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RESUMO 

 
 

O sistema de investigação feita por robôs através da análise de imagens cap-

turadas está sendo utilizado nas pequenas e grandes empresas. Através da análise 

de imagens, é possível verificar se um produto está com defeito ou não. Dependendo 

da imagem, ou até mesmo se a peça estiver em mãos, um operador poderá analisar 

e qualificar como peça boa, mas através da conversão de uma figura em matriz biná-

ria, será possível encontrar um erro. Desta forma o produto final poderá ser adquirido 

pelo consumidor com mais qualidade e com custo reduzido. 

 

Para sistemas de segurança, é possível analisar um espaço, fotografar o local 

e saber se há perigo para o operador, ou até mesmo localizar pessoas em situações 

de risco de vida. 

 

Esta monografia relata um sistema de controle artificial elaborada na platafor-

ma Labview interligada ao sistema de Transmissão e Recepção por Rádio Frequên-

cia. Na plataforma Labview será possível analisar imagens capturadas pelo Robô 

Explorador  Investigador. Esta monografia está inspirada no sistema do Robô Curio-

sity da NASA.  

 

 

Palavras chaves: Robô, Microcontrolador,  LabView 
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ABSTRACT 
 

 

 

The system of investigation by robots through image analysis cap-tured is used in 

small and large companies. Through the analysis of images, you can check whether a 

product is defective or not. Depending on the image, or even if the part is at hand, an 

operator can analyze and qualify as a good piece, but by converting a picture into ma-

trix binah-ria, you can find an error. Thus the final product can be purchased by con-

sumers with higher quality and lower cost. 

 

For security systems, it is possible to analyze a space, photographing the site and 

see if there is danger to the operator, or even find people in life-threatening situations. 

 

This monograph describes a control system developed in artificial platforms ma 

Labview interconnected system Transmit and Receive Radio Freq-ence. In Labview 

platform will be possible to analyze images captured by the robot explorer Investiga-

tor. This monograph is inspired by System Robot Curio-sity of NASA. 

 

 

Keywords: Robot, Microcontroller, labview 
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1 INTRODUÇÃO 

Por meio desta monografia será apresentado o projeto Robô Explorador Micro-

controlado via RF com transmissão de imagem e recepção. Este projeto possui al-

gumas placas de controle, transmissão e recepção de dados por meio de ondas RF 

(Rádio Frequência).  

 

O Robô Explorador é o módulo móvel composto por uma placa de desenvolvi-

mento denominada como DEMOQE e um microcontrolador de 8bit HCS08QE128. Co-

nectada a esta placa DEMOQUE por meio de fios está uma placa chamada de Driver 

dos motores. O Driver dos motores possui um Circuito Integrado  do tipo L298N. Este 

receberá pulsos enviados pelo microcontrolador e determinará o sentido de rotação dos 

motores.  Também está conectada à placa DEMOQE um driver chamado de Receptor 

RF. É a placa responsável por decodificar os sinais enviados pelo Controle Transmissor 

acoplado ao sistema Labview que retransmitirá a placa DEMOQE os comandos neces-

sários para movimentar o Robô Explorador. Acoplado na base superior do robô está 

uma câmera wirelles. Conforme o robô for trafegar, as imagens serão enviadas ao sis-

tema labview e estas serão tratadas. 

 

O controle do Robô Explorador é feito por meio de um transmissor acoplado ao 

PC através da porta USB do PC. Tal controle possui uma placa CPU com um microcon-

trolador central chamado de PIC 18F452. O microcontrolador PIC18F452 possui um 

firmware que transmitirá os comandos recebidos pelo computador ou pelo Joystick ao 

Robô Explorador por meio de ondas RF. Acoplado a placa central está um circuito que 

interligará a placa central ao PC por meio da porta USB. Funcionará como driver serial, 

porém servirá como emulador USB. O CI chamado de FT232BM é responsável por 

transmitir dados do sistema Labview ao microcontrolador PIC 18F452. Também interli-

gado a placa Central de Controle está uma placa chamada de Transmissor RF. Está 

placa recebe os comandos enviados pelo microcontrolador PIC 18F452 e os codifica 

enviando ao ar por meio de ondas de RF (Rádio Frequência). 

 

O Receptor da câmera wirelles também está conectada a porta USB e o sistema 
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LabView irá capturar as imagens e serão tratadas no decorrer do processamento.  

 

A motivação deste trabalho surgiu após a apresentação do Robô da NASA envi-

ado ao planeta Marte. Este robô foi chamado de Curiosity e sua missão foi enviar dados 

a NASA através de imagens capturadas, dados coletados do planeta por meio dos sen-

sores acoplados ao Curiosity. O objetivo da missão foi saber se houve vida no planeta 

Marte. 

 

O projeto Robô Explorador está dividido nas áreas: Hardware e Mecânica. 

 

O objetivo principal deste trabalho é produzir material para servir como fonte de 

pesquisas e estímulo para o estudo e desenvolvimento de novos projetos acadêmicos 

elaborados pelos alunos do Curso Técnico em Mecatrônica, Eletrônica e Elétrica con-

forme os seguintes itens: 

  a) O processo no desenvolvimento das placas eletrônicas; 

 b) Descrever como é o processo de comunicação por RF; 

c) Processo de captura de Imagens através do LabView; 

  d) Como o Robô Explorador se locomove no ambiente; 

 

Através das explicações destacadas neste trabalho, o leitor será capaz de com-

preender como foi elaborado o projeto podendo construir um protótipo melhorado ou 

utilizar estes conceitos para desenvolver um novo protótipo. 
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2 JUSTIFICATIVA 

Pretendeu-se desenvolver uma plataforma que permita estudar os sinais de co-

municação, entender o processo de codificação e decodificação utilizada nos dias atu-

ais e a verificação de interferências nos sistemas por RF. 

   

Através deste trabalho o leitor poderá desenvolver e adquirir conhecimentos di-

versos em vários módulos eletrônicos, tanto em programação embarcada como em 

hardware, servindo de motivação para futuros pesquisadores. Facilitará o desenvolvi-

mento de sistema por telemetria (RF) para projetos acadêmicos, veículos automotores, 

robôs, sistemas de segurança e novos desenvolvimentos. 
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3 OBJETIVO 

Estudar a implementação de um sistema embarcado para controlar um robô-

móvel via ondas (RF).  

 

O protótipo foi montado, testes de hardware e software foram realizados para 

averiguar o comportamento do sistema e sua comunicação. Foi possível desenvolver 

um sistema de controle supervisório através do  LabView,  possibilitando capturar 

imagens por meio das ondas RF com o Robô Explorador em movimento. 

 

O estudo é necessário para haver boa eficiência nos sistemas de comunica-

ções aplicados em novos projetos. 
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4 METODOLOGIA 

 

A) Uma revisão bibliográfica abordando o estado da arte da tecnologia RF; 

B) Testes preliminares verificando a eficiência do robô;  

C) Desenvolvimento de protótipo; 
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5 CRONOGRAMA 
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6 ROBÔ CURIOSITY 

É um robô da agência espacial norte-americana (NASA), de seis rodas, do 

tamanho de um carro, preparado para explorar Marte. O Robô mede três metros de 

comprimento, 2.7 metros de largura e 2.2 metros de altura, pesando quase 900 qui-

los. É capaz de percorrer 200 metros na superfície do Planeta Vermelho no espaço 

de uma hora. [1] 

 

Através das suas 17 câmaras de vídeo (sete delas colocadas na "cabeça" do 

robô), os cientistas podem escolher o melhor caminho a percorrer. Um "braço" está 

equipado com uma broca, um pincel para remover a poeira e uma pá, para recolher 

materiais para análise. Estes são "digeridos" no corpo do robô que tem capacidade 

para deixá-los em pó, antes de serem analisados. No corpo estão também os compu-

tadores. 

 

Todo o material funciona graças a um gerador termoelétrico de radioisótopos, 

equipado com uma "pilha nuclear" de plutônio 238 que tem dez anos de autonomia 

[7][8][9].  

Figura 1 - Robô Curiosity [1] 
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Uma das missões do Robô Curiosity é tentar encontrar algum meio de vida 

que pudesse permitir a colonização humana. O robô Curiosity analisa porções de 

partículas rochosas e minérios retirados do planeta. Através destas experiências, as 

expectativas dos cientistas diminuíram porque não encontraram meios para sustentar 

vida no planeta.  Diversas imagens são enviadas para estudo.  

 

Além dos dados das experiências, os cientistas podem analisar as imagens e 

comparar com o solo terrestre. Na Figura 2 -  Solo do Planeta Marte e o Robô Curio-

sity, é possível observar a exploração no solo do planeta Marte pelo robô Curiosity. 

