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RESUMO 
 
 
Este projeto apresenta o aprimoramento de uma plataforma móvel capaz de localizar e se 

desviar de obstáculos através de sensores de distância ultrassônicos de forma autônoma. A 

proposta é solucionar os problemas presentes na plataforma, tanto mecânicos quanto de 

software, e criar novos modos de operação de forma a expandir as aplicações do sistema em 

projetos futuros. Uma placa Arduino Mega realiza todo o controle do sistema, incluindo a 

ativação dos sensores e dos motores presentes na plataforma. Foi desenvolvido um sistema de 

comunicação sem fio utilizando um módulo Bluetooth de maneira a tornar possível enviar e 

receber informações entre a plataforma e um computador, permitindo o controle da 

movimentação da plataforma. O controle foi implementado utilizando o software Matlab e ele 

se tornou a base de três novos modos de operação. Esses modos executam suas funções de 

acordo com o desejado e criam novas possibilidades de uso da plataforma em projetos 

futuros. 

 

Palavras-chave: Arduino, Matlab, Bluetooth, ultrassom, controle, autônomo. 
 
 
 
 

ABSTRACT 
 
 
This project presents the improvement of a mobile platform capable of identifying and 

avoiding obstacles in an autonomous way through usage of ultrasonic distance sensors. The 

objective is to solve the problems currently in the platform, being both mechanic and software 

issues, and create new modes of operation in order to expand the system usage in future 

projects. An Arduino Mega board controls the entire system, including the activation of the 

sensors and the motors in the platform. A wireless communication system was developed in 

order to be possible to send and receive information between the platform and a computer so 

that control over the movements of the platform is possible. The control was implemented 

utilizing the Matlab software and it became the base to three new modes of operation. These 

modes execute their functions according to what was desired and create new possibilities uses 

for the platform in future projects. 

 

Keywords: Arduino, Matlab, Bluetooth, ultrasound, control, autonomous. 

. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ix 

 

 

 

 

 

 



 

 

x 

 

Sumário 

FICHA CATALOGRÁFICA ....................................................................................................................................... V 

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA ................................................................................................................................ V 

CESSÃO DE DIREITOS ............................................................................................................................................ V 

1. INTRODUÇÃO......................................................................................................................................... 15 

1.1. AMBIENTAÇÃO: ........................................................................................................................................ 15 

1.2. MOTIVAÇÃO: ........................................................................................................................................... 17 

1.3. OBJETIVOS: ............................................................................................................................................. 17 

1.4. ESTRUTURA DO TRABALHO: ........................................................................................................................ 17 

2. PROJETO ORIGINAL ................................................................................................................................ 19 

2.1. PLATAFORMA: ......................................................................................................................................... 19 

2.2. ARDUINO: ............................................................................................................................................... 19 

2.3. SENSOR DE DISTÂNCIA ULTRASSÔNICO HC-SR04: .......................................................................................... 21 

2.4. MOTOR DRIVER SHIELD L293D: ................................................................................................................. 23 

2.5. MOTORES DC: ......................................................................................................................................... 25 

2.6. FUNCIONAMENTO DA PLATAFORMA: ............................................................................................................ 26 

2.7. PRINCIPAIS PROBLEMAS DA VERSÃO ANTERIOR: .............................................................................................. 29 

2.7.1. Problemas de Eficiência de Processamento: ............................................................................... 29 

2.7.2. Problemas de Alimentação e Consumo:...................................................................................... 30 

3. PROGRAMAÇÃO .................................................................................................................................... 31 

3.1. PROGRAMAÇÃO BÁSICA: ............................................................................................................................ 31 

3.1.1. Arduino: ...................................................................................................................................... 31 

3.2. INTERRUPÇÕES EXTERNAS .......................................................................................................................... 33 

3.3. MOTOR DRIVER SHIELD E ALGORITMO DE ACIONAMENTO DOS MOTORES: ............................................................ 35 

3.4. ALGORITMO PARA O CÁLCULO DA DISTÂNCIA DO OBJETO E DO ÂNGULO DE FUGA: .................................................. 37 

3.5. COMUNICAÇÃO PLATAFORMA-PC: .............................................................................................................. 38 

3.5.1. Comunicação Serial no Arduino: ................................................................................................. 39 

3.5.2. Bluetooth: ................................................................................................................................... 42 

3.5.3. Matlab: ....................................................................................................................................... 44 

4. APRIMORAMENTOS ............................................................................................................................... 46 

4.1. ALTERAÇÕES MECÂNICAS NA PLATAFORMA: ................................................................................................... 46 

4.1.1. Baterias ....................................................................................................................................... 46 

4.1.2. Confecção da placa para acomodação do multiplexador: .......................................................... 48 

4.2. ALGORITMO APRIMORADO: ........................................................................................................................ 50 

4.3. NOVAS OPERAÇÕES .................................................................................................................................. 53 

4.3.1. Simulação de objetos: ................................................................................................................. 53 

4.3.2. Caminho programado: ................................................................................................................ 53 

4.3.3. Controle remoto: ......................................................................................................................... 54 

4.1. PREÇO DOS COMPONENTES ........................................................................................................................ 56 

5. ENSAIOS E TESTES .................................................................................................................................. 57 

5.1. ENSAIOS: ................................................................................................................................................ 57 

5.1.1. Modo original: ............................................................................................................................ 57 

5.1.2. Modo simulação de objetos: ....................................................................................................... 57 



 

 

xi 

 

5.1.3. Modo caminho programado: ...................................................................................................... 57 

5.1.4. Modo controle remoto: ............................................................................................................... 58 

5.2. RESULTADOS: .......................................................................................................................................... 58 

5.2.1. Modo Original: ............................................................................................................................ 58 

5.2.2. Modo simulação de objetos: ....................................................................................................... 63 

5.2.3. Modo caminho programado: ...................................................................................................... 64 

5.2.4. Modo controle remoto: ............................................................................................................... 65 

6. CONCLUSÃO ........................................................................................................................................... 66 

REFERÊNCIAS.................................................................................................................................................. 69 

APÊNDICES ..................................................................................................................................................... 71 

A. MODO ORIGINAL .......................................................................................................................................... 71 

A.1. TCC.ino............................................................................................................................................. 71 

A.2. setup.h ............................................................................................................................................. 73 

A.3. motor.h ............................................................................................................................................ 74 

A.4. distancia_angulo.h .......................................................................................................................... 76 

A.5. Transmitir_dados.h ......................................................................................................................... 77 

A.6. Matlab Leitura_Bluetooth_17bytes.m ............................................................................................ 77 

B. MODO DE SIMULAÇÃO DE LEITURA................................................................................................................... 80 

B.1. TCC.ino............................................................................................................................................. 80 

B.2. Transmite_dados.h .......................................................................................................................... 80 

C. MODO DE LEITURA DE SCRIPT E CONTROLE REMOTO EM TEMPO REAL .................................................................... 81 

C.1. TCC.ino............................................................................................................................................. 81 

C.2. Matlab Caminho_Programado.m ................................................................................................... 83 

C.3. Matlab Controle_Remoto.m............................................................................................................ 84 

C.4. Matlab teste_botao.m .................................................................................................................... 84 

C.5. Matlab envia_direcao.m ................................................................................................................. 84 

  



 

 

xii 

 

LISTA DE FIGURAS  
FIGURA 1 – EXEMPLO DE ROBÔ .................................................................................................................................... 15 

FIGURA 2 – BRAÇOS ROBÓTICOS NUMA LINHA DE MONTAGEM EM INDÚSTRIA AUTOMOTIVA ..................................................... 16 

FIGURA 3 – ESTRUTURA DA PLATAFORMA ....................................................................................................................... 19 

FIGURA 4 – PLATAFORMA ARDUINO .............................................................................................................................. 20 

FIGURA 5 - DIAGRAMA DE MÓDULO DO ATMEGA 2560. [6] .............................................................................................. 20 

FIGURA 6 - DIAGRAMA DE PINOS ARDUINO 2560. [8] ...................................................................................................... 21 

FIGURA 7 – SENSOR DE DITÂNCIA ULTRASSÔNICO HC-SR04 .............................................................................................. 22 

FIGURA 8 – DIAGRAMA DE TEMPO DO SENSOR ULTRASSÔNICO [10] .................................................................................... 22 

FIGURA 9 – MOTOR DRIVER SHIELD L293D ................................................................................................................... 23 

FIGURA 10 – CIRCUITO L293D. [12] ............................................................................................................................ 24 

FIGURA 11 – ESQUEMÁTICO MOTOR SHIELD L293D BY ADAFRUIT. [13] ............................................................................. 24 

FIGURA 12 – MOTOR DC ............................................................................................................................................ 25 

FIGURA 13 – MOTORES DC 3-6V ................................................................................................................................. 25 

FIGURA 14 – ESQUEMA PARA CÁLCULO DE Θ1 E Θ2 ........................................................................................................... 26 

FIGURA 15 – ESQUEMA PARA CÁLCULO DE DT E Α ............................................................................................................. 26 

FIGURA 16 - LOCALIZAÇÃO DOS MOTORES NA PLATAFORMA E REFERÊNCIA DE ÂNGULO ............................................................ 28 

FIGURA 17 – FLUXOGRAMA ROTINA DE INTERRUPÇÃO TIMER 5 .......................................................................................... 32 

FIGURA 18 – ESQUEMÁTICO DE CONEXÕES MUX 8X4 ...................................................................................................... 34 

FIGURA 19 – FLUXOGRAMA ROTINA DE INTERRUPÇÃO EXTERNA .......................................................................................... 35 

FIGURA 20 – DIAGRAMA DOS TIMERS DE 16 BITS DO AVR 2560. [6] .................................................................................. 36 

FIGURA 21 – FLUXOGRAMA DE DECISÃO DOS MOTORES ................................................................................................... 37 

FIGURA 22 - REGIÕES DE ÂNGULOS DE FUGA E CRITÉRIO DE DECISÃO .................................................................................... 38 

FIGURA 23 - FLUXOGRAMA DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO ENTRE A PLATAFORMA E O COMPUTADOR ........................................ 39 

FIGURA 24 – ESQUEMÁTICO DE UMA PORTA SERIAL DO AVR AT2560. [6] .......................................................................... 40 

FIGURA 25 – ESTRUTURA DE UM FRAME A SER TRANSMITIDO. [6] ....................................................................................... 41 

FIGURA 26 – EXEMPLO DE CÓDIGO QUE TRANSMITE UM VALOR CONSTANTE .......................................................................... 42 

FIGURA 27 – MÓDULO BLUETOOTH HC-05.................................................................................................................... 43 

FIGURA 28 – ESCRITA SERIAL NO MATLAB, [16] .............................................................................................................. 45 

FIGURA 29 – LEITURA SERIAL NO MATLAB, [16] .............................................................................................................. 45 

FIGURA 30 – BATERIA DE LI-ION ................................................................................................................................... 46 

FIGURA 31 – ESQUEMÁTICO DAS BATERIAS ..................................................................................................................... 47 

FIGURA 32 – CONJUNTO DE BATERIAS COM CHICOTE ........................................................................................................ 47 

