelo. Após muito procura, local e internacionalmente, 
descobri uma caixa adequada numa empresa nacional, medindo 125 mm x 67 mm.  

O passo seguinte foi abrir a janela para colocar o LCD, abrir uns buracos para os botões de controlo e umas 
ranhuras laterais para os conectores externos. Não tendo acesso a uma “oficina” equipada, a única solução foi 
fazer uns buracos com broca e usar uma serra manual para abrir a janela. Em seguida, e com o auxilio de limas, 
tratei de endireitar as superfícies e criar os ângulos rectos da janela. Os botões foram mais fáceis porque foi só 
abrir os furos (redondos!) com uma broca adequada. Como é óbvio, a placa de circuito foi desenhada tendo em 
mente as dimensões e os suportes para os parafusos existentes na caixa. 

 

 

 

Conclusão 

Quando o aparelho funciona e tem o desempenho esperado, penso que é justo considerar que a sua criação foi 
um sucesso apesar de algumas ideias não terem sido implementadas e por ter recorrido a técnicas pouco 
ortodoxas para resolver algumas limitações a nível de conhecimentos. Actualmente o software foi revisto para 
resolver um problema encontrado com o contador que teimava em considerar o zero como tempo útil e, como 
resultado, aumentava em 1 segundo qualquer exposição que fosse feita. Aproveitando a abertura da caixa, 
resolvi baixar um pouco mais a intensidade luminosa do LCD que apesar de dia parecer levemente iluminado, à 
noite ainda estava consideravelmente luminoso o que perturbava um pouco os colegas astrónomos. 

 

 

  

Figura 8 – Vista geral do circuito concluído. De salientar que nesta fase o microprocessador, a EEPROM e o gerador de relógio 
externo já estão ligados, indicando o inicio da fase de testes (Nelson Viegas, 2009). 
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O Futuro 

Espero que a 3.ª fase tenha o êxito esperado e que forme, juntamente com o CTC, uma boa plataforma 
autónoma para o astrofotógrafo que deseja ter o mínimo de exigências energéticas, confusão com cabos e 
desempenho do equipamento ao mais alto nível. Tudo isto, para que possa, calma e serenamente, apreciar uma 
bela noite estrelada enquanto regista a assinatura dos ténues fotões que viajaram milhares de milhões de 
quilómetros só para virem ao seu encontro e libertarem, finalmente, a sua preciosa “carga informativa”. 

Figura 9 – O CTC em funcionamento. No topo, a imagem que aparece por alguns segundos quando se liga o 
aparelho fazendo alusão ao grupo de astrónomos amadores ‘GOAAA’ do qual faço parte, e em baixo, o ecrã de 

operação do CTC onde se podem configurar os vários parâmetros (Nelson Viegas, 2009). 
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Figura 10 – Esquema global do circuito (Nelson Viegas, 2009). 