 

 

Figura 2 -  Solo do Planeta Marte e o Robô Curiosity [1] [2] 
 

 

 
 

 

  O método de controle do Robô Curiosity foi a inspiração para iniciar o desen-

volvimento do protótipo: Robô Explorador. 
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7 HARDWARE 

7.1  Sistema Geral em Blocos 

 

No sistema abaixo é possível observar como é o funcionamento do Robô Ex-

plorador. Na primeira sequência o computador poderá enviar comandos por meio do 

sistema Labview conectado pela porta USB até o Controle Central. Por meio de on-

das RF, o robô irá receber os comandos necessários para poder trafegar no ambien-

te desejado. Na segunda sequência o computador receberá os dados através de um 

receptor. Estes dados serão tratados no sistema Labview por onde o operador pode-

rá analisar as imagens.[3] Os dados da câmera Wirelles são capturados no robô e 

enviados por meio de ondas RF. Na Figura 3 - Sistema em Blocos, será possível ob-

servar o funcionamento sequencial do Robô Explorador. 

 

 

Figura 3 - Sistema em Blocos 
 

 

 

 



 22 

Na Figura 4 - Diagrama em blocos da câmera wirelles é possível observar o 

sistema de comunicação em blocos da câmera wirelles com o PC – Labview. 

 

Figura 4 - Diagrama em blocos da câmera wirelles 
 

 

7.2  Composição do Robô Explorador 

7.2.1 Montagem Mecânica  Base Móvel 

Neste tópico será apresentada a sequência da montagem mecânica do Robô 

Explorador. 

Figura 5 - Montagem do Servo motor 
 

 
 

7.2.1.1 Montagem do servo motor de direção 

O primeiro passo foi identificar o local de fixação do servo motor, então se fi-

xou as bases ao chassi e acoplou-se o servo motor as bases(1). Em seguida insta-
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lou-se o eixo atuador ao servo motor(2) e adicionou as hastes de controle(3) ao 

mesmo e as rodas, e por fim foi feito o alinhamento como mostra a Figura 5. Para 

fixação da placa foi construída uma base feita em acrílico, o qual foi fixada a apoios 

presos ao chassi, como é mostrado na Figura 6 

 

Figura 6 - Base de Fixação da Placa 
 

 

7.2.1.2 Fixação de espaçadores para placa 

 Após a fixação da base ao carro, foram adicionados espaçadores as bases 

para evitar contato da placa com parafusos de fixação das bases, como é  mostrado 

nas Figuras Figura 6 - Base de Fixação da Placa e Figura 7 - Espaçadores fixados à 

base. 

 

Figura 7 - Espaçadores fixados à base 
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7.2.1.3 Placa fixada a base  

Fixados os espaçadores o passo seguinte foi  adicionar a placa de controle ao 

carro como é mostrado na Figura 8. 

 
Figura 8 - Placa de Controle dos Motores – CI L298N 

 

 

7.2.1.4 Fixação da Placa DEMOQE 

 

Com o processador HCS08QE128 de 8 bits. Esta placa é responsável pelo 

controle geral do Robô Explorador.  Na Figura 9 está demonstrada a fixação da placa 

sobre a placa de controle dos motores. 

 

Figura 9 - Placa de Controle DEMOQE - HCS08QE128 
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7.2.1.5 Fixação da placa de RF 

A placa de RF esta fixada na lateral esquerda do Robô Explorador. Esta placa 

possui um módulo de RF modelo BIM 433 da empresa Rádio Metrix e possui um al-

cance de 100 a 200 metros entre os módulos de transmissão e Recepção. Os 4 leds 

visualizados na Figura 10 servirão para monitorar a recepção de bits e observar a 

fixação da placa de RF. 

 

Figura 10 - Placa de RF fixada na posição vertical 
 

 
 
 

7.2.2 Controle Central – Transmissor 

 

Na Figura 11 e na Figura 12 - Controle Central Transmissor por RF, será pos-

sível observar  duas placas interligadas. A placa menor possui um processador cen-

tral chamado de FT232BM. Este processador atua como link ou interface com o 

computador por meio da porta USB. A placa maior é responsável pelo controle total e 

enviar os bits de controle para o Robô Explorador trafegar.  
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Figura 11 - Placa de Controle Central e o Joystick 
 

 
 

Figura 12 - Controle Central Transmissor por RF 
 

 

7.2.3 Câmera Wirelles 

 

O sistema de captura de imagens é totalmente independente do 

processamento central do Robô Explorador com a placa Demoqe. Este sistema foi 

adquirido no comércio local. As imagens serão coletadas por tal robô transmitidas 

para o PC. O sistema Labview irá coletar e tratar as imagens.  Nas Figura 13 e a 

Figura 14, será  possível observar o modelo da câmera Wirelles e o Receptor 

utilizados no protótipo  e a fixação da câmera no Robô Explorador. 
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Figura 13 -Sistema da Câmera Wirelles 

 

Figura 14 - Câmera Fixada na lateral esquerda do Robô Explorador 
 

 

7.3  Circuitos Eletrônicos referentes à Tecnologia Móvel 

  

 Neste tópico será demonstrado todos os circuitos eletrônicos integrados ao 

Robô Explorador e o Controle Central por ondas RF ( Rádio Frequência). 

 

7.3.1 Driver dos motores 

 

 O Controle dos motores traseiros é feito por um Circuito Integrado modelo  

L298N. 
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Também há incluso no mesmo circuito o controle de um servo motor que será 

utilizado para direcionar o Robô Explorador.  

 

O Circuito Integrado  Tipo L298N é considerado monolítico integrado porque 

sua construção interna está baseada nos materiais Germânio e Silício. Através do 

uso destes materiais foi possível reduzir o tamanho dos componentes, permitindo a 

construção de apenas um Wafer de silicio. Tal componente possui, encapsulamento 

Multi-watt e PowerSO20. Utiliza-se para alta tensão, excitador duplo, projetado para 

aceitar níveis de padrão da lógica do TTL e conduzir cargas indutivas tais como relé, 

solenóides, motores. [6] 

 

A lógica TTL ( Transistor, Transistor, Logic ) significa que a formação interna 

deste componente será por transistores. Este componente devidamente polarizado 

poderá controlar cargas com alta corrente. É necessário verificar o datasheet do 

componente para seguir as orientações do fabricante. Duas entradas são fornecidas 

para controlar a ação do dispositivo independente da entrada de sinais. Os emisso-

res dos transistores mais baixos de cada ponte serão conectados juntos e o terminal 

externo correspondente poderá ser usado para a conexão de um resistor de detec-

ção externo. Uma entrada adicional da fonte é fornecida de modo que a lógica traba-

lhe em uma tensão mais baixa. Na Figura 15 está o diagrama em blocos do CI. [27] 

 

Figura 15 - Diagrama em Blocos L298N [27] 
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7.3.1.1 Funcionamento do Circuito Driver 

 

O Conector P2 no esquemático representa a entrada de controle ou comandos 

do Microcontrolador HCS08QE128 da FreeScale. Os pinos de P2 (1, 3, 5, e 7), estão 

conectados as entradas In1 à In4 do CI L298 nos pinos (5, 7, 10 e 12). As entradas 

IN1 e IN2 comandarão o motor de tração direita e as entradas IN2 e IN3 comandarão 

o motor de tração esquerda. 

 

O microcontrolador HCS08QE128 enviará níveis alto e baixo para o drive. 

Considera-se nível alto para o microcontrolador HCS08QE128 o valor de 3V VCC e 

nível baixo como 0V.  

 

Conforme são habilitados os níveis de entrada IN1 a IN4 do CI L298, determi-

nará o sentido de giro dos motores. Conforme a tabela 01, o robô irá trafegar para 

frente, para traz, irá virar à direita e irá virar à esquerda. A garantia dos níveis lógicos 

“0” é confirmado pelo acoplamento dos resistores R1 a R4 ligados diretamente ao 

terra do circuito. 

 

Tabela 01 – Controle dos Motores 

 

 

 

  

 

  

O Conector P6 no esquemático representa a entrada de controle de habilita-

ção dos motores. Os pinos ENA e ENB de P6(1 e 3) estão interligados as entradas 

de ENA e ENB do CI L298N pinos( 6 e 11). O microcontrolador HCS08QE128 envia-

rá nível alto para a entrada ENA permitindo que o motor fique acionado. O envio de 

um nível “0” pelo microcontrolador desabilita o funcionamento do motor dianteiro. O 

mesmo funcionamento pode ser considerado para a entrada IN2. Os resistores R5 e 

IN1 = 1 e IN2 = 0    -  Motor direito com rotação horário 

IN1 = 0 e IN2 = 1    -  Motor direito com rotação anti-horário 

IN3 = 1 e IN4 = 0    -  Motor esquerdo com rotação horário 

IN4 = 0 e IN4 = 1    -  Motor esquerdo com rotação anti-horário 
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R6 garantem o nível lógico “0” porque estão acoplados as entradas IN1 e IN2 ligados 

diretamente ao terra do circuito. 