FIGURA 33 – CHAVES SELETORAS E CONEXÕES DO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO ........................................................................ 48 

FIGURA 34 – ESQUEMÁTICO DA PLACA CONFECCIONADA [20] ............................................................................................ 48 

FIGURA 35 – LAYOUT DA PLACA CONFECCIONADA (UTILIZOU-SE O SOFTWARE EAGLE 7.3.0 PARA CONFECÇÃO DO ESQUEMÁTICO E 

LAYOUT DA PLACA) [20] ..................................................................................................................................... 49 

FIGURA 36 – AUMENTO NO NÚMERO DE ESPAÇADORES ENTRE OS NÍVEIS .............................................................................. 50 

FIGURA 37 – REGIÕES DE ÂNGULOS DE FUGA E CRITÉRIO DE DECISÃO ................................................................................... 51 

FIGURA 38 – CURVA DE VELOCIDADE ............................................................................................................................. 52 

FIGURA 39 – BOTÕES MATLAB CONTROLE EM TEMPO REAL ............................................................................................... 55 

FIGURA 40 – INTERFACE APLICATIVO DE CELULAR ............................................................................................................. 56 

FIGURA 41 – GRÁFICOS DO TESTE DO MODO ORIGINAL (SENSORES) ..................................................................................... 58 

FIGURA 42 – GRÁFICOS DO TESTE DO MODO ORIGINAL (MOTORES) ..................................................................................... 59 

FIGURA 43 – GRÁFICOS DO TESTE DO MODO ORIGINAL (DIREÇÃO E POSIÇÃO DO OBSTÁCULO) ................................................... 59 

FIGURA 44 – TESTE DO MODO ORIGINAL (SENSORES): OBJETO À ESQUERDA (PRÓXIMO DOS SENSORES 3 E 4)............................... 60 

FIGURA 45 – TESTE DO MODO ORIGINAL (MOTORES): OBJETO À ESQUERDA (PRÓXIMO DOS SENSORES 3 E 4) ............................... 60 

FIGURA 46 – TESTE DO MODO ORIGINAL (SENSORES): OBJETO À DIREITA (PRÓXIMO DOS SENSORES 6 E 7) ................................... 61 

FIGURA 47 – TESTE DO MODO ORIGINAL (MOTORES): OBJETO À DIREITA (PRÓXIMO DOS SENSORES 6 E 7) ................................... 61 

FIGURA 48 – TESTE DO MODO ORIGINAL (SENSORES): OBJETO NA FRENTE (PRÓXIMO DOS SENSORES 1 E 2) ................................. 62 



 

 

xiii 

 

FIGURA 49 – TESTE DO MODO ORIGINAL (MOTORES): OBJETO NA FRENTE (PRÓXIMO DOS SENSORES 1 E 2) ................................. 62 

FIGURA 50 – TESTE DO MODO ORIGINAL (SENSORES): OBJETO ATRÁS (PRÓXIMO DO SENSOR 5) ................................................ 63 

FIGURA 51 – TESTE DO MODO ORIGINAL (MOTORES): OBJETO ATRÁS (PRÓXIMO DO SENSOR 5)................................................. 63 

FIGURA 52 – BYTES RECEBIDOS PELO BLUETOOTH ............................................................................................................ 64 

FIGURA 53 – DIREÇÕES PRÉ-DEFINIDAS .......................................................................................................................... 64 

FIGURA 54 - NÚMERO DE BYTES ENVIADOS ..................................................................................................................... 65 

FIGURA 55 – VERSÃO FINAL DA PLATAFORMA .................................................................................................................. 66 

  



 

 

xiv 

 

LISTA DE TABELAS 

TABELA 1 – PINOS DO SENSOR DE DISTÂNCIA ULTRASSÔNICOS HC-SR04. [10] ..................................................................... 22 

TABELA 2 – ESPECIFICAÇÕES DO MOTOR ......................................................................................................................... 26 

TABELA 3 – SINAIS DE ECHO E ROTINAS DE INTERRUPÇÃO EQUIVALENTES .............................................................................. 34 

TABELA 4 – MODOS DE CÁLCULO DO BAUD RATE ............................................................................................................. 41 

TABELA 5 – VELOCIDADES DOS MOTORES ....................................................................................................................... 51 

TABELA 6 – SEQUÊNCIA DOS DADOS ENVIADOS ................................................................................................................ 52 

TABELA 7 – CODIFICAÇÃO DAS DIREÇÕES PARA O PROGRAMA ............................................................................................. 54 

TABELA 8 – PREÇO DOS COMPONENTES NOVOS NO PROJETO .............................................................................................. 56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



15 

 

1. Introdução 

1.1. Ambientação: 

Vivemos em um mundo onde a evolução tecnológica é constante. O poder de processamento 

alcançado nos dias de hoje permite uma infinidade de criações que lidam com as mais diversas 

necessidades humanas. E uma das criações mais populares é o robô: seja ele na forma humanoide, 

como geralmente é mostrado nas obras de ficção, ou em forma de ferramentas que aparentam se 

mover como se tivessem vida própria. Independente de aparência, os robôs estão cada vez mais 

presentes em nossas vidas, realizando as mais diversas funções. 

Um robô pode ser considerado como um dispositivo ou conjunto de dispositivos capaz de 

realizar uma tarefa de forma autônoma ou segundo uma programação prévia. Dentre os vários 

dispositivos que podem fazer parte de um robô, os sensores, os atuadores e as unidades de 

processamento (tanto elétricas quanto de software) são as de maior importância. Os sensores captam 

informações externas como entradas e as enviam como variáveis para as unidades de processamento, 

onde decisões são tomadas segundo algoritmos pré-estabelecidos e os atuadores são acionados de 

forma a realizar a tarefa desejada. De forma geral, os robôs têm como função realizar tarefas 

consideradas sujas, perigosas, repetitivas, cansativas ou até impossíveis para o ser humano. Eles 

também podem ser utilizados em operações que demandam alta precisão, melhoria de eficiência de 

atividades produtivas e até no entretenimento. 

 

 

Figura 1 – Exemplo de robô 

A idealização de um robô é uma ideia bem antiga. A civilização grega possuía modelos de 

figuras de aparência animal e humana que usavam sistemas de pesos e bombas pneumáticas, mas os 

modelos em si não apresentavam nenhuma utilidade prática ou econômica. Leonardo Da Vinci, por 

volta de 1495, estudou exaustivamente a anatomia humana, o que possibilitou o desenvolvimento de 

articulações mecânicas, mais tarde usadas no esboço de um robô humanoide. Mas foi durante a 

revolução industrial no século XVIII que o desenvolvimento de robôs viu um avanço significativo: 
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com a necessidade de aumento de produção, esforços foram direcionados na criação de máquinas que 

tivessem a capacidade de manipular, juntar e movimentar peças de forma automática. Em seguida, o 

desenvolvimento de robôs obteve maior destaque, com o primeiro robô automático comercial, o 

Unimate, sendo desenvolvido por George Devol e Joe Engleberger em 1951. O robô trabalhava na 

linha de produção da General Motors, pegando pedaços quentes de metal e colando as peças nos 

chassis dos carros. [1] 

Nos dias de hoje, os robôs são amplamente utilizados na produção industrial. De forma geral, 

os robôs atuantes nesse setor conseguem diminuir o custo de produção, além de melhorar a qualidade 

do produto e de poupar trabalhadores de condições de trabalho perigosas ou prejudiciais à saúde. Os 

manipuladores (também conhecidos como braços robóticos) são amplamente utilizados em tarefas de 

soldagem, pintura e carregamento de máquinas, sendo utilizados em linhas de montagem de indústrias 

automotivas, por exemplo. Existem também os AGVs (Automated Guided Vehicles), que são veículos 

guiados por marcadores, fios e outros recursos de forma automática, sendo utilizados para a 

movimentação de materiais dentro da indústria. [2] 

 

 

Figura 2 – Braços robóticos numa linha de montagem em indústria automotiva 

Além do setor industrial, o avanço da robótica também está presente nos setores de saúde e 

doméstico. Na área de saúde, temos membros robóticos como braços e pernas que melhoram a vida de 

pessoas que passaram por acidentes sérios e tiveram esses membros amputados. A alta precisão dos 

robôs também permite a realização de cirurgias menos invasivas e traz mais segurança para o paciente. 

Já na área doméstica, robôs de pequeno porte são utilizados na realização de afazeres domésticos, 

como aparadores de grama, limpadores de janela, aspiradores de pó e até limpadores de caixa de areia 

para gatos. Apesar de realizarem tarefas simples, estas pequenas máquinas ainda possuem um preço 

muito elevado. [3] 

A robótica está atualmente em um período de rápida evolução. Com a popularização de 

microcontroladores economicamente viáveis de fácil manipulação e aprendizado, mais pessoas estão 

tendo a oportunidade de transformar as suas ideias em projetos reais que atendem necessidades 

específicas. [4] Ao juntar essa criatividade com a evolução dos processadores e dos componentes 

eletrônicos, projetos realmente únicos com propostas bem específicas estão sendo criados. Como 

exemplo, podemos citar a tendência de criação de robôs que se assemelham a insetos, que visam 
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realizar tarefas com alta precisão em espaços inacessíveis para outros tipos de robô com tomadas de 

decisão em grupo.  Também estão em desenvolvimento robôs que propõe interações sociais com 

humanos, sendo capazes de reconhecer, sentir e demonstrar emoções. Todas essas ideias levam a 

robótica para um caminho de constante inovação, ampliando assim a sua presença na vida das pessoas. 

1.2. Motivação: 

A área da robótica engloba uma grande variedade de aplicações. Considerando esse fato e o 

nosso grande interesse na utilização de microcontroladores como o Arduino, resolvemos por 

desenvolver um projeto nessa área. Na procura de uma necessidade para suprir com o 

desenvolvimento de um robô, nos deparamos com um projeto já realizado com uma proposta 

interessante: uma plataforma móvel capaz de identificar e desviar de objetos, que pode ser usada como 

base para projetos de sistemas de segurança, para afazeres domésticos e até como instrumentação 

biomecânica. O projeto em questão possuía algumas falhas que limitavam a sua eficiência e as suas 

aplicações. Diante disso, decidimos por adotar esse projeto e corrigir as suas falhas, assim como 

aperfeiçoar o seu funcionamento e desenvolver novas funções para a plataforma, ampliando assim a 

sua proposta original. 

1.3. Objetivos:  

 Este projeto tem como objetivo aperfeiçoar uma plataforma móvel projetada para desviar de 

obstáculos de forma autônoma, segundo uma programação prévia realizada em uma placa Arduino. A 

plataforma possui uma estrutura mecânica composta de quatro motores DC que controlam quatro 

rodas e uma base onde ficam os sensores de distância ultrassônicos, além de outros elementos que 

serão detalhados posteriormente. Primeiramente, a plataforma identifica o obstáculo mais próximo 

dela, se direciona para o lado oposto e se afasta com uma velocidade proporcional à distância até o 

obstáculo. Ela atinge o objetivo proposto, mas certos aspectos do sistema necessitam de melhorias 

para que o sistema seja implementado de forma satisfatória. Os principais pontos problemáticos são a 

estrutura mecânica e o sistema de alimentação. A resolução destes problemas é o foco deste projeto, 

mas também serão propostos novos ajustes e aprimoramentos que visam melhorar a plataforma como 

um todo, como a criação de um sistema de comunicação wireless entre a plataforma e um computador 

e a otimização do código original, além de novos modos de operação.  