 O Conector P5 no esquemático representa a saída dos motores direito e es-

querdo (traseiros). Os pinos deste conector (1, 3, 5 e 7), estão conectados as saídas 

do CI L298N nos pinos ( 2, 3, 13, 14) chamados de OUT1 a OUT4. Também estão 

acoplados a está entrada 08 diodos (D1 a D8) que serão responsáveis pela elimina-

ção da força contra eletromotriz gerada pela reversão dos motores. Estes diodos 

conduzem a corrente contrária à fonte evitando que ocorra a queima do CI L298N. 

 

 As saídas L298N, funcionarão como uma ponte de transistores com controle 

de habilitação através da base conforme a Figura 16.  

 
Figura 16 - Configuração em ponte dos motores [27] 

 

 
  

O Conector P3 no esquemático representará o controle de velocidade dos mo-

tores. Os pinos SENA e SENB (1 e 3) estão conectados nas entradas SENA e SENB 

(1 e 15) do L298N. O microcontrolador.HCS08QE128 enviará pulsos para estas en-

tradas e conforme o duty-cicle gerado, irá ocorrer a variação da velocidade dos moto-

res. Conforme é variado os pulsos PWM em relação ao terra a velocidade irá aumen-

tar ou diminuir. Os resistores R9 e R10 estão acoplados as entradas SENA e SENB e 

garantem o nível lógico “0”. Na Figura 17 estão demonstrados os pulsos PWM (Pulse 

Width Modulation – Modulação por largura de Pulso). [28] 
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Figura 17 - Níveis PWM no L298N [28] 
 

 
 

 O Conector P4 no esquemático representa o controle do Servo Motor também 

feito por PWM. O sinal acoplado na base do transistor por meio de R12. Quando o 

sinal positivo é aplicado a base de Q2 BC547, passa a existir uma circulação de cor-

rente com sinal invertido da base. A corrente retirada do coletor de Q2 está invertido 

em relação a base que será acoplado a base de Q1 que entrará em estado de Corte. 

Quando Q2 está no estado de corte Q1 irá conduzir. 

 

 Este circuito tem o funcionamento de uma porta inversora ou um Buffer. O si-

nal coletado no coletor do transistor Q1 irá ser acoplado no pino de controle do servo. 

Conforme o envio dos pulsos PWM por meio do microcontrolador, o servo motor será 

acionado e o eixo dianteiro do Robô irá de-flexionar para a direita ou para a esquerda 

conforme a Figura 18 - Pulso PWM de Controle do Servo Motor. 

 

Figura 18 - Pulso PWM de Controle do Servo Motor [28] 
 

 
 

 O CI L298N – Possui um pino de alimentação VSS conectado no VCC con-

forme está mencionado no esquemático na figura 01. Este pino é o nível lógico de 

alimentação na linha de 5volts VCC. O capacitor C3 e C2 servem para estabilizar a 
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alimentação e eliminar os ruídos criados por circuitos indutivos (motores). O conector 

P7 corresponde a entrada de alimentação, ou seja, conexão da bateria. 

 

7.3.2 Circuito Receptor RF  

 

Este circuito é responsável por decodificar os comandos enviados pelo contro-

le Central Transmissor e poderá ser observado no Anexo como Anexo B - Placa Re-

ceptora por ondas RF. 

 

O componente central do circuito receptor acoplado ao Robô Explorador é o 

CI HT12D demonstrado na  Figura 19. Sua função é decodificar o sinal conforme a 

combinação das chaves recebida pelo módulo RF da empresa Rádio METRIX por 

meio do pino DI14. 

 
Figura 19 - Configuração do Decoder [29] 

 

 

As chaves A0 a A7 determinam a combinação do sinal e as chaves A8 à A11 

servem para enviar os dados através da sequência de 4 bits para a placa DEMOQE.  

 

Para haver a perfeita comunicação é preciso que as mesmas configurações 

das chaves A0 a A7 deverão estar configuradas no CI encoder HT12E (Transmissor) 

e isto evitará interferências de outros transmissores assim como receptores. Basica-

mente o Encoder irá codificar um sinal e o Decoder  irá fazer o processo reverso, ou 

seja, irá decodificar o sinal da entrada por meio da antena. 

 

Quando o sinal chegar ao módulo de RF, circuito receptor por meio de uma 
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antena, o sinal será aberto por meio do decoder e transmitido ao estágio eletrônico 

seguinte. As ondas de RF Rádio Frequência servem como condutor, levando as in-

formações do circuito transmissor ao circuito receptor.  O CI Encoder possui uma 

saída de 4 bits e o CI Decoder possui uma saída de 4 bits e através desta configura-

ção será possível gerar uma tabela verdade de 4 bits gerando 16 combinações. Es-

tas combinações geraram os comandos do Robô Explorador. [29] 

   

Conforme a Figura 20 – Sistema em Blocos módulo RF, é possível observar o 

diagrama de blocos do módulo RF Rádio Metrix de 01 canal de transmissão. 

 

Figura 20 – Sistema em Blocos módulo RF [30] 
 

 
 

A seção de transmissão do BiM dispõe de um circuito gerador de ondas FM 

modulada na faixa de 433 MHz alimentando um Buffer ou estágio de saída na faixa 

de 10mW de radiação. A operação é controlada por um select linha TX e RX.  

 

A seção BIM recebe uma conversão superheteródino FM duplo com FI’s de 

16MHz e 150 KHz. Os blocos FI’s são denominados de osciladores locais. [30] 

 

No receptor superheterodino, a tensão do sinal de entrada é combinada com a 

tensão do oscilador local e, normalmente, convertido em um sinal de frequência fixa, 

mais baixa. O sinal nessa frequência intermediaria contém a mesma modulação, co-
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mo a portadora original, sendo amplificado e detectado, para reproduzir a informação 

original.  

O módulo de RF trabalha como Full Duplex. Os blocos poderão ser  selecio-

nados através da combinação de bits pelos pinos 15 e 16.  No Robô Explorador  o 

módulo de RF está configurado apenas para receber dados e para o receptor  o mó-

dulo está configurado apenas para transmitir dados. Desta forma, o sinal recebido 

pela antena por meio de ondas de rádio através do pino 2 será retransmitido pelo 

pino 12. Este sinal é amplificado internamente, irá passar pelo processo de detecção 

de ondas RF e será retransmitido ao decoder conforme a figura 23 através do pino 

DI14. Internamente além da amplificação do sinal RF, o mesmo é separado da onda 

portadora por isso é possível acoplar ao pino DI14 do decoder, porque este pino DI14 

irá receber apenas os dados de controle. 

 

É possível observar na Figura 21 o módulo Bim RF. 

 
Figura 21 - Módulo BIM2-433 [33] 

 

 

 

7.3.3 Placa de Desenvolvimento DEMOQE 

 

A placa de desenvolvimento DEMOQE é considerada CPU ( Unidade Central 
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de Processamento) . A placa DEMOQE com o microcontrolador acoplado de 8 bits 

modelo: HCS08QE128BM irá controlar todos os movimentos do Robô Explorador 

através de um firmware embarcado. O firmware é um programa em linguagem C 

convertido em linguagem de máquina através de um compilador CodeWarrior. Neste 

tópico será detalhada a placa de desenvolvimento DEMOQE conforme a Figura 22. 

[5] [22] 

 
 

Figura 22 - Placa de Desenvolvimento DEMOQE [10] 
 

 
 

É possível observar a placa menor  “verde”. Esta placa é o módulo CPU com o 

microcontrolador HCS08QE128BM. Está disponível no anexo o programa estruturado 

na linguagem C que foi embarcado no microcontrolador.  

 

Na Figura 23, observaremos a posição e a identificação dos componentes a-

través do Silk da placa posição TOP (Identificação ou nome dos componentes locali-

zado na face superior da PLACA) [10] 
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Figura 23 - DEMOQE Top Component Placement [10] 
 

 
 

Na lateral direita da Figura 23, é possível observar um barramento ou exten-

são de 56 pinos. É através destes pinos que os comandos são enviados a placa de 

Driver dos motores e a placa decodificadora de RF. Na Figura 24 será possível ob-

servar a identificação dos pinos para extensão e acoplamento. 

 

Figura 24 - Barramento ou Extensão para acoplamento [10] 
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Maiores informações sobre a placa de desenvolvimento DEMOQE, será pos-

sível encontrar no manual de usuário disponível no site da empresa FreeScale.  

7.3.4 Central de Transmissão – USB 

 

Este bloco possui a função de enviar comandos ao Receptor do Robô Explo-

rador recebidos do PC por meio do sistema LabView ou através de um Joystick co-

mandos manuais sem intervenção do sistema LabView instalado no computador.  

 

O programa poderá ser observado no Apêndice – Firmware Circuito Transmis-

sor e o Firmware Robô Explorador. 