1.4. Estrutura do Trabalho: 

Os capítulos deste trabalho estão organizados da seguinte maneira: 

 Capítulo 1 - Introdução: Ambientação, motivação e apresentação dos objetivos do projeto. 

 Capítulo 2 – Projeto original: Detalhamento do sistema original, incluindo os elementos da 

estrutura mecânica e os algoritmos utilizados nos códigos originais. 

 Capítulo 3 – Programação: Embasamento teórico utilizado nas modificações do código 

original. 
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 Capítulo 4 – Aprimoramentos: Apresentação e detalhamento das alterações mecânicas e dos 

aprimoramentos de código desenvolvidas. 

 Capítulo 5 – Ensaios e testes: Apresentação dos resultados dos ensaios e testes realizados após 

as alterações. 

 Capítulo 6 - Conclusão: Resumo do desenvolvimento do projeto e conclusões. 
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2. Projeto Original 

O projeto original foi desenvolvido pela Engenheira Aline Barbosa em seu projeto de 

conclusão do curso [5]. A proposta era uma plataforma móvel que utilizasse sensores de ultrassom 

para identificação de obstáculos e, a partir de um algoritmo pré-programado, definisse a distância do 

obstáculo mais próximo e o melhor ângulo de fuga. Os motores DC seriam acionados e a plataforma 

realizaria o movimento correto de forma a se afastar do obstáculo. O trabalho aqui proposto segue as 

premissas do trabalho original para tentar otimizá-lo, além de implementar novas funcionalidades. A 

seguir, são detalhados os componentes do projeto original, também utilizados no desenvolvimento 

deste novo projeto. 

2.1. Plataforma: 

A plataforma original final possui uma estrutura mecânica formada por 2 placas de acrílico, 4 

rodas, case para 5 pilhas AA, 8 protoboards, 2 chaves, adaptador de bateria de 9 V para Arduino e os 

cabos, parafusos e porcas utilizados nas conexões entre todos os componentes, além de 8 sensores 

ultrassom e a placa Arduino Mega2560, junto como o motor driver shield. O robô completo é 

mostrado na figura a seguir. 

 

Figura 3 – Estrutura da plataforma 

2.2. Arduino: 

Arduino é uma companhia italiana que desenvolve plataformas para prototipagem utilizando 

microcontroladores AVR da Atmel Corporation. Essas plataformas podem utilizar controladores de 8, 

16 ou 32 bits da linha Atmega. Elas são utilizadas para o desenvolvimento de vários tipos de projetos 

por possuírem conectores que permitem a conexão da plataforma com protoboards, além de uma IDE 
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própria com funções pré-definidas e uma linguagem C simplificada com o objetivo de tornar acessível 

e prático de novos usuários se adaptarem a programar. 

 

Figura 4 – Plataforma Arduino 

O projeto proposto utiliza como unidade de processamento uma placa Arduino Mega 2560, a 

qual possui um microcontrolador Atmega 2560 embarcado [6]. Esse microcontrolador possui 6 timers, 

o timer “0” de 8 bits, e os restantes de 16 bits. Todos os timers podem ser configurados para a geração 

de um sinal de PWM em até 3 pinos do microcontrolador cada, sendo que nem todos esses pinos são 

necessariamente disponibilizados ao usuário pela plataforma Arduino. Além disso, o Atmega2560 

contém quatro módulos de comunicação serial UART e um módulo de comunicação two wire 

interface,sendo a mais comum  a comunicação no protocolo I
2
C. Finalmente o microcontrolador 

permite o uso de até oito pinos de interrupção externa, entretanto a plataforma Arduino só 

disponibiliza seis desses pinos para o usuário [7]. 

 

 
Figura 5 - Diagrama de módulo do Atmega 2560. [6]  

Quando se utiliza a IDE padrão disponibilizada no site da companhia Arduino para realizar a 

compilação do código e o upload do código para a plataforma, algumas configurações padrão são 

automaticamente ajustadas, como a definição do clock para 16Mhz. Algumas funções também são 

disponibilizadas, como pulseIn, delayMicrosseconds, digitalWrite, entre outras.  



 

 

21 

 

 

Figura 6 - Diagrama de Pinos Arduino 2560. [8] 

Algumas das funções nativas do Arduino não têm como objetivo principal a eficiência do 

código. Por exemplo a função pulseIn realiza um polling do pulso no pino em questão e assim 

cronometra o tamanho do pulso. Essa função apesar de ser simples de usar, no projeto original se 

tornou um problema devido à imprevisibilidade do tempo de execução dessa função devido a fatores 

externos conforme será debatida na seção 2.7.  

2.3. Sensor de Distância Ultrassônico HC-SR04: 

Os sensores de distância Ultrassônico HC-SR04 desenvolvido pela companhia chinesa 

ElecFreaks [9] utiliza as faixas de onda mecânicas com frequência superior a 20kHz, ou seja, fora da 

faixa da capacidade auditiva humana. Este componente utiliza o tempo necessário para que a onda 

ultrassônica se propague no espaço, reflita ao encontrar algum obstáculo e seja captada pelo sensor 

para a medida de distância. Conhecendo o tempo total e a velocidade de propagação do som no ar, o 

cálculo da distância torna-se de simples execução. Esse princípio de medida e detecção já é utilizado 

na natureza por animais como morcegos e pelo homem em sonares marítimos.  
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O sensor de distância Ultrassônico HC-SR04 possui 4 pinos conforme Tabela 1. 

 

Figura 7 – Sensor de ditância ultrassônico HC-SR04 

Tabela 1 – Pinos do sensor de distância Ultrassônicos HC-SR04. [10] 

Tipos Símbolo do Pino Descrição da Função do Pino 

HC-SR04 

VCC Alimentação de 5V 

Trig Pino de Disparo (Trigger pin) 

Echo Pino de Recepção (Receive pin) 

GND Terra 

Conectados os pinos de alimentação, o sensor segue o seguinte protocolo. Um pulso de 10μs 

de duração no pino Trig inicia o disparo de pulsos de ultrassom. Esses disparos duram 

aproximadamente 10μs [10]. Finalizados os disparos, o sensor eleva o sinal no pino Echo e este 

permanece elevado até a detecção de uma reflexão ou de um tempo de timeout equivalente a 4 metros 

seja atingido.  

 

Figura 8 – Diagrama de tempo do sensor ultrassônico [10] 

A distância do obstáculo é calculada seguindo a Equação (1). [11] 

 (  )  
  (  )

  
 

(1) 
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2.4. Motor Driver Shield L293D: 

Shields consistem em plataformas complementares à plataforma principal Arduino. Têm como 

características a realização de determinadas tarefas cuja execução seria complexa e ineficiente se 

operadas apenas pelo microcontrolador ou que demandam potências elevadas de execução para as 

capacidades do Atmega. 

 

Figura 9 – Motor Driver Shield L293D 

O Motor Driver Shield L293D é um módulo desenvolvido pela empresa americana Adafruit. 

Consiste em um registrador de deslocamento 74HTC595N, o que permite a conexão da plataforma 

Arduino com o shield utilizando 4 pinos para controlar 8 terminais dos motores DC. Esse registrador 

de deslocamento está conectado em dois motor driver L293D, cada um responsável pela alimentação 

de um par de motores. 

O motor driver L293D é um componente eletrônico que utiliza uma associação de buffers 

conforme Figura 10, para transformar um sinal logico de baixa potência em um sinal de alta 

capacidade de corrente de até 600 mA por canal, com grande imunidade a ruído [12]. Os diodos, 

conectados com polarização inversa às alimentações e às referências logo após cada buffer, servem 

para descarregar a corrente resultante de cargas indutivas como motores. Os sinais de PWM gerados 

pelo Arduino são conectados nos pinos de Enable do motor driver L293D enquanto os sinais do 

registrador de deslocamento são conectados aos pinos IN, dessa maneira faz-se o controle da direção 

dos motores, conforme Figura 11. 
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Figura 10 – Circuito L293D. [12] 

 

Figura 11 – Esquemático Motor Shield L293D by Adafruit. [13]  

 Como o Shield foi desenvolvido para o Arduino Duemilanove, os pinos de PWM não têm à 

disposição mais eficiente, sendo necessária a utilização de 3 timers para a geração de 4 sinais de 

PWM. Em uma configuração ideal seriam utilizados apenas 2 timers.  
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2.5. Motores DC: 

Um motor DC é uma máquina cuja função é a transformação de uma corrente elétrica 

constante em movimento rotacional. Um motor é composto de um rotor e um estator. Um motor DC 

possui um comutador responsável por mudar a direção da corrente que percorre as espiras e a 

transferência da corrente para as espiras é feita através de escovas. Essa associação de comutador e 

escovas realiza a variação de fluxo magnético nas espiras para que haja um aparecimento de uma força 

magnética. 

 

Figura 12 – Motor DC 

Foram utilizados 4 motores DC iguais com tensão de operação de 3 a 6V. Existem dois 

modelos desses motores: um longitudinal com eixo duplo e outro com disposição em 90º com eixo 

simples. Ambos os tipos têm as mesmas características elétricas e mecânicas.  

 

Figura 13 – Motores DC 3-6V 
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Tabela 2 – Especificações do motor 

Tensão DC 3V DC 6V 

Corrente (Com Carga) 260mA 470mA 

Relação de transmissão 1:120 

RPM (Com Carga) 100 200 

Diâmetro do Pneu 66mm 

Massa do Motor (g) 50 

Tamanho do motor 45,1 x 42 x 22,7 mm
3
 

2.6. Funcionamento da plataforma: 

A plataforma tem como proposta a movimentação autônoma baseada na distância e posição de 

um obstáculo próximo a ela. Ao identificar a proximidade de um objeto, ela passa as informações de 

distância e posição deste objeto para os motores, onde elas serão usadas para gerar o movimento da 

plataforma. Os cálculos e algoritmos de desenvolvimento são detalhados a seguir. [5]  

Os 8 sensores de distância ultrassônicos, dispostos nos vértices de um octógono de raio 10cm, 

são responsáveis por identificar a distância e a posição relativa do obstáculo mais próximo da 

plataforma. Os dados de distância obtidos desses sensores (obtidos com a equação (1)), são utilizados 

para calcular dois parâmetros: a distância ao obstáculo mais próximo (  ) e o ângulo de fuga (     ), 

que indica a direção pela qual a plataforma deve se locomover para “fugir” do obstáculo. 

A distância    é calculada utilizando uma manipulação da lei dos cossenos, considerando a 

configuração dos sensores mostrada na figura a seguir. 