 

O Módulo de Controle para Transmissão possui uma chave seletora que irá 

selecionar o módulo de controle do Robô Explorador 

a) Controle Manual; 

b) Controle Automático. 

 

Quando a chave seletora estiver na posição: Controle Manual, um Led bicolor 

de monitoração irá ficar aceso na cor vermelha, indicando que a comunicação está 

sendo manual. Nesta posição o Robô Explorador irá receber comandos através do 

Joystick e o LabView não irá atuar nos comandos e também não irá capturar ima-

gens. 

 

Quando a chave seletora estiver na posição: Controle Automático, o led bico-

lor de monitoração irá mudar da cor vermelha para a cor verde, indicando que a co-

municação estará por meio da porta de comunicação USB (Universal Serial Bus). 

Neste caso, o LabView estará controlando o Robô Explorador.  

 

No software LabView o controle poderá ser manual através de botões virtuais 

criados na plataforma ao lado do bloco visualizador das imagens capturadas, ou por 

rotas programadas determinando a rota do Robô Explorador irá se movimentar. Está 

lógica está sendo baseada no controle do  Robô Curiosity em missão no planeta Mar-
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te por meio da comunicação entre os satélites e a NASA. Na Figura 25, será possível 

observar as trilhas geradas no bloco PCB e o esquema completo poderá ser obser-

vado no circuito Transmissor conforme a Figura25. [21] [26] 

 
 

Figura 25 – Ploter do PCB 
 Circuito Transmissor  

 

 

 

 

Quando o processador recebe os dados do PC ou pelo Joystick, internamente 

é acionado os pinos de saída do Port C0, Port C1, Port C2 e Port C3. Estes pinos 

estarão interligados ao Encoder HT12E. Estes pinos irão gerar dados de 04 bits que 

serão codificados e enviados para o módulo Rádio Metrix (RF). Os dados codificados 

serão amplificados e enviados para a antena. O meio de comunicação está sendo 

por ondas de rádio denominadas por ondas portadoras  moduladas.  

 

Nas  Figura 26 deverá ser observado uma aplicação geral do encoder HT12E 

e o decoder HT12D. [11] [12]  
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Figura 26 – Encoder e Decoder  [11] 
 

          

7.3.5 Driver USB 

 

O circuito completo do Driver USB poderá ser visto na Figura 27 e no Anexo 

como figura 04.  

Figura 27 - Driver USB 
 

 
 

A função deste circuito é converter os dados enviados pela porta USB e 

transmiti-las como uma porta serial RS232. O componente principal deste circuito é o 

processador denominado FT232BM que utiliza uma memória auxiliar para registrar o 

endereço da porta COM utilizada no PC conforme a Figura 28 - CI FT232BM[13] 

 

Para configurar CI FT232BM é necessário utilizar a plataforma MPROG. Na 

Figura 29, é possível observar a área de trabalho. 



 40 

 

Figura 28 - CI FT232BM [13] 
 

 
 
 

Figura 29 - Área de configuração do FT232BM  
 

 
 

Depois de concluída a configuração do CI FT232BM, a plataforma irá gerar um 

arquivo de instalação para reconhecimento do driver pelo Sistema Operacional 

Windows. Ao plugar o circuito driver na porta USB, o Windows irá reconhecer e 

solicitará o arquivo para instalação. Direcionando o Windows com o arquivo gera-

do no software Ftprog, a instalação da porta USB estará concluída e a comunica-

ção iniciada. Para maiores informações será preciso consultar o manual de usuá-
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rio disponível no site da empresa FTDI. Após estas explicações será possível 

compreender:  

 

a) O sistema LabView irá enviar um dado através da porta USB ou pelo Joystick; 

b) O circuito Driver USB conectado a porta estará servindo como interface entre 

o PC e o circuito principal enviando os dados pela comunicação serial RS232 

do processador FT232BM. 

c) O Circuito principal receberá os dados e enviará para o circuito Encoder que 

retransmitirá um sinal codificado ao módulo de Rádio Metrix.  

d) Na saída do módulo de Rádio Metrix estará a antena que será responsável por 

enviar os dados até o Receptor. 

e) Após a captação dos dados pela antena acoplada ao módulo de RF (Circuito 

Receptor), o sinal será enviado ao Decoder. 

f) O sinal será decodificado no circuito Decoder  e retransmitido ao circuito prin-

cipal acoplado  ao microcontrolador HSC08QE128BM 

g) O firmware embarcado no microcontrolador HSC08QE128BM irá tratar a in-

formação e acionará os pinos de controle na Placa Driver dos motores. 

h) O Robô Explorador estará em funcionamento.     
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8 SOFTWARE 

8.1  Desenvolvimento na plataforma Labview  

 

O LabVIEW é uma linguagem de programação gráfica originária da National 

Instruments [3]. 

 

Para elaborar qualquer programa é preciso utilizar ícones ou blocos disponí-

veis nas ferramentas do sistema LabView.  

 

A plataforma Labview é diferenciada de outros compiladores porque utiliza a 

estrutura de dados e linhas para interligar os blocos. Este sistema não segue a linha 

de um compilador comum baseado em linhas de comandos ou escrita que determi-

narão a execução do programa e é um ambiente de desenvolvimento integrado livre 

que utiliza os compiladores do projeto GNU  para compilar programas no sistema 

operacional Microsoft Windows [4]. Como exemplo está demonstrado no Anexo o 

programa do Robô Explorador escrito em linguagem C na plataforma Code Warrior e 

todas as telas demonstrando a lógica de controle do Robô Explorador será abordado 

nos próximos tópicos e o funcionamento interno de cada bloco. 

 

8.1.1 Bloco de Comunicação RS232  

 

Na data que esta monografia foi escrita, há diversos sistemas de comunica-

ção: sistema USB (Universal Serial Bus), redes de comunicação ProfNet, Device Net, 

protocolo CAN, redes wirelles e entre outras.  

 

 Vários sistemas possuem o mesmo princípio de comunicação RS232, porque 

possuem um canal de Transmissão e Recepção. Por exemplo: O cabo de redes pon-

to a ponto ou CrossOver possui dois pontos TX e RX e estando conectado a dois 

computadores permitirá a comunicação para envio de dados. Internamente os com-

http://pt.wikipedia.org/wiki/Linguagem_de_programa%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/National_Instruments
http://pt.wikipedia.org/wiki/National_Instruments
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ambiente_de_desenvolvimento_integrado
http://pt.wikipedia.org/wiki/Software_livre
http://pt.wikipedia.org/wiki/Compilador
http://pt.wikipedia.org/wiki/GNU
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
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putadores possuem um driver serial RS232, mas a conexão é através do conector 

RJ45 - REDE.  

 

O sistema de comunicação USB possui um driver acelerador ou Buffer para 

armazenar as informações e irá disponibiliza-las para o próximo circuito denominado 

RS232. Desta forma podemos concluir que a porta USB é um sistema evoluído para 

conexão mais rápida com outros periféricos (Plug and Play), mas é o mesmo princí-

pio do modo RS232. Quando configuramos uma porta USB estamos disponibilizando 

internamente uma porta “COM” virtual e quando o driver é instalado com sucesso 

aparecerá a seguinte informação: Driver instalado com sucesso e pronto para o uso.  

Tendo como base este raciocínio é possível afirmar que o sistema RS232 é um meio 

de comunicação entre vários equipamentos do tipo sequencial com velocidade baixa.  

 

No sistema Labview e o Robô Explorador são utilizados o meio de comunica-

ção serial, porém é utilizado um adaptador USB (conversor) já mencionado nos capí-

tulos anteriores como uma interface serial seguindo os mesmos padrões de comuni-

cação exigidos pelo sistema.  O sistema de comunicação RS232 – USB pode ser 

considerado uma das alternativas para comunicação entre o LabView e um Hardware 

qualquer. Na Figura 31 é possível observar como foi feito a interligação dos blocos 

para reconhecimento da porta “COM”. 

 

Figura 30 - Bloco VISA 
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Os blocos de comunicação serial estão disponíveis no function palet do editor 

de diagramas no botão instrument I/O conforme a  Figura 30. [14] [15] 

 

Figura 31 - Bloco de Comunicação Serial - LabView  
 

 

 

 
 

  

O primeiro componente destacado é o Configura serial destacado na Figura 

32. Este bloco é responsável para configurar a serial com os parâmetros necessários 

exigidos pelo protocolo. Por Exemplo: Baud Rate 9600 (Velocidade da porta para 

transmissão e recepção de dados). 

 

Figura 32- Configura Serial 
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Outro bloco necessário para a comunicação é o Visa Write. Este bloco é res-

ponsável para enviar dados para a porta serial, ou seja, disponibiliza as informações 

na saída podendo ser uma porta DB9 (COM) ou a própria USB se estiver configura-

da. EStá destacada na Figura 33. 

 

Figura 33 - Bloco VISA WRITE 
 

 

Na Figura 34 é possível observar como foi interligado os blocos para haver 

comunicação. 

Figura 34 - Interligação dos Blocos 
 

 

 
 

 Depois de interligado os blocos para a Comunicação Serial RS232, foi interli-

gado dois blocos Build ARRAY e ID ARRAY. O bloco Build Array funciona como um 

sistema conhecido digital (Multiplex). Este bloco interliga várias entradas booleanas 

podendo ser verdadeiras ou falsas. Desta forma é possível acionar um comando virar 

a direita, virar a esquerda, inicia demonstração etc... Cada variável booleana ativa 

um bloco Switch e dentro desta chave há uma condição de envio de dados para a 

porta serial. Este exemplo está demonstrado através da Figura 35. 
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Figura 35 - Bloco de comandos ARRAY 

  

 
 

 

Figura 36 – Acionamento - Comando Seguir em Frente 
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Na representação da Figura 36 – Acionamento - Comando Seguir em Frente, 

é possível observar que ao acionar a variável Booleana CIMA, o bloco Build ARRAY 

interpretará a condição verdadeira passando a informação de entrada acionada ao 

próximo bloco ID ARRAY. Conforme a posição selecionada, o bloco ID receberá esta 

informação chaveando o bloco Switch correspondente quatro. No interior deste bloco 

é possível observar duas letras “AA”. Estas letras “AA” serão os comandos enviados 

para a porta (VISA WRITE) que irá escrever estas letras diretamente nos pinos. O 

Módulo de Controle descrito nos tópicos anteriores receberá esta informação e envia-

rá para o Robô Explorador que irá se movimentar.  O padrão obedecido para haver a 

comunicação é o ASCII. 

  

Maiores informações para entendimento da comunicação serial utilizando o 

LabView é possível consultar o bloco VISA RS232 no site NI.  

  

Na Figura 37 - Bloco de Rota, foi utilizado um sistema de comparação. No la-

do direito da figura é possível observar o símbolo matemático “maior”  interligado 

com uma constante 520. A conexão Shift Register em (amarelo) está interligando o 

comparador matemático maior com os switchs.   

 

Figura 37 - Bloco de Rota 
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A função destacada na Figura 37 é contar e comparar. Quando a função shift 

Register possuir o valor acima do comparador, a função por exemplo:  Seguir em 

frente será paralisada. Desta maneira será possível executar quaisquer comandos e 

o software permitirá controlar o Robô Explorador por ondas de Rádio Metrix através 

do Módulo de Controle e Transmissão. 

 

8.1.2 NI IMAQ USB – Captura de Imagens com Câmera Wirelles 

 

O módulo NI IMAQ é atualmente o método mais popular de apoio a 

transferência de imagem através do barramento USB. Por meio deste bloco é 

possível conectar vários equipamentos através da conexão USB.  Na Figura 38- NI 

IMAQ, é possível observar a conexão de vários equipamentos com diversas marcas 

de fabricantes ao LabView. 

 

Figura 38- NI IMAQ [32] 
 

 

 

 

 Para selecionar os blocos é preciso selecionar no menu ferramentas Vision 

and Motion e NI IMAQ conforme a Figura 43 - Seleção do Bloco IMAQ USB. [16] [17] 
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Figura 39 - Bloco de Captura de Imagem - Parte 1 
 

 
 

  

Observando a Figura 39 - Bloco de Captura de Imagem - Parte 1, temos o blo-

co USB. Este bloco é responsável para interligar a câmera ao sistema LabView ser-

vindo como interface. O bloco seguinte é o Índex ARRAY. Sua função é selecionar a 

porta ativada pela câmera permitindo que o próximo bloco NI IMAQ INIT – Inicialize a 

transmissão de Imagens podendo ser observada na Figura 40. 

 

Figura 40 - Bloco de Inicialização da Câmera 

 

 
 

  

Na Figura 41 - IMAQ CREATE, é possível observar o bloco IMAQ. Este bloco 

é responsável por criar telas temporárias na memória. Funciona como Buffer para 

arquivar as posições das imagens capturadas. Conforme o tempo selecionado, estas 

imagens são transmitidas ao bloco IMAQ USB que distribuirá para o módulo de vi-

sualização de imagem e em paralelo podendo ser observado na figura 42. Para fina-
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lizar a seção o sinal será transmitido ao Bloco USB Close. O bloco USB close encer-

ra a conexão quando o ciclo for encerrado.  

 
Figura 41 - IMAQ CREATE 

 
 

 
 
 

 

 

Figura 42 - Bloco de Captura de imagem parte 2 
 

 

 
 

 

Na imagem 43 é possível observar o menu Vision and Motion. Selecionando 

este item será aberto o sub. menu que disponibilizará todas as Vis para o tratamento 

de imagens e transmissão.  
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Figura 43 - Seleção do Bloco IMAQ USB 
 

 

  

Para outros esclarecimentos será possível consultar o site da National Instru-

ments. [31] [32]  
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9 CIRCUITO EQUIVALENTE PARA TRANSMISSÃO DE DADOS 

9.1  Circuito Integrado CM8870 

 

O Circuito integrado CM8870 observado na Figura 44, é um decoder identifi-

cador de pulsos de telefone através dos sons. Cada tecla do telefone possui um sinal 

DTMF (Dual Tone Multi-Frequency), desta forma, qualquer tecla pressionada irá 

transmitir a saída uma informação binária. [18] [19] 

 

 

Figura 44 - CI Decodificador [36]  

 

 
 

 O sinal analógico captado pela entrada in será acoplado pelo capacitor e envi-

ado aos pinos de entrada dois e três. Os pinos identificados com os números onze a 

quatorze possibilitam a combinação binária.  De Q0 a Q3 é possível gerar uma tabela 

verdade com dezesseis combinações possíveis e é exatamente o mesmo número de 

combinações utilizadas no Módulo de Controle e Transmissão. 
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Na Figura 45, é possível observar que o sinal passa por um comparador atra-

vés de um amplificador operacional. O sinal será acoplado ao filtro que irá dividir os 

pulsos ligado ou desligado. Passando por dois Switchs Triggers. Este processo irá 

juntar o sinal formando o pacote de quatro bits. Para haver a comunicação é preciso 

ter um CI Decoder e o Encoder. 

 

 

Figura 45 - Diagrama de Blocos do Decoder CM8870 
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10 TESTES EFETUADOS - SIMULAÇÕES 

O Sistema de comunicação por RF é eficiente, mas dependerá do local de tra-

balho para haver uma boa comunicação. Em locais de ruídos e com alta presença de 

EMI ( Interferência Eletromagnética ), por exemplo: máquinas Industriais, o alcance 

para a comunicação poderá ser reduzido. Os fabricantes informam o alcance em 

campo aberto ou com barreiras por meio dos datasheets.  

 

É necessário blindar os circuitos e acoplamentos para evitar os ruídos eletro-

magnéticos. A solução abordada para o Robô Explorador seria a comunicação via 

celular  através dos satélites. Este sistema é mais eficiente porque a amplitude da 

onda é maior em torno de 900MHz permitindo alcançar maiores distâncias mesmo 

em lugares de difícil acesso, enquanto que o Módulo de Rádio Metrix possui um al-

cance limitado na faixa de amplitude de 433 MHz.  A amplificação do sinal no módulo 

RF (BIM433) restringe apenas na potência interna do circuito gerador de ondas, en-

quanto que o Celular possui a comunicação com Antenas DERBs e os Satélites, des-

ta forma o projeto Robô Explorador poderá estar mais próximo do sistema desenvol-

vido pela NASA para controlar o Robô Curiosity. Comparando a Frequência dos celu-

lares e a frequência por RF do módulo BIM 433, quanto mais alto a frequência me-

lhor será a comunicação, porque restringe as baixas frequências dos ruídos, por isso 

que os sinais de ondas por satélites são mais eficientes. [33] 

 

Testando o projeto Robô Explorador, foi detectado falhas de comunicação devi-

do ao alcance. Houve colisão com as paredes de concreto na Universidade São José 

(Quadra da ETEC e o laboratório 01). Neste caso, quando houve perda de comuni-

cação, o robô trafegou sem controle. Para manter o mesmo sistema, uma das solu-

ções possíveis seria acoplar um celular com o Chip Decoder CM8870 para enviar 

dados por meio das ondas de transmissão celular (Satélite). Os testes com sucesso 

foram:  

 

a) Controle manual sem intervenção do LabView; 

b) Controle manual através do LabView; 
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c) Controle automático -> Rota determinada pelo LabView; 

 

Foi constatado o sucesso na comunicação e controle na faixa aproximada de 30 

metros de alcance.   

 

Nos três modos de controle, foi constatado que as imagens capturadas pelo 

Robô Explorador foram transmitidas com sucesso ao Software LabView sendo possí-

vel observar as imagens. Na Figura 46, temos um exemplo de imagem sendo tratada 

no software LabView. 