 

Figura 14 – Esquema para cálculo de θ1 e θ2 

 

Figura 15 – Esquema para cálculo de dT e α 
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  (

  
          

 

    
) 

(2) 

        
  (

 

  
) 

(3) 

           

 

    √ 
     

            

(4) 

 

 Por razões de preservação de acurácia, especificou-se que         . Portanto, se os 

cálculos resultarem em um    maior que 400 cm, deve-se fazer         . Com o valor final de 

  , calcula-se o ângulo α: 

        (
      

      
 

    
) 

(5) 

 O ângulo de fuga       é então calculado, considerando o sensor 0 como referência e um 

intervalo de ângulo de           : 

     (   )  
 

 
 

(6) 

            

(7) 

 Em alguns casos, não é possível calcular a distância    utilizando a lei dos cossenos, visto que 

as dimensões do obstáculo são consideravelmente grandes e não é possível fechar um triângulo para a 

aplicação da fórmula. Nessas ocasiões, o parâmetro    é definido como a menor distância obtida pelos 

8 sensores. O ângulo de fuga passa a ser o ângulo diametralmente oposto ao ângulo referente ao sensor 

com a menor distância. 

 As variáveis    e       são então utilizadas no cálculo de dois outros parâmetros essenciais 

para a movimentação da plataforma: a            e o tempo de giro (     ). 

 A            determina o quão rápido a plataforma se move durante a “fuga” acionando os 

quatro motores com a mesma velocidade. Ela é uma fração de base 255 que é proporcional à 

velocidade máxima do motor (240 rpm) e é dada pela seguinte equação: 

                           

(8) 

A velocidade é calculada dessa forma apenas para               sendo nula fora 

deste intervalo, ou seja, para distâncias maiores que 100 cm, a plataforma fica parada. Dentro desse 

intervalo, temos                    . 
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 O tempo de giro       corresponde ao tempo necessário para que a plataforma gire e alinhe a 

sua referência de ângulo (o ângulo referente ao primeiro sensor) com a direção de fuga dada pelo 

     . Para que a plataforma gire, os motores devem ser acionados com velocidades diferentes de 

forma a gerar uma curva para a direita ou esquerda. Considerando Figura 16, são determinadas 

funções específicas que acionam os motores de forma a gerar a curva correta segundo      . 

 

Figura 16 - Localização dos motores na plataforma e referência de ângulo 

A função direita() é chamada quando               , acionando os motores 1 e 2 para 

frente e os motores 4 e 3 para trás; A função esquerda() é chamada quando             , 

acionando os motores 4 e 3 para frente e os motores 1 e 2 para trás; A função frente() é chamada 

quando                 , acionando todos os motores com a mesma velocidade; A função 

parado() é chamada quando          e não aciona nenhum motor.  

Nas funções direita() e esquerda(), os motores são acionados com a velocidade máxima. Na 

função frente(), a velocidade é a calculada na equação (8). 

O tempo de giro       é definido segundo a equação a seguir. 

                         

(9) 

Tendo em mente a superfície em que a plataforma gira e as possíveis consequências disso em 

um cálculo dinâmico de      , o projeto original incluiu uma  versão paralela ao programa principal 

onde o       é constante e igual a 180 ms. Neste caso, o intervalo de       para a função frente() 

passa a ser                , para a função esquerda() passa a ser              e para a 

função direita() passa a ser               . 

Após a “fuga” da plataforma, ela obtém novos dados dos sensores e reinicia a operação. O 

algoritmo a seguir resume simplificadamente o funcionamento da plataforma. 

1. Durante um período de 400 ms, um timer provoca interrupções a cada 50 ms, durante as quais 

cada um dos 8 sensores é lido.  
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 O pino de trigger de um sensor recebe um pulso de nível alto por 10 µs, o que ativa o 

envio de ondas ultrassônicas. O pino echo gera um pulso de certa duração, sendo esse 

tempo utilizado pela CPU para determinar a distância correspondente. 

 Cada sensor possui um vetor para o armazenamento dos valores de distância 

calculados e um vetor de média móvel. Esta média é calculada somando todos os 

valores presentes no vetor de armazenamento e dividindo o resultado pelo tamanho do 

vetor, que no caso é 3. O valor da média é o valor usado no resto do algoritmo para os 

cálculos dos outros parâmetros, pois ela suaviza os valores medidos (sem essa 

suavidade, a plataforma poderia apresentar movimentos bruscos); 

 No final de cada interrupção, muda-se o indexador dos vetores de cada sensor e uma 

variável de contagem de décimos de segundo é incrementada. 

2. Passados três conjuntos de 400 ms, ou seja, após 1,2 segundos, os vetores de média móvel 

estão atualizados e é chamada a rotina de cálculo de    e      . 

3. Definidos    e      , o programa determina a velocidade da plataforma e      . 

4. Com todos os dados necessários, o programa avalia qual função de movimentação chamar e 

executa (ou não) a curva necessária para então se mover para frente. 

2.7. Principais Problemas da versão anterior: 

Os principais problemas podem ser categorizados em dois tipos: problemas de eficiência do 

código e problemas de alimentação. Cada um será debatido separadamente e as soluções serão apenas 

comentadas. A explicação detalhada será dada no capítulo 4. 

2.7.1. Problemas de Eficiência de Processamento: 

O principal problema foi em relação à eficiência de execução do código e à velocidade de 

resposta a novos obstáculos. A utilização da função pulseIn para leitura dos dados do sensor resultou 

em uma imprevisibilidade no tempo de execução do código. Isso ocorre devido ao fato desta função 

realizar um polling aguardando que o pulso de Echo gerado pelo sensor HC-SR04 baixe de nível, para 

então passar para uma variável da duração, em microssegundos, do pulso. Como a distância máxima é 

de 4 metros, essa espera pode demorar até 23 ms. Porém a rotina de interrupção serve para a realização 

de contagem de tempo, inclusive porque essa contagem de tempo é utilizada pelo programa para 

contar o tempo de giro do veículo. A função pulseIn como ela é proporcional as distâncias sendo 

medidas, a duração dela é incerta e variável, e pelo fato desta estar contida na rotina de interrupção do 

timer 5, essa função distorcia o tempo real do tempo contado. Essa distorção era refletida quando a 

plataforma realizava curvas, pois como o tempo contado não condizia com a realidade o veículo 

realizava curvas superiores aquela planejada. A solução adotada no projeto original foi desabilitar o 

disparo de sensores quando o veículo está realizando curvas. Essa medida prejudicou a taxa de 

atualização de sensores, logo a agilidade de resposta de toda a plataforma. 

Adicionalmente, como o tempo entre a leitura de um sensor com o próximo é de 50 ms e 

apenas um sensor é lido por vez, a leitura dos 8 sensores leva um total de 400 ms. A observação dos 

ensaios realizados mostra o quão inviável esse tempo de resposta é para um veículo que deve fugir de 

algo se dirigindo em sua direção. 

A solução proposta para otimização foi utilizar os pinos de interrupção externa e realizar o 

disparo de 4 sensores simultaneamente. Essa abordagem será discutida na seção 4.2. 
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2.7.2. Problemas de Alimentação e Consumo: 

O projeto original usou uma configuração de 5 pilhas AA alcalinas e uma bateria de 9V. Essa 

combinação apresentou algumas desvantagens: 

 As pilhas AA descarregavam muito rapidamente; 

 Devido a tensão necessária de 7,5 V, não é possível utilizar pilhas AA recarregáveis, pois 

seria necessário adicionar uma nova pilha à estrutura; 

 As pilhas AA de boa qualidade e durabilidade possuem um preço elevado; 

 Para aliviar o consumo das pilhas foi necessário colocar uma bateria de 9V apenas para 

os sensores;  

Identificadas essas desvantagens, foi proposta a substituição de todo o sistema de alimentação 

por um sistema que utilizasse baterias de Íons de Lítio (LI-ION) de 3,7 V. Todo o novo arranjo de 

alimentação será apresentado na seção 4.1.1. 

 

  



 

 

31 

 

3. PROGRAMAÇÃO 

3.1. Programação básica: 

3.1.1. Arduino: 

Para este projeto, foram adotadas algumas práticas de otimização de código, como o uso de 

bibliotecas novas escritas para este trabalho, estrutura de dados e enumerações, além de evitar o uso de 

funções de bibliotecas nativas da IDE do Arduino. 

A linguagem C/C++ permite o uso de bibliotecas. Com o objetivo de tornar o código mais 

modular, foram criadas bibliotecas que seriam responsáveis por cada uma das partes do código: 

 Rotina de interrupção do timer 5, rotinas de interrupção externa e loop principal. 

(TCC_vx.ino) 

 Inicializações do timer 5, das interrupções externas e dos pinos que realizarão os 

controles dos sensores e do multiplexador. (Biblioteca “setup.h”) 

 Inicialização e funções de controle dos motores. (Biblioteca “motor.h”, Seção 3.3) 

 Função de cálculo do ângulo de fuga. (Biblioteca “distancia_angulo.h”, Seção 3.4) 

 Rotinas de inicialização e controle da comunicação serial. (Biblioteca 

“Transmitir_dados.h”, Seção 3.5) 

Outra prática adotada foi o uso de estruturas (struct) para agrupar as informações dos sensores 

como o vetor de distâncias, pino de trigger do sensor, duração do pulso, a distância média e uma flag 

necessária para a lógica do programa que será explicada na Seção 3.2. 

De maneira a estruturar o programa e aumentar a eficiência de execução, foram utilizadas mais 

definições (#define) e enumerações para estados do código. Duas enumerações foram necessárias, 

uma para informar qual é a direção em que o veículo irá se movimentar e em qual metade dos 

sensores o programa se encontra. 

Para o controle dos motores foi criada uma nova biblioteca responsável pela configuração do 

PWM e de novas funções para as direções, conforme será explicada na seção 3.3. 

O algoritmo de cálculo do ângulo de fuga e da distância do obstáculo praticamente não sofreu 

alterações do projeto original, apenas uma estruturação da função para melhor entendimento e 

processo de debug. 
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O funcionamento do timer 5 não foi alterado, apenas o intervalo foi reduzido de 50 ms para 

0,8 ms. Entretanto, a rotina de interrupção do timer 5 foi completamente reformulada, como mostra a 

Figura 17. 

 

Figura 17 – Fluxograma Rotina de Interrupção timer 5 

Conforme demonstrado no fluxograma, todos os sensores serão disparados em todos os ciclos, 

entretanto o multiplexador, que será chaveado durante a rotina de interrupção, permitirá apenas que 

metade dos sensores seja lida por ciclo, conforme será explicado na seção 3.2. O ciclo deverá ter um 

intervalo maior que 12 ms, que é praticamente metade do tempo referente a leitura de 4 metros (23,5 

ms), conforme calculado utilizando a equação (1). Por facilidade no processo de debug o ciclo teve 

duração definida para 100 ms.  

O loop principal foi desenvolvido para aguardar a flag que indica que um ciclo de 100 ms foi 

completado. O programa então calcula a duração do pulso a partir das variáveis adquiridas durante o 

ciclo de interrupções externas, chegando ao valor de distância vista por cada sensor e colocando esse 

valor numa posição de um vetor de média móvel de 3 posições, calculando em seguida a média desse 

vetor. Entende-se por ciclo de interrupções externas o período de 50 ms entre duas interrupções do 

timer 5 durante a qual podem ocorrer até 4 interrupções externas. Concluída essa etapa, o loop 

Par 

Ímpar 
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principal chama a função responsável pelo cálculo da distância do obstáculo e do ângulo de fuga. Com 

essas informações, o programa decide a execução dos motores. Por fim, todas as informações 

adquiridas durante o ciclo são enviadas pela porta serial. Ao se completar um ciclo, a CPU é colocada 

em modo de baixo consumo e assim permanece até a próxima interrupção. 

3.2. Interrupções Externas 

A solução adotada para liberar a CPU e evitar a realização do um polling para cronometrar o 

tamanho do pulso do sensor de ultrassom de distância foi o uso de interrupções externas.  

Interrupção externa é um recurso presente em microcontroladores e processadores que permite 

o processador mudar de tarefa que está sendo realizada devido a algum evento que ocorrem um pino 

pré-configurado. Isso libera o processador para realizar outras tarefas enquanto aguarda algum sinal 

externo. Esse evento de disparo de interrupção pode ocorrer por um nível lógico, ou por flancos de 

subida, descida ou ambos. Quando o processador recebe o sinal de interrupção, ele coloca em uma 

pilha o ponteiro de programa e “pula” para a região de memória em que está a rotina para tratamento 

daquela interrupção específica. Esse conceito de interrupção que foi utilizado para otimizar o 

programa e permitir que o processador execute outras tarefas enquanto aguarda que os sensores 

baixem o nível do pino de Echo após serem disparados conforme explicado na seção 2.3. 

 

As rotinas de interrupção são funções que são chamadas pelo hardware. Por conta disso, a 

maneira de transmitir informações do programa principal para a rotina de interrupção é através de 

variáveis globais. Entretanto, essas variáveis que serão utilizadas pela rotina de interrupção devem ser 

declaradas como volatile [14]. Esse tipo de declaração avisa ao compilador para que não realize 

otimizações com aquela variável. Isso evita de o compilador desconsiderar a variável ou mapeá-la em 

um registrador interno do processador inacessível a outras fontes. 

Como o Arduino não disponibiliza todos os pinos de interrupção externa, a solução adotada 

foi utilizar um multiplexador. Multiplexadores são lógicos que tem como função selecionar quais das 

entradas deve ser colocada na saída enquanto as outras entradas são inibidas. A solução adotada foi 

conectar todas os pinos de Echo de todos os sensores em um multiplexador 8x4 74157 através de um 

sinal de controle gerado pelo Arduino definir se a CPU será interrompida pelos sensores pares ou 

pelos sensores impares. As conexões são mostradas na Figura 18. Os pinos de saída do multiplexador 

estão ligados aos pinos de interrupção externa INT3:0. 
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Figura 18 – Esquemático de conexões MUX 8x4 

Dessa maneira, existirão 4 rotinas de interrupção externa, cada uma para um par de sensores. 

Tabela 3 – Sinais de Echo e Rotinas de interrupção equivalentes 

Sensores Rotina de interrupção 

ECHO_0-1 INT0 

ECHO_2-3 INT1 

ECHO_4-5 INT2 

ECHO_6-7 INT3 

 

Todas as rotinas funcionam da mesma maneira conforme o fluxograma da Figura 19. 
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Figura 19 – Fluxograma rotina de interrupção externa 

 

 

3.3. Motor Driver Shield e algoritmo de acionamento dos motores: 

As funções de controle do shield foram refeitas sem usar nenhuma das funções da biblioteca 

empregadas no projeto original, com o objetivo de tornar o processamento mais eficiente logo que as 

funções nativas do Arduino não visam a eficiência.  

O controle dos motores é feito colocando um sinal de PWM no pino de enable do motor driver 

L293D [12]. Esse sinal de PWM foi realizado utilizando os timers 1,3 e 4. Todos os timers foram 

configurados igualmente no modo de PWM com correção de fase com 800 µs de período do ciclo. 

Esse tempo de ciclo foi definido observando a duração do ciclo com a biblioteca original.  
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Figura 20 – Diagrama dos timers de 16 bits do AVR 2560. [6] 

O valor que modula o sinal é colocado no registrador OCRnX, sendo “n” o número do timer e 

X a porta do timer que está habilitada para o pino conforme ilustrado na Figura 6. O valor de 

modulação varia de 0 a 50, entretanto o veículo só consegue começar a se movimentar com valores 

superiores a 15, devido a zona morta do motor e da inercia a ser superada do motor com a roda. Os 

timers 1 e 4 geram apenas um sinal de PWM enquanto o timer 3 gera dois sinais. Essa configuração 

deve-se a disponibilidade dos pinos de PWM realizadas pelo Arduino e pela compatibilidade do shield 

com a plataforma. 

Realizada as configurações dos PWMs é necessário controlar o registrador de deslocamento 

74HTC595N. [15] Para esse controle foi construída uma função com o fluxograma apresentado na 

Figura 21. Decodificados os sentidos de rotação desejados do motor, esses códigos foram utilizados 

em definições para melhor entendimento do código. Essa função realiza os controles dos pinos dos 

registradores que estão conectados aos inputs motor driver L293D, enquanto os outputs estão 

conectados diretamente aos motores. 
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Figura 21 – Fluxograma de Decisão dos Motores 

Cada direção foi colocada em uma função separada que já realiza os ajustes de velocidade e 

direção. Todas as funções já possuem as velocidades dos motores pré-definidos a exceção da função 

que comanda os motores a andarem para frente. Esta função necessita de um parâmetro que será 

carregado nos registradores como velocidade. 

3.4. Algoritmo para o cálculo da distância do objeto e do ângulo de 

fuga: 

O algoritmo de cálculo não sofreu alterações do algoritmo apresentado na seção 2.6. 

Entretanto, houve modificações quanto aos critérios de decisão do movimento. Utilizou-se o conceito 

de “tempo de giro” fixo dado pelo próprio tempo de ciclo de 100 ms, não havendo interrupção do giro 

até a próxima decisão de ação. Os critérios de decisão foram organizados seguindo a Figura 22.  
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Figura 22 - Regiões de ângulos de fuga e critério de decisão 

Quando o ângulo de fuga ficar dentro o intervalo de –     a      (-15° a 15°), em relação 

ao eixo que representa a frente da plataforma o veículo se moverá para frente. De      a     o 

veículo realizará uma curva suave para a esquerda, o equivalente negativo desses ângulos representa 

uma curva suave para a direita. No intervalo de     a   o veículo realizará uma curva brusca para a 

esquerda e para o intervalo negativo uma curva brusca para a direita. 

Essa curva suave consiste em colocar o veículo para se movimentar para frente com diferentes 

velocidades entre pares de motores. Os motores internos devem ter uma velocidade inferior aos 

motores externos, o que acarreta em uma curva suave. O conceito de curva brusca permaneceu para 

obstáculos localizados em ângulos de fuga superiores a     relativos à frente do veículo. Essa curva 

brusca é realizada acionando os motores internos e externos com velocidades iguais e direções 

opostas, fazendo com que o veículo gire sem que haja movimentação transversal do veículo. O ato de 

andar para frente consiste em colocar todos os motores na mesma direção e velocidade. Essa 

velocidade será dada por uma curva inversamente proporcional à distância do obstáculo, quanto mais 

próximo o obstáculo, mais rápido o veículo se movimentará. Por fim, para qualquer obstáculo mais 

distante que 1 m o veículo permanecerá parado aguardando aproximação de qualquer obstáculo. 

3.5. Comunicação Plataforma-PC: 

Um dos desafios em melhorar a performance da plataforma móvel é acompanhar os valores 

das variáveis que estão em constante alteração ao longo da execução do programa principal. O 

monitoramento desses valores pode ser decisivo na identificação de problemas ou erros que possam 

vir a ocorrer na plataforma. Torna-se então pertinente criar um sistema de comunicação entre a 

plataforma e um computador, de forma a permitir o livre acesso a esses parâmetros. Da mesma forma, 

deseja-se ter controle desses parâmetros, permitindo assim o controle de alguns aspectos da 

plataforma. 

Anteriormente, as variáveis de interesse eram monitoradas através da porta serial do Arduino, 

utilizando a conexão USB para disponibilizar os dados na tela do computador. Esse método se 
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mostrou complicado, visto que era necessário movimentar o computador de forma a acompanhar a 

plataforma durante execução. Para resolver essa questão, utilizaremos de um recurso que permite o 

monitoramento das variáveis sem a necessidade de fios conectando a plataforma e o computador: um 

módulo Bluetooth (o módulo utilizado foi o móculo HC-05). A ideia é utilizar este módulo para 

transmitir de forma wireless os dados presentes na porta serial do Arduino. Esses dados serão 

coletados por um programa de computador capaz de organizá-los em gráficos, para facilitar sua 

visualização (o programa utilizado no projeto foi escrito na plataforma Matlab) [16]. O sistema pode 

ainda ser expandido de forma a permitir o caminho inverso da informação: o envio de dados do 

computador para o Arduino. O fluxograma a seguir resume o processo proposto. 

 

Figura 23 - Fluxograma do sistema de comunicação entre a plataforma e o computador 

3.5.1. Comunicação Serial no Arduino: 

O Arduino Mega 2560 possui quatro portas seriais, também chamadas de USARTs (Universal 

Synchronous and Assynchronous serial Receiver and Transmiter) [17]. Elas operam em full duplex 

(podem transmitir e receber dados simultaneamente) e podem funcionar em modo assíncrono ou 

síncrono. A IDE do Arduino possui funções que lidam diretamente com essas portas, mas essas 

funções são lentas e não muito eficientes, o que se mostra problemático em aplicações que demandam 

tempo preciso para certas atividades, como é o caso deste projeto. Portanto, torna-se pertinente 

controlar as portas seriais diretamente no microcontrolador, o Atmega2560. Este processo é mais 

rápido, além de ser relativamente simples de executar (o manual do microcontrolador fornece todas as 

informações de registradores necessárias para tanto).  

Cada porta serial é dividida em três partes principais: gerador de clock, transmissor e receptor. 

A figura abaixo mostra a estrutura básica de uma porta serial, mostrando os registradores que estão 

envolvidos neste processo. 
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Figura 24 – Esquemático de uma porta serial do AVR AT2560. [6] 

Cada porta possui a sua versão dos registradores mostrados acima. Por exemplo, a USART0 

possui, entre outros, UDR0, UCSR0A, UBRR0H, enquanto que a USART1 possui UDR1, UCSR1A e 

UDRR1H. Assim, nas explicações a seguir, utilizaremos “n” no nome dos registradores para denotar 

uma porta genérica. [6] 

A inicialização de uma porta consiste em definir a sua taxa de transmissão (Baud rate), definir 

o formato do quadro (“frame”) a ser transmitido ou recebido e ativar o transmissor ou o receptor, 

dependendo da ocasião. A seguir, detalha-se como controlar esses parâmetros. 