 

Figura 46 - Capturando uma imagem local - Laboratório 01 
 

 

 
 
 Na Figura 47, é possível observar a imagem capturada pelo Robô Explorador 

sendo tratada no LabView.  

  
 

Figura 47 - Imagem capturada - Piso do laboratório 01 
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11 PROJETOS FUTUROS  

Desenvolver lógicas na plataforma de desenvolvimento LabView para compa-

rar duas imagens por meio de matrizes, por exemplo: detectar pequenas falhas que 

não são percebidas pela visão humana. Tal evolução, por exemplo: poderá ser justi-

ficada se esta técnica for aplicada na indústria, porque estará elevando o nível de 

controle de uma planta industrial e eliminar falhas no decorrer do processo, além de 

permitir a elevação da qualidade do produto final. 

 

Evoluir o sistema de comunicação por RF para o sistema de comunicação via 

celular, além de desenvolver um sistema baseado na plataforma Android. 

 

Desenvolver um sistema por malha fechada para saber a posição atual do ro-

bô. Para adotar o sistema por malha fechada, uma opção seria incluir um encoder 

acoplado às rodas.  Tal sistema poderá eliminar falhas de comunicação porque os 

dados enviados poderão ser confirmados e desta forma o robô não irá colidir ou tra-

fegar sem controle elevando sua eficiência. 

 

Esse projeto abre possibilidades para evolução de novos projetos e estudos 

com novas tecnologias porque abrange dificuldades na comunicação por RF. Mesmo 

tendo eficiência na comunicação, ocorreu falhas que deverão ser abordadas em pro-

jetos futuros, por exemplo: 

 

a) Sistema de comunicação; 

b) Controle em malha fechada; 

c) Inteligência Artificial 
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12 CONCLUSÃO 

Nos dias atuais que esta monografia foi escrita, os robôs vêm ocupando espa-

ço exercendo funções diversas nas indústrias ou em outras aplicações que necessi-

tam de precisão para conclusão de tarefas específicas.  

 

Um robô poderá estar atuando em funções de risco como: desarmamento de 

bombas, operações cirúrgicas em seres humanos para a cura de doenças, análise de 

terrenos para melhorar a qualidade de vida dos seres humanos, exploração de terre-

nos por meio de imagens que o homem não consegue ter acesso, rotas de aviões e 

entre outras aplicações. Tais robôs vêm se adequando as ações do homem devido a 

grande evolução tecnológica. 

 

O desenvolvimento do Robô Explorador  foi inspirado no projeto do Robô Cu-

riosity, despertando curiosidades para o autor desta monografia em estudar os con-

troles efetuados pela NASA, para comandar tal robô no solo Marciano por meio dos 

satélites.  

 

O processo de comunicação por RF desenvolvido para a comunicação do Ro-

bô Explorador não é inovador, mas poderá servir como fonte de pesquisas para no-

vos desenvolvimentos tendo como base os resultados alcançados neste trabalho. 

 

Foi abordado o processo de captura de Imagens através do software LabView, 

com bons resultados. Diversas empresas no ramo de automação industrial já utilizam 

a análise de imagens para melhorar a qualidade dos seus produtos para poderem 

competir com outras empresas no mercado nacional e internacional. 

 

O sistema LabView possui diversos blocos interativos que permitem evoluir o 

sistema do Robô Explorador. Tais informações estão disponibilizadas no site da Na-

tional para auxiliar no desenvolvimento de qualquer outro projeto.  

   

Foi descrito todo o processo, montagem e como é o sistema de locomoção do 
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Robô Explorador. Os testes de comunicação foram obtidos com sucesso, mas foram 

constatadas algumas falhas de comunicação devido ao alcance do transmissor e Re-

ceptor. Em alguns momentos dos testes, ocorreu a colisão com uma parede porque 

houve falha de comunicação e neste caso o robô passou a se locomover sem coor-

denação.  Para projetos futuros será possível implementar sensores para evitar coli-

sões e outras falhas que poderiam ocorrer.  

 

No projeto atual existe apenas os controles de transmissão de dados feitos pe-

lo Labview  ao  Robô Explorador, mas não há respostas se o comando enviado será 

recebido com sucesso. No decorrer dos testes de comunicação, o robô respondeu 

perfeitamente aos comandos, mas em determinadas situações houve falhas de co-

municação devido às distâncias superiores a 30 metros.  
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14 ANEXOS 

  
Anexo A - Esquema elétrico – Driver para acionamento dos Motores 
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Anexo B - Placa Receptora por ondas RF 
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Anexo C - Módulo Transmissor 
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Anexo D - Driver USB 
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Anexo E  - Esquema da placa Demoqe – Parte 1 
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Anexo F  - Esquema da Placa Demoqe – Parte 2 
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Anexo G  - Esquema da Placa Demoqe – Parte 3 
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Anexo H  - Datasheet do Decoder HT12D utilizado no robô 
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Anexo I  - Configuração do Decoder HT12D 
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Anexo J  - Tela de Abertura do Programa Robô Explorador – LabView 
 

 
 
 

Anexo K  - Tela de Rotas Automáticas do Robô Explorador – LabView 
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Anexo L  - Tela de Análise de Imagens e comandos Manuais 
 

 
 

 

 

Anexo M  - Bloco para controlar o Robô Explorador no modo automático 
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Anexo N  - Bloco de Comunicação RS232 
 

 
 

 

Anexo O  - Bloco de Captura de Imagens 
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Anexo P  - Firmware do Circuito Transmissor 
 
/******************************************************************************* 

 Robô Explorador – Proj. TCC -> Eduardo Ap. dos Santos – 04/2013 

 Placa Transmissora - Linguagem C – Compilador MikroC 

*******************************************************************************/ 

 

char texto [255]; 

 

sbit LCD_EN at RB2_bit; 

sbit LCD_RS at RB0_bit; 

//sbit LCD_RW at RB1_bit; 

sbit LCD_D4 at RB4_bit; 

sbit LCD_D5 at RB5_bit; 

sbit LCD_D6 at RB6_bit; 

sbit LCD_D7 at RB7_bit; 

 

sbit LCD_EN_Direction at TRISB2_bit; 

sbit LCD_RS_Direction at TRISB0_bit; 

//sbit LCD_RW_Direction at TRISB1_bit; 

sbit LCD_D4_Direction at TRISB4_bit; 

sbit LCD_D5_Direction at TRISB5_bit; 

sbit LCD_D6_Direction at TRISB6_bit; 

sbit LCD_D7_Direction at TRISB7_bit; 

 

 

 

 

// --------------- Tabela de bits para o display sete segmentos----------------- 

 

int tabela[] = { 

                0b00000000, 

                0b00000001, 

                0b00000010, 

                0b00000011, 

                0b00000100, 

                0b00000101, 

                0b00000110, 

                0b00000111, 

                0b00001000, 

                0b00001001, 

                0b00001010, 

                0b00001011, 

                0b00001100, 

                0b00001101, 

                0b00001110, 

                0b00001111, 

                0b00010000, 

                0b00010001, 

                0b00010010, 

                0b00010011, 

                0b00010100, 

                0b00010101, 

                0b00010110, 

                0b00010111, 

                0b00011000, 

                0b00011001, 

                0b00011010, 
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                0b00011011, 

                0b00011100, 

                0b00011101, 

                0b00011110, 

                0b00011111, 

                0b00100000, 

                0b00100001, 

                0b00100010, 

                0b00100011, 

                0b00100100, 

                0b00100101, 

                0b00100110, 

                0b00100111, 

                0b00101000, 

                0b00101001, 

                0b00101010, 

                0b00101011, 

                0b00101100, 

                0b00101101, 

                0b00101110, 

                0b00101111, 

                0b00110000, 

                0b00110001, 

                0b00110010, 

                0b00110011, 

                0b00110100, 

                0b00110101, 

                0b00110110, 

                0b00110111, 

                0b00111000, 

                0b00111001, 

                0b00111010, 

                0b00111011, 

                0b00111100, 

                0b00111101, 

                0b00111110, 

                0b00111111, 

                0b01000000, 

                0b01000001, 

                0b01000010, 

                0b01000011, 

                0b01000100, 

                0b01000101, 

                0b01000110, 

                0b01000111, 

                0b01001000, 

                0b01001001, 

                0b01001010, 

                0b01001011, 

                0b01001100, 

                0b01001101, 

                0b01001110, 

                0b01001111, 

                0b01010000, 

                0b01010001, 

                0b01010010, 

                0b01010011, 

                0b01010100, 

                0b01010101, 
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                0b01010110, 