A parte da geração de clock conta com lógicas que permitem a definição da taxa de 

transmissão para transferências assíncronas e síncronas. Neste projeto, focaremos apenas na 

transmissão assíncrona. A taxa de transmissão é gerada através de um registrador denominado UBRRn 

(USART Baud Rate Registrer) e um contador conectado a ele. A seguir temos a relação entre UBRRn 

e a taxa de transmissão para os diversos tipos de transmissão suportados pela porta. A frequência de 

oscilação (    ) do Atmega2560 é de 16MHz. 
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Tabela 4 – Modos de cálculo do Baud Rate 

Modo de operação 
Equação para o cálculo da 

taxa de transmissão 

Equação para o cálculo do 

valor de UBRR 

Assíncrono normal       
    

  (       )
       

    
      

   

Assíncrono de velocidade 

dobrada 
      

    
 (       )

       
    

     
   

Síncrono (Mestre) 
      

    
 (       )

 

 

      
    

     
   

 

O frame a ser transmitido ou recebido é constituído de bits de sincronização (bits de partida e 

de parada), bits de dados e, opcionalmente, um bit de paridade. Em relação a esses bits, a porta serial 

comporta:  

 1 bit de parada;  

 5, 6, 7, 8, ou 9 bits de dados (controlável pelos bits UCSZn2:0 nos registradores 

UCSRnB e UCSRnC);  

 Nenhuma paridade, paridade impar ou paridade par (controlada pelos bits UPMn1:0 

no registrador UCSRnC);  

 1 ou 2 bits de parada (controlável pelo bit USBSn no registrador UCSRnC); 

 

A imagem a seguir resume um frame a ser transmitido. 

 

Figura 25 – Estrutura de um frame a ser transmitido. [6] 

O transmissor inclui um buffer de escrita, um registrador de deslocamento, um gerador de 

paridade e uma lógica de controle para lidar com os diversos formatos de transmissão. Ele é ativado 

colocando em 1 o bit Transmit Enable (TXEN) do registrador UCSRnB (USART Control and Status 

Register n B). A transmissão se inicia ao escrever o dado a ser transmitido no buffer de escrita, o 

UDRn (USART I/O Data Register). Este dado é então movido para o registrador de deslocamento, 

onde é integrado com os outros bits de sincronização, e a transmissão se inicia, bit a bit, na taxa 

determinada pela Baud Rate. 

Existem duas flags relacionadas à transmissão serial: a USART Data Register Empty 

(UDREn) e a Transmit Complete (TXCn). A primeira indica que o buffer de escrita está livre e pronto 

para receber um novo dado, enquanto que a segunda indica que o registrador de deslocamento está 

vazio e a transmissão foi concluída. Essas flags podem ser utilizadas para gerar interrupções: basta 

ativar os bits Data Register Empty Interrupt Enable (UDRIEn) e Transmit Complete Interrupt Enable 

(TXCIEn) do registrador UCSRnB. Para que elas sejam ativadas, é preciso que todas as interrupções 

estejam desabilitadas durante a inicialização da porta serial; 
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O receptor inclui um verificador de paridade, lógica de controle, registrador de deslocamento e 

um buffer de leitura. Ele suporta os mesmos formatos de frames possíveis pelo transmissor e pode 

detectar erros no frame recebido. Ele é ativado colocando em 1 o bit Receive Enable (RXEN) do 

registrador UCSRnB. A recepção se inicia na detecção de um bit de partida, a partir do qual os 

próximos bits serão transferidos para o registrador de deslocamento. Quando o primeiro bit de parada 

é detectado, o dado recebido é movido para o buffer de leitura, o UDRn, e estará pronto para ser lido. 

O receptor possui apenas uma flag: a Receive Complete (RXCn), que indica quando há um 

dado novo no buffer de leitura. Esta flag pode ser usada para iniciar uma interrupção se o bit Receive 

Complete Interrupt Enable (RXCIEn) for ativado. Dessa forma, uma interrupção é realizada no 

momento em que um dado novo chega na USARTn. Assim como nas interrupções do transmissor, é 

necessário que todas as interrupções estejam desabilitadas durante a inicialização da porta serial. 

 A seguir é mostrado um exemplo de uma transmissão simples. Neste exemplo, utiliza-se a 

porta 0 numa taxa de transmissão de 9600 bits por segundo e um frame com 8 bits de dados e 1 bit de 

parada para continuamente transmitir o número 23. 

 

Figura 26 – Exemplo de código que transmite um valor constante  

3.5.2. Bluetooth: 

Bluetooth é uma forma de comunicação sem fio padronizada globalmente que permite a 

transmissão de dados entre dispositivos com baixo consumo de energia, contanto que os dispositivos 
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estejam próximos. Os dados são transmitidos através de ondas de rádio e o alcance dessas ondas 

depende do tipo de classe do dispositivo. A tecnologia Bluetooth foi se aperfeiçoando como passar dos 

anos e novas versões foram surgindo, trazendo consigo melhorias em consumo de energia e 

velocidade de transmissão, entre outros avanços. [18] 

O módulo Bluetooth utilizado neste projeto é o módulo HC-05 [19], um módulo de baixo 

custo frequentemente utilizado em projetos com Arduino. Ele se comunica com os dispositivos usando 

um perfil chamado SPP (Serial Port Profile), que essencialmente funciona como uma porta serial sem 

fio (ou seja, a comunicação se dá pelo envio/recebimento de um único bit por vez). Este módulo pode 

funcionar tanto em modo mestre (ele aceita a conexão de outros dispositivos) como em modo escravo 

(apenas se conecta a outros dispositivos).  Suas principais características são descritas a seguir. 

 Protocolo Bluetooth: v2.0 + EDR; 

 Frequência: 2,4 GHz 

 Tensão de funcionamento: 3,3 V (2,7 – 4,2 V) 

 Classe 2 (potência máxima de 2,5 mW, alcance de até 10 metros) 

 Velocidade Assíncrono: 2,1 Mbps(Max)/160 Kbps 

 Corrente: Pareado 35mA; conectado 8mA 

 Baud rates suportadas (em bits por segundo): 4800; 9600; 19200; 38400; 57600; 

115200; 230400; 460800; 921600; 1382400. 

 

Figura 27 – Módulo Bluetooth HC-05 

 O módulo vem com alguns parâmetros padrão, como operação em modo mestre e taxa de 

transmissão de 9600 bits por segundo. Estes e outros parâmetros podem ser alterados utilizando 

comandos AT, que são comandos específicos que devem ser transmitidos diretamente ao módulo. A 

seguir são mostrados os principais comandos disponíveis para este módulo. 

 AT+NAME? – Retorna o nome do módulo. 

 AT+VERSION? – Retorna a versão do firmware. 

 AT+PSWD? – Retorna a senha do módulo. 

 AT+ORGL – Retorna todos os parâmetros para seus valores padrão 

 AT+UART=”BD”,”SB”,”P” – Determina a baud rate como “BD”, a quantidade de bits de 

parada (0 para 1 bit e 1 para 2 bits) e paridade (0 para sem paridade e 1 para com paridade) 

 AT+ROLE=”R” – Determina o modo de operação entre escravo (R = 0) ou mestre (R = 1). 
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Este módulo possui 6 pinos: WAKEUP, VCC, GND, TXD, RXD, STATE.  

 WAKEUP e STATE: Estão relacionados com alterações nos parâmetros padrões do módulo e 

a visualização desses padrões. Não serão utilizados neste projeto.  

 VCC e GND: Alimentação do módulo (5 V e 0 V, respectivamente) 

 TXD: Saída do transmissor do módulo, ou seja, saída das informações que chegam no módulo 

via Bluetooth. Deve ser conectado no receptor (RX) da porta serial do Arduino. 

 RXD: Entrada do receptor do módulo, ou seja, entrada das informações que serão transmitidas 

via Bluetooth. Deve ser conectado no transmissor (TX) da porta serial do Arduino, com uma 

pequena ressalva: este pino trabalha em 3,3 V, e como a porta serial do Arduino trabalha em 5 

V, é necessário um divisor de tensão para o correto funcionamento do módulo (um par de 

resistores pode facilmente alcançar esse valor). 

O pareamento entre o módulo e o dispositivo requer uma senha, que é a mesma para qualquer 

módulo HC-05: 1234. Após o pareamento, a comunicação se inicia. 

3.5.3. Matlab: 

O Matlab é um software de cálculo numérico de alta performance capaz de realizar várias 

tarefas complexas, como cálculos matriciais, processamento de sinais, criação e manipulação de 

gráficos entre outros. Essas tarefas podem ser expandidas através da criação e compartilhamento de 

“pacotes” escritos pelos próprios usuários. [16] 

Existem também “pacotes de ferramentas” chamadas “toolbox” que reúnem funções e recursos 

focados num certo tipo de aplicação. Uma dessas toolboxes é a Instrument Control Toolbox que, entre 

outras aplicações, possui funções destinadas a lidar com comunicações Bluetooth. As principais 

funções utilizadas para a comunicação com o módulo Bluetooth são listadas a seguir.  

 Instrhwinfo(„Bluetooth‟):  Mostra informações sobre os dispositivos Bluetooth 

disponíveis; 

 Bluetooth(„NomeDoDispositivo‟,Canal): Cria um objeto Bluetooth para referir ao 

dispositivo “NomeDoDispositivo” utilizando o canal “Canal”; 

 fopen(obj): Conecta o objeto “obj” ao Matlab (o dispositivo Bluetooth precisa ter sido 

pareado com o computador antes) ; 

 fclose(obj): Desconecta o objeto “obj” do Matlab; 

 fread(obj,size): Leitura de dados binários. Retorna “size” valores transmitidos pelo 

objeto “obj”; 

 fwrite(obj,A): Escrita de dados binários. Envia “A” para o objeto “obj”. 

Quando um dispositivo serial é conectado ao Matlab (o que vale para transmissões via 

Bluetooth por meio do perfil SPP), os dados transmitidos pelo dispositivo são armazenados num 

espaço de memória denominado Input Buffer. Ao utilizar as funções de leitura, o software retira os 

dados desse buffer e os atribui à variável desejada na área de trabalho. De forma similar, os dados 

enviados ao dispositivo pelo Matlab primeiramente são transferidos para um Output Buffer através de 

uma função de escrita para então serem transmitidos ao dispositivo. A figura a seguir resume o 

processo. 
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Figura 28 – Escrita serial no Matlab, [16] 

 

Figura 29 – Leitura serial no Matlab, [16] 

 Além da comunicação Bluetooth entre a plataforma e o computador, deseja-se disponibilizar 

os dados de forma fácil e efetiva. Devido à natureza do projeto, as variáveis de interesse são 

constantemente modificadas, e o monitoramento como um todo demanda uma percepção rápida dessas 

variações. Portanto, a melhor forma de monitorar os dados obtidos é organizá-los em gráficos que se 

atualizam a cada alteração das variáveis de interesse, mantendo uma certa quantidade de dados 

antigos. Isso pode ser feito com a ajuda das funções descritas a seguir.  

 set(g,‟Ydata‟,y,‟Xdata‟,x): Define a ordenada e a abscissa do gráfico “g” como os 

vetores “y” e “x”, respectivamente. 

 drawnow: Força uma figura a ser atualizada, sem a necessidade de chamá-la 

novamente.  

A utilização dessas funções após a alteração de uma variável permite que o novo valor seja 

adicionado a uma figura existente, sem que o programa tenha que refazer o gráfico completamente. 

Assim, temos um gráfico que está constantemente adicionando os valores atuais das variáveis na tela 

sem apagar os antigos, permitindo assim uma comparação visual que pode fornecer informações 

importantes sobre o sistema em estudo. 
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4. APRIMORAMENTOS 

4.1. Alterações mecânicas na plataforma: 

Algumas alterações na mecânica das conexões foram realizadas de maneira a minimizar 

problemas relativos a mal contatos além de acomodar o novo sistema de alimentação. Todas essas 

alterações estão descritas abaixo. 

4.1.1. Baterias 

Conforme foi apresentado na seção 2.7.2, a duração da bateria foi um problema apresentado 

no projeto original. O consumo dos motores é a principal causa do consumo excessivo, mas a CPU e 

os sensores também possuem um consumo elevado. Existem duas possíveis soluções para esse tipo de 

problema: aumentar a capacidade de carga e reduzir o consumo da plataforma. Nesse projeto, a 

principal melhoria está associada a mudança do tipo de bateria, entretanto foi utilizada uma alternativa 

de redução de consumo da CPU. 

 

Figura 30 – Bateria de Li-Ion 

 O sistema de alimentação feito por uma bateria de 9 V mais 5 pilhas alcalinas de 1,5 V foi 

substituído por 4 baterias de íons de lítio (LI-ION) recarregáveis de 3,7 V cada.  Essas baterias têm 

uma carga útil de 6000 mAh cada, enquanto as pilhas alcalinas têm uma carga de 3000 mAh. Outro 

fator favorável é a relação massa x carga energética, que é superior à das pilhas alcalinas. Para 
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conseguir atingir a tensão de 7,5 V duas baterias foram colocadas em série e para aumentar a 

capacidade de corrente e carga colocou-se dois pares em paralelo, conforme Figura 31.  

 

Figura 31 – Esquemático das baterias 

 

Figura 32 – Conjunto de baterias com chicote 

Adicionalmente as baterias foram conectadas em um chicote permitindo a substituição do 

conjunto de baterias de maneira mais fácil. No cabo de alimentação foi colocada uma chave seletora 

para desligar a alimentação. O motor shield tem a possibilidade de utilizar a alimentação do Arduino 

para alimentação dos motores, isso é feito colocando um jumper nos pinos de power na placa, 

entretanto essa conexão foi feita passando por uma chave seletora para ser possível ligar a plataforma, 

os sensores e o Bluetooth sem ligar os motores, conforme Figura 33. 

A autonomia das baterias aumentou de menos de 4 horas de uso para mais de 20 horas de uso 

intenso, podendo ser recarregadas, diminuindo assim os custos com a compra de pilhas. 
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Figura 33 – Chaves seletoras e conexões do sistema de alimentação 

4.1.2. Confecção da placa para acomodação do multiplexador: 

Com a adição de um novo componente entre a conexão dos sensores com o Arduino, foi feita 

uma placa de circuito impresso de maneira a acomodar o multiplexador e o módulo Bluetooth e dar 

mais integridade as conexões, conforme Figura 35. Cada sensor ficou ligado a uma barra de 4 pinos 

por meio de jumpers fêmea conectados a protoboard e presos com cola quente de maneira a não se 

desconectarem devido as vibrações do veículo. 

 

Figura 34 – Esquemático da placa confeccionada [20] 
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Para realizar as conexões do Arduino com a placa, foram utilizados um conector DB15 mais 

dois jumpers fêmea, sendo que o conector foi usado para todas as conexões de dados e controle dos 

sensores, do multiplexador e do módulo Bluetooth, enquanto que os jumpers ficaram responsáveis 

pelas conexões de alimentação. Foram adicionados quatro capacitores de 10 µF à rede de alimentação, 

posicionados entre um par de barra de pinos dos sensores. Como o módulo Bluetooth só aceita 3.3 V 

no seu pino de RX e os pinos do Arduino só operam a 5 V, foi realizado um divisor resistivo para 

realizar essa adequação de tensões. 

 

Figura 35 – Layout da Placa confeccionada (Utilizou-se o Software Eagle 7.3.0 para confecção do esquemático e layout da 

placa) [20] 

Para realizar as conexões no Arduino de maneira mais fácil sem forçar os terminais, dobrou-se 

a quantidade de espaçadores entre o nível superior e inferior do veículo. 
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Figura 36 – Aumento no número de espaçadores entre os níveis 

4.2. Algoritmo aprimorado: 

 Consolidando todos os módulos, foram adotadas algumas mudanças no processo para integra-

las em conjunto, de forma a permitir o processo de debug mais simplificado além de melhorar o 

desempenho da plataforma. 

  O algoritmo consiste em adquirir as distancias de todos os sensores e transferir essas 

informações em movimento dos motores. A aquisição dos sensores ficou dividida em dois ciclos de 50 

ms. O tempo de um ciclo ficou definido nesse tempo porque é superior ao tempo máximo de aquisição 

dos sensores de 23 ms, tempo equivalente a uma distância de 4 m. No que diz respeito à comunicação 

serial, são necessários enviar 17 bytes a uma taxa de 9600 bps, o que leva aproximadamente 18 ms. 

Como a transferência não se inicia no início de cada ciclo, é necessário um tempo adicional ao tempo 

de transmissão para que todos os dados sejam transmitidos com folga. Por conta dessa definição de 

tempo a necessidade das flags de interrupção dos sensores se tornou desnecessária, sendo retirada do 

programa e conforme está explicada alguns parágrafos abaixo, a qualquer distância medida superior a 

200 cm é nivelada em 200 cm. Como o algoritmo de cálculo do ângulo de fuga verifica a existência de 

um ângulo real este nivelamento prejudica a existência do triangulo, entretanto não acarreta em 

problemas ao funcionamento da plataforma. Essa distância máxima definida é o dobro da distância 

mínima de reação da plataforma, esse nivelamento aumenta a responsividade da plataforma a objetos 

que se aproximem rapidamente. 

 Em um ciclo os sensores são disparados, em seguida aguardam-se as interrupções externas 

indicando que os sensores realizaram uma leitura. Em paralelo, o ciclo principal calcula as distâncias e 

as médias utilizando os dados do ciclo anterior. As distâncias são colocadas em um vetor de 3 posições 

para que seja realizada uma média móvel e tornar a resposta do veículo menos impulsiva decorrente de 

eventuais leituras erradas. Entretanto se fosse colocada um vetor muito extenso isso acarretaria em 

uma lentidão na resposta do sensor que equivale ao tempo de mais dois ciclos de leitura, logo que são 

necessários dois ciclos para que todos os sensores sejam lidos. 
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 Finalizado o cálculo das médias, o programa inicia a rotina de cálculo do ângulo de fuga e da 

distância do obstáculo seguindo a lógica do algoritmo apresentado na seção 3.4.  

Ao termino dessa rotina, em posse dos valores calculado o programa realiza a decisão de qual 

será o comportamento dos motores seguindo a regra apresentada na seção 3.3. As velocidades, por 

meio de testes foram arbitradas seguindo a Tabela 5. 

Tabela 5 – Velocidades dos Motores 

Situação Motor 1 Motor 2 Motor 3 Motor 4 

Frente                                         

Direita Suave                     

Esquerda Suave                     

Direita Brusca                     

Esquerda Brusca                     

 

 

Figura 37 – Regiões de ângulos de fuga e critério de decisão 

A velocidade dada pela equação (10), foi seguindo a curva apresentada na Figura 38, onde o 

veículo tem velocidade máxima com um objeto próximo, e velocidade igual a 20 para objetos a 

distância de 100 centímetros. Essas velocidades foram definidas dessa forma pois 20 é a menor 

velocidade que permite o motor ter torque suficiente para movimentar a plataforma completa, 

diferentemente do proposto anteriormente quando 15 conseguia realizar a movimentação dos motores 

apenas com as rodas como carga, e 1 metro foi arbitrado como menor distância de reação do veículo. 

Adicionalmente, durante o cálculo da média limitou-se os valores lidos para 200 cm de maneira a 

permitir que a média convirja mais rápido que considerando o valor máximo de 400 cm. 

          

(10) 
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Figura 38 – Curva de velocidade 

Finalizando o ciclo ocorre o envio das informações adquiridas durante um ciclo pela porta 

serial para o módulo Bluetooth para que as informações sejam vistas no Matlab. Ao todo são 17 bytes 

que são enviados, 16 deles são carregados em um vetor durante a rotina logo antes de se iniciar o 

envio, apenas um dado é carregando dentro da função de decisão dos motores por porque a informação 

da direção decidida não está em uma variável global. Os dados a serem enviados são apresentados na 

Tabela 6. Apenas a flag é enviada dentro da rotina do ciclo, todas as outras 16 informações são 

carregadas no buffer de transmissão dentro da rotina de interrupção serial de transmissão, disparada 

quando um envio é concluído. 

Tabela 6 – Sequência dos dados enviados  

SEQUÊNCIA DOS DADOS ENVIADOS INFORMAÇÃO 

DADO[0] Flag 

DADO[1] Sensor[0].media 

DADO[2] Sensor[1].media 

DADO[3] Sensor[2].media 

DADO[4] Sensor[3].media 

DADO[5] Sensor[4].media 

DADO[6] Sensor[5].media 

DADO[7] Sensor[6].media 

DADO[8] Sensor[7].media 

DADO[9] VELOCIDADE_1 

DADO[10] VELOCIDADE_2 

DADO[11] VELOCIDADE_3 

DADO[12] VELOCIDADE_4 

DADO[13] Direção Decidida 

DADO[14] Distância do Obstáculo 

DADO[15] Parte inteira do float ângulo de fuga 

DADO[16] Parte fracionária do float ângulo de fuga 
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As informações enviadas pelo Arduino são recebidas pelo Matlab e organizadas em uma 

matriz que armazena temporariamente os valores brutos das variáveis. Esses valores são usados no 

cálculo da média móvel de cada dado recebido, e o resultado dessa média é atualizado no gráfico 

correspondente. São geradas 4 janelas: a primeira mostra um pequeno gráfico com o valor lido de cada 

um dos 8 sensores, assim com um gráfico geral que mostra todos os sensores juntos; a segunda possui 

4 gráficos que mostram as velocidades atribuídas para cada motor; a terceira apresenta a direção na 

qual a plataforma está se movendo (direita, esquerda, para frente ou parada); a quarta exibe a posição 

relativa do objeto mais próximo identificado (a representação é dada vetorialmente, ou seja, tanto a 

distância quanto o ângulo do objeto em relação à frente da plataforma são representadas por um único 

vetor); 

4.3. Novas Operações 

O projeto original tinha como proposta a movimentação autônoma da plataforma. Após a 

otimização feita nesta parte do projeto, decidimos ampliar as aplicações do sistema criando novos 

modos de operação. Esses modos envolvem transmitir dados ou comandos diretamente para a 

plataforma, através do sistema de comunicação via Bluetooth desenvolvido. Ou seja, será feito o 

caminho inverso: as informações vêm do computador, passam pelo módulo Bluetooth e finalmente 

chegam à plataforma, sendo processadas segundo a tarefa desejada. 