                0b01010111, 

                0b01011000, 

                0b01011001, 

                0b01011010, 

                0b01011011, 

                0b01011100, 

                0b01011101, 

                0b01011110, 

                0b01011111, 

                0b01100000, 

                0b01100001, 

                0b01100010, 

                0b01100011, 

                0b01100100, 

                0b01100101, 

                0b01100110, 

                0b01100111, 

                0b01101000, 

                0b01101001, 

                0b01101010, 

                0b01101011, 

                0b01101100, 

                0b01101101, 

                0b01101110, 

                0b01101111, 

                0b01110000, 

                0b01110001, 

                0b01110010, 

                0b01110011, 

                0b01110100, 

                0b01110101, 

                0b01110110, 

                0b01110111, 

                0b01111000, 

                0b01111001, 

                0b01111010, 

                0b01111011, 

                0b01111100, 

                0b01111101, 

                0b01111110, 

                0b01111111, 

                0b11111111}; 

 

// -------------- Rotina Principal --------------------------------------------- 

void main () 

{ 

 unsigned char dado;                          // Variável para enviar caracter 

 

 int conv, manual=0;                        // Variáveis p/ conversões 

 conv=0; 

 adcon1=0b00000111;                   // Configuraração do PortA - Digital 

 

 trisa =0b00111111; 

 portA =0b00111111; 

 trisb =0b00000000; 

 trise =0b00000001; 

 trisd =0b00000000;                   // Saída do barramento p/ display 7 segm. 

 portd =0b00000000; 
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 Uart1_Init(9600);                   // Configuração baudrate 9600. 

 

 porte.f1=1;                  // Ligado no RX = 1 TX = 0 -> hab. para Transmissor 

 porte.f2=0;                  // ligado no TX = 0 

 

 // ----------------------- Inicialização LCD ---------------------------------- 

 

 //Lcd_Config(&portb,0,2,1,7,6,5,4);   // Pinos do LCD   - rs, en, rw 

 Lcd_Init(); 

 Lcd_Cmd(_lcd_cursor_off); 

 Lcd_Cmd(_Lcd_clear); 

 Lcd_Out(1,1, "Robô Explorador "); 

 Lcd_Out(2,1, "TCC 2013  "); 

 delay_ms(2000);  

 

 do 

 { 

 if (button (&porte,0,20,1)) 

 { 

   portd.f4 =1;     // led monitoração envio de dados pelo PC 

   portd.f5 =0;     // Desliga led manual 

  if (Uart1_Data_Ready())               // se chegou algum byte no bufer, entao: 

     { 

       dado=uart1_read(); 

       Uart1_Write(dado);               // Retornando o valor da entrada... 

       conv=dado;                      // Convertendo o valor para Impressão 

 

       Portd = (tabela[conv]); 

 

       Lcd_Out(1,1, , "Robô Explorador "); 

       Lcd_Chr(2,16, conv); 

       Lcd_Out(2,1, "Comando/Envio: "); 

 

       switch (conv) 

        { 

           case 0b01000001:    // letra A 

             { 

               portd.f0 = 1;             // Seguindo em frente 

               portd.f1 = 0; 

               portd.f2 = 0; 

               portd.f3 = 0; 

               Lcd_Out(2,1, "  Em Frente...  "); 

               break; 

             } 

           case 0b01000010:    // letra B 

             { 

               portd.f1 = 1;            // Virando à direita 

               portd.f0 = 0; 

               portd.f2 = 0; 

               portd.f3 = 0; 

               Lcd_Out(2,1, "  A Direita...  "); 

               break; 

             } 

           case 0b01000011:    // letra C 

             { 

               portd.f3 = 1;            // Virando a esquerda 

               portd.f0 = 0; 

               portd.f1 = 0; 

               portd.f2 = 0; 
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               Lcd_Out(2,1, "  A Esquerda... "); 

               break; 

             } 

           case 0b01000100:    // letra D 

             { 

               portd.f2 = 1;            // Marcha Ré 

               portd.f0 = 0; 

               portd.f1 = 0; 

               portd.f3 = 0; 

               Lcd_Out(2,1, "  Marcha Re...  "); 

               break; 

             } 

            

//------------------ Rotina do Garfo --------------------------------- 

           case 0b01000101:    // letra E 

             { 

               portd.f0 = 1;           // Garfo sobe  " manual" 

               portd.f1 = 1; 

               portd.f2 = 0; 

               portd.f3 = 0; 

               Lcd_Out(2,1, " Garfo Subindo..."); 

               break; 

             } 

            

           case 0b01000110:    // letra F 

             { 

               portd.f0 = 0;           // Garfo desce  " manual" 

               portd.f1 = 0; 

               portd.f2 = 1; 

               portd.f3 = 1; 

               Lcd_Out(2,1, " Garfo Descendo..."); 

               break; 

             } 

 

          case 0b01011010:      // letra Z 

           { 

              portd.f0 = 0;             // Parando 

              portd.f1 = 0; 

              portd.f2 = 0; 

              portd.f3 = 0; 

              Lcd_Out(2,1, "  Aguardando...  "); 

              break; 

           } 

        } 

 

     } 

  } 

 

//-------------------- Configuração das Chaves --------------------------------- 

 

  if (button (&porte,0,20,0))       // Comando manual 

   { 

    portd.f5 = 1;   // led monitoração envio de dados manual " Vermelho " 

    portd.f4 = 0;   // desliga led automático 

 

 

     if ((button (&porta,0,20,0)) && (button (&porta,5,20,1))) 

       { 

          portd.f0 = 1;             // Seguindo em frente 
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          portd.f1 = 0; 

          portd.f2 = 0; 

          portd.f3 = 0; 

          Lcd_Out(2,1, "  Em Frente...  "); 

       } 

 

     if ((button (&porta,1,20,0)) && (button (&porta,5,20,1))) 

       { 

          portd.f1 = 1;            // Virando à direita 

          portd.f0 = 0; 

          portd.f2 = 0; 

          portd.f3 = 0; 

          Lcd_Out(2,1, "  A Direita...  "); 

       } 

     if ((button (&porta,2,20,0)) && (button (&porta,5,20,1))) 

       { 

          portd.f2 = 1;            // Marcha Ré 

          portd.f0 = 0; 

          portd.f1 = 0; 

          portd.f3 = 0; 

          Lcd_Out(2,1, "  Marcha Re...  "); 

       } 

     if ((button (&porta,3,20,0)) && (button (&porta,5,20,1))) 

      { 

          portd.f3 = 1;            // Virando a esquerda 

          portd.f0 = 0; 

          portd.f1 = 0; 

          portd.f2 = 0; 

          Lcd_Out(2,1, "  A Esquerda... "); 

      } 

 

     if (button (&porta,4,20,0)) 

      { 

          portd = 0b00100000;            // Desliga as rotinas 

          Lcd_Out(2,1, " Aguardando... "); 

      } 

 

     if ((button (&porta,0,20,0)) && (button (&porta,5,20,0))) 

      { 

          portd.f0 = 1;           // Garfo sobe  " manual" 

          portd.f1 = 1; 

          portd.f2 = 0; 

          portd.f3 = 0; 

          Lcd_Out(2,1, " Garfo Subindo..."); 

      } 

 

     if ((button (&porta,2,20,0)) && (button (&porta,5,20,0))) 

      { 

          portd.f0 = 0;           // Garfo desce  " manual" 

          portd.f1 = 0; 

          portd.f2 = 1; 

          portd.f3 = 1; 

          Lcd_Out(2,1, " Garfo Descendo..."); 

      } 

 

  } 

 

 }while(1); 

} 
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Anexo Q - FirmWare – Programa Embarcado na placa Demoqe 
 
/********************** Programa Robo Explorador - TCC *********************** 

Programa para controlar um robo com câmera e sensores de análise 

Funcção dos Sensores: Enviar dados para o supervisório para análise 

Tirar fotos do ambiente pesquisado    

    

              Proj.: Eduardo Ap. dos Santos -> KIT DEMOQE  

              Prof.: Celso Eduardo - > Celsinho 

*************************************************************************/ 

 

 

#include <hidef.h> /* for EnableInterrupts macro */ 

#include "derivative.h" /* include peripheral declarations */ 

 

/********************** Programa Robo Explorador - TCC *********************** 

          

         DEFINIÇÕES DOS PINOS GERAIS DO ROBO EXPLORADOR 2013      

               

*************************************************************************/ 

#define   LED1          PTCD_PTCD0 

#define   LED2          PTCD_PTCD1 

#define   LED3          PTCD_PTCD2 

#define   LED4          PTCD_PTCD3 

#define   LED5          PTCD_PTCD4 

#define   LED6          PTCD_PTCD5 

#define   LED7          PTED_PTED6 

#define   LED8          PTED_PTED7 

 

#define   ENB_RODA_DIR  PTGD_PTGD0      //fio azul 

#define   ENB_RODA_ESQ  PTGD_PTGD1      //fio branco 

 

#define   FRENTE_DIR    PTCD_PTCD0           //fio verde/branco 

#define   FRENTE_ESQ    PTCD_PTCD1          //fio roxo/branco 

#define   RE_DIR        PTCD_PTCD2                 //fio cinza/branco 

#define   RE_ESQ        PTCD_PTCD3                //fio azul/branco   

 

#define   BOTAO_1       PTAD_PTAD2             //fio branco 

#define   BOTAO_2       PTAD_PTAD3             //fio azul 

#define   BOTAO_3       PTDD_PTDD2             //fio branco 

#define   BOTAO_4       PTDD_PTDD3             //fio verde   

 

 

#define   LIGADO        0 

#define   DESLIGADO     1 

#define   PRESS_BTD     1 

#define   SOLTO_BTD     0 

#define   PRESS_BTA     1 

#define   SOLTO_BTA     0  

 

#define   CICLO_ATIVO_MOTOR_1   TPM1C1V     //Canal para monitorar 

                                            //nível alto do PTB5 

#define   CICLO_ATIVO_MOTOR_2   TPM1C2V     //Canal para monitorar 

                                                                                        //nível alto do PTA6 

#define   SERVO                 TPM2C0V                         //Canal para monitorar 

                                                                                        //nível alto do PTA0 

 

unsigned int a, b; 
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/*======================================================================= 

 *                   Bloco de timer usando o for                                                                                              * 

 *======================================================================*/ 

void delay_1 (void) 

{ 

 for (a =0; a<100; a++) 

 { 

  for (b =0; b<1000; b++); 

 } 

} 

void delay_2 (void) 

{ 

 for (a =0; a<100; a++) 

 { 

  for (b =0; b<100; b++); 

 } 

} 

/*======================================================================*/ 

 

/*======================================================================= 

 *                   CONFIGURAÇÕES GERAIS DO SISTEMA                                                                 * 

 *======================================================================*/ 

void main(void) 

{    

  /***************** CONFIGURAÇÕES DOS PORTS ****************************/ 

  

  SOPT1 = 0x03;               //Debug e Reset habilitados   

  PTAPE = 0xFF;               //Resistores pullup habilitados 

  PTDPE = 0xFF;               //Resistores pullup habilitados    

   

  PTADD  = 0xF3;              //Port A2 e A3, A5 como entrada -> PTA6  

                                            //Sinal PWM Motor esquerdo 

  PTBDD  = 0xFF;              //Todo Port B como saída -> PTB5 Sinal PWM  

                                            //Motor direito 

   

  PTDDD  = 0x00;              //Port D2 e D3 como entrada 

   

  PTCDD  = 0xFF;              //Todo o Port C como saída 

  PTEDD  = 0xFF;              //Todo o Port E como saída 

   

  PTGDD  = 0xFF;              //Todo o PORTG como Saída 

   

  PTCD = 0;    

   

  /***************** CONFIGURAÇAO DO PWM EM TPM1 E TPM2 ****************/ 

   

  TPM1C1SC_ELS1B = 1;         //PWM alinhado pela borda 

  TPM1C1SC_ELS1A = 0;  

  TPM1C1SC_MS1B = 1;          // Utiliza o canal 1 - PTBD5 -> PN 23 

  TPM1C1SC_MS1A = 0; 

   

  TPM1C2SC_ELS2B = 1;         //PWM alinhado pela borda 

  TPM1C2SC_ELS2A = 0;  

  TPM1C2SC_MS2B = 1;          // Utiliza o canal 1 - PTAD6 -> PN 22 

  TPM1C2SC_MS2A = 0; 
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  TPM2C0SC_ELS0B = 1;         //PWM alinhado pela borda 

  TPM2C0SC_ELS0A = 0;  

  TPM2C0SC_MS0B = 1;          // Utiliza o canal 1 - PTAD0 -> PN 14 

  TPM2C0SC_MS0A = 0; 

   

   

      

  TPM1SC_CPWMS = 0; 

  TPM1SC_CLKSA = 1;           //Clock de 4 MHz 

  TPM1SC_CLKSB = 0;  

   

  TPM2SC_CPWMS = 0; 

  TPM2SC_CLKSA = 1;           //Clock de 4 MHz 

  TPM2SC_CLKSB = 0;  

        

  TPM1MOD = 1024;              //Valor necessário para gerar a frequência 

                                                 //de 3,9 kHz para o PWM. 

                           

  TPM2MOD = 29196;            //Valor necessário para gerar a frequência 

                                                 //de 140 hz para o PWM. -> SERVO                             

                               

  /*********************************************************************/   

  for(;;) 

  {     

        

    if ( BOTAO_1 == PRESS_BTA )      // Posição 4 controle Horizontal Esq 

    { 

        

       TPM2SC_CLKSA = 1;                    //Clock de 4 MHz 

                     TPM2SC_CLKSB = 0;  

                                                                 //SERVO = 5900; 

       do  

       { 

         SERVO = 5600;  

         CICLO_ATIVO_MOTOR_1 = 750; 

         CICLO_ATIVO_MOTOR_2 = 750; 

         //TPM2SC_CLKSA = 0;            //Clock de 4 MHz 

                                                                          //TPM2SC_CLKSB = 0;       

        

         FRENTE_DIR = DESLIGADO; 

         FRENTE_ESQ = DESLIGADO; 

        

         RE_DIR = LIGADO; 

         RE_ESQ = LIGADO; 

       }while ( BOTAO_1 == PRESS_BTA );  

                

    } 

     

     

    if  ( BOTAO_2 == PRESS_BTA )    //Posição 3 Controle - Frente 

    { 

        

       TPM2SC_CLKSA = 1;                  //Clock de 4 MHz 

                     TPM2SC_CLKSB = 0;         

                                                               //SERVO = 7700; 

       do  

       { 

         SERVO = 6500; 
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         CICLO_ATIVO_MOTOR_1 = 750; 

         CICLO_ATIVO_MOTOR_2 = 750; 

         //TPM2SC_CLKSA = 0;                       //Clock de 4 MHz 

                      //TPM2SC_CLKSB = 0; 

               

         FRENTE_DIR = LIGADO; 

         FRENTE_ESQ = LIGADO; 

        

         RE_DIR = DESLIGADO; 

         RE_ESQ = DESLIGADO; 

       }while  ( BOTAO_2 == PRESS_BTA ); 

        

    } 

          

     

    if ( BOTAO_3 == PRESS_BTD  )        //Posição 2 Controle - Horizontal 

    {                                                             //Direito 

       TPM2SC_CLKSA = 1;                       //Clock de 4 MHz 

                     TPM2SC_CLKSB = 0;         

                                                                    //SERVO = 6800; 

       do  

       { 

         SERVO = 7700; 

         CICLO_ATIVO_MOTOR_1 = 750; 

         CICLO_ATIVO_MOTOR_2 = 750; 

         //TPM2SC_CLKSA = 0;                 //Clock de 4 MHz 

                                                                               //TPM2SC_CLKSB = 0; 

         RE_ESQ = LIGADO; 

         RE_DIR = LIGADO; 

        

         FRENTE_DIR = DESLIGADO; 

         FRENTE_ESQ = DESLIGADO;      

       }while ( BOTAO_3 == PRESS_BTD  ); 

        

    } 

     

   if ( BOTAO_4 == PRESS_BTD  )    //Posição 1 Controle - RE 

    { 

        

         TPM2SC_CLKSA = 1;                  //Clock de 4 MHz 

                      TPM2SC_CLKSB = 0;       

                                                             //SERVO = 6800; 

      do  

      { 

         SERVO = 6500; 

         CICLO_ATIVO_MOTOR_1 = 750; 

         CICLO_ATIVO_MOTOR_2 = 750; 

         //TPM2SC_CLKSA = 0;           //Clock de 4 MHz 

                                                                         //TPM2SC_CLKSB = 0; 

         RE_DIR = LIGADO; 

         RE_ESQ = LIGADO; 

          

         FRENTE_DIR = DESLIGADO; 

         FRENTE_ESQ = DESLIGADO; 

      }while ( BOTAO_4 == PRESS_BTD  ); 

       

    } 

    if (( BOTAO_1 == SOLTO_BTA ) && ( BOTAO_2 == SOLTO_BTA ) &&  ( BOTAO_3 == SOL-

TO_BTD  ) &&  ( BOTAO_4 == SOLTO_BTD  ))  
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    {  

     

       CICLO_ATIVO_MOTOR_1 = 0; 

       CICLO_ATIVO_MOTOR_2 = 0; 

                                                                                           //  SERVO = 0; 

        

       RE_DIR = DESLIGADO; 

       RE_ESQ = DESLIGADO; 

       FRENTE_DIR = DESLIGADO; 

       FRENTE_ESQ = DESLIGADO; 

      

    }   

      

    __RESET_WATCHDOG(); /* feeds the dog */ 

  } /* loop forever */ 

  /* please make sure that you never leave main */ 

} 

 

 