Foram projetados três novos modos de operação: o modo de simulação de objetos, onde são 

enviados dados que substituem os valores de distância dos sensores; o modo de caminho programado, 

onde a plataforma segue uma lista de comandos já pronta de forma sequencial; e o modo de controle 

remoto, em que a plataforma responde a comandos enviados em tempo real. 

4.3.1. Simulação de objetos: 

Este modo se assemelha ao modo do projeto original, com uma pequena diferença: as 

distâncias de cada um dos sensores são dadas pelo usuário no computador ao invés de virem 

diretamente dos sensores. O resto do algoritmo segue normalmente, com a plataforma respondendo da 

forma projetada. Este modo de operação foi concebido tendo em mente o teste do algoritmo em 

relação ao acionamento dos motores. Assim, caso os sensores apresentem um funcionamento errôneo, 

ainda é possível avaliar a parte de movimentação simulando valores para os sensores.  

Do ponto de vista do Matlab, existem pequenas alterações. Os dados dos sensores são gerados 

através de uma função que cria uma figura e retorna as coordenadas do local clicado pelo usuário. O 

gráfico em questão representa a plataforma e o ambiente em volta dele; ao clicar em algum local do 

gráfico, as coordenadas correspondentes representam a posição do objeto mais próximo, e 

considerando a disposição dos sensores na plataforma, são gerados os valores que cada sensor 

retornaria no caso real. Esses dados são enviados à plataforma um a um (a execução do programa 

principal fica travada esperando a recepção de todos esses valores), e após o término do envio, o 

programa responde da mesma forma que no modo original. A plataforma continua enviando os dados 

mencionados anteriormente, e são gerados os mesmos gráficos apresentados no modo original. 

4.3.2. Caminho programado: 

A proposta deste modo é fazer a plataforma seguir um caminho previamente programado de 

forma contínua, ou seja, ele segue os comandos de um script sem a necessidade de parar e tomar 

decisões. Os comandos são escritos num documento de texto chamado “Comandos.txt” e lidos pelo 

Matlab, o qual envia cada um dos comandos separadamente para a plataforma. De posse de todos os 
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comandos, a plataforma segue o caminho sem precisar passar por um processo de decisão da próxima 

direção. 

Do lado do Arduino, o código foi modificado de modo de o programa fica preso no loop 

principal aguardando um byte no buffer de recepção. Assim que o byte é recebido o programa 

decodifica o dado recebido e aciona o motor conforme o byte recebido, e então volta a aguardar o 

próximo byte. Os motores permanecem acionados na última configuração até que chegue um novo 

byte pelo Bluetooth. Dessa maneira é necessário que o controlador mande o byte para parar, ou 

qualquer outro comando para que o veículo mude seu comportamento. 

Os comandos possíveis e seus respectivos códigos para a interpretação nos motores são 

apresentados a seguir. 

 „f‟: Andar para frente com velocidade = 30; 

 „F‟: Andar para frente com velocidade = 50; 

 „e‟: Girar para esquerda no modo curva suave; 

 „E‟: Girar para esquerda no modo curva brusca; 

 „d‟: Girar para direita no modo curva suave; 

 „D‟: Girar para direita no modo curva brusca; 

 „p‟: Permanecer parado; 

 

 
Tabela 7 – Codificação das direções para o programa 

Direção Código 

Frente Lenta (f) 0x01 

Frente Rápida (F) 0x10 

Direita Suave (d) 0x02 

Direita Brusca (D) 0x20 

Esquerda Suave (e) 0x03 

Esquerda Brusca (E) 0x30 

Parar (p) 0x00 

 

Cada comando deve estar separado do próximo por espaço simples. Como não há tomada de 

decisão neste processo, nenhum gráfico é gerado. 

4.3.3. Controle remoto: 

Com este modo, a plataforma passa a ser controlada em tempo real por comandos enviados via 

Bluetooh. O princípio de funcionamento é o mesmo do modo de recebimento de script.  

No Matlab, utilizou-se a funcionalidade de criação de GUI (Graphical User Interface) com os 

botões dispostos conforme Figura 39. Cada botão envia o código da direção conforme os comandos 

possíveis e seus respectivos códigos para a interpretação nos motores são apresentados a seguir. 

 „f‟: Andar para frente com velocidade = 30; 
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 „F‟: Andar para frente com velocidade = 50; 

 „e‟: Girar para esquerda no modo curva suave; 

 „E‟: Girar para esquerda no modo curva brusca; 

 „d‟: Girar para direita no modo curva suave; 

 „D‟: Girar para direita no modo curva brusca; 

 „p‟: Permanecer parado; 

 

 

Figura 39 – Botões Matlab Controle em tempo real 

 Esse modo de operação permite o controle do veículo utilizando um celular com conexão 

Bluetooth. O modelo com o qual foi realizado esse teste é um celular Nexus 5, fabricado pela LG, com 

sistema operacional Android 5.1.1. Para realizar o controle da plataforma utilizou-se o aplicativo 

“BlueTooth Serial Controller 16 Buttons” disponível gratuitamente na “Google Play Store” pela 

“NEXT PROTOTYPES”. [21] Para isso o aplicativo foi configurado para enviar dados em 

hexadecimal. Configurando cada botão para uma das direções, aplicativo permite o envio de um byte 

diferente ao se soltar um botão, essa funcionalidade foi utilizada para enviar um byte de parada (0x00) 

ao se soltar qualquer dos botões. 
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Figura 40 – Interface aplicativo de celular 

 

4.1. Preço dos componentes 

No desenvolvimento do projeto, foram necessários vários componentes adicionais para realizar os 

aprimoramentos desejados. A tabela a seguir apresenta o preço dos componentes utilizados. 

Tabela 8 – Preço dos componentes novos no projeto 

Componente Preço (em reais) 

Módulo Bluetooth HC-05 R$ 44,90 

Chassi com 4 motores e 4 rodas US$ 23,99 

Arduino Mega 2560 R$ 72,00 

Arduino Motor Driver Shield R$ 24,99 

Mini-Protoboard (Cada) R$ 8,90 

8 Baterias Li-Ion 18650 US$ 19,99  

Carregador de Baterias Li-Ion 18650 US$ 1,91 

Kit Jumpers R$ 13,90 

PCI R$ 20,00 
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5. ENSAIOS E TESTES 
 

5.1. Ensaios: 

Feitas todas as alterações no projeto original, resta agora testar o sistema para verificar o seu 

funcionamento. Foram realizados testes específicos para cada modo de operação, onde o 

comportamento esperado da plataforma era de simples previsão e fácil visualização, graças ao sistema 

de comunicação estabelecido via Bluetooth entre a plataforma e o computador. 

5.1.1. Modo original: 

Para o modo que simplesmente aperfeiçoa o projeto inicial, primeiramente fizemos um teste 

simples com o objetivo de verificar a funcionalidade geral da plataforma assim como o funcionamento 

do sistema de comunicação. Deixamos a plataforma livre e aproximamos os obstáculos de forma 

aleatória, observando seu comportamento e as variáveis mostradas no computador. 

 A seguir, fizemos o seguinte teste: aproximamos um obstáculo de cada uma das regiões da 

plataforma, começando pela esquerda, passando para a direita, depois para frente e por fim para a 

traseira. Ao fazer esse teste, esperávamos ver os sensores correspondentes reagirem conforme o 

esperado, além de verificar as velocidades dos motores durante os giros e as fugas, de forma a 

confirmar as ações realizadas pelos motores (as ações esperadas são baseadas no esquema da Figura 

27 e nas velocidades da Tabela 4, lembrando que no esquema é denotado o ângulo de fuga, sendo esse 

ângulo diametralmente oposto ao ângulo do objeto em si). Para este teste, o motor shield permaneceu 

desligado de maneira a permitir uma melhor aquisição de dados dos obstáculos, os quais se movem. 

Foi utilizado um caderno como obstáculo e a plataforma foi posicionada em uma área com obstáculos 

com mais de 1 metro de distância em todas as direções. Como os gráficos que indicam direção e 

posição do obstáculo são mostrados de forma vetorial e só mostram um dado de cada vez, eles não são 

mostrados nos resultados deste teste. 

5.1.2. Modo simulação de objetos: 

O teste para esse modo segue o mesmo princípio do segundo teste do modo original: foram 

enviados à plataforma dados dos sensores simulando obstáculos à sua esquerda, direita, frente e 

traseira nesta ordem, esperando-se obter o mesmo comportamento obtido no teste anterior. Entretanto 

o segundo teste não foi realizado por esse modo, pois os dados a serem recebidos seriam os dados 

enviados. 

Para realização desse teste utilizou-se um script auxiliar para converter a posição de um par 

ordenado em 8 distâncias a serem enviadas para a plataforma. Esse script utiliza a lógica inversa do 

algoritmo de cálculo do ângulo de fuga. 

5.1.3. Modo caminho programado: 

Para este teste, usamos um arquivo de texto com a seguinte lista de comandos: “f p F p e p E p 

d p D p e e d d f p”. Esperava-se que a plataforma seguisse cada um desses comandos de forma 

contínua. 
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5.1.4. Modo controle remoto: 

Neste teste, tentamos reproduzir o mesmo caminho feito pela plataforma no teste anterior, 

esperando um comportamento semelhante. Este teste foi realizado utilizando primeiramente o Matlab 

e em seguida o celular como controlador.  

5.2. Resultados: 

A seguir, são mostrados os resultados de cada teste. Os gráficos mostrados a seguir 

apresentam um pico facilmente avistável, utilizado como um marcador: como os dados são atualizados 

em tempo real, este pico representa esta atualização no tempo (ele “varre” a tela, sendo que os dados 

imediatamente antes do pico são os dados mais recentes recebidos pelo Matlab). Além disso, foi 

identificado um erro no código do Matlab, e os valores de velocidade dos motores estão espelhados, 

ou seja, os valores dos motores esquerdos são mostrados nos gráficos dos motores direitos e vice-

versa. 

5.2.1. Modo Original: 

Para o primeiro teste, temos os gráficos mostrados a seguir. 

 

 
Figura 41 – Gráficos do teste do modo original (sensores) 
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Figura 42 – Gráficos do teste do modo original (motores) 

 

 

Figura 43 – Gráficos do teste do modo original (direção e posição do obstáculo) 

 O comportamento observado confirma que a plataforma de fato identifica e foge de 

obstáculos. Para o exemplo pontual representado na Figura 31, a plataforma condiz com os dados: o 

obstáculo mais próximo aparenta estar na região dos sensores 7, 8 e 1, como demonstrado pelo vetor 
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do último gráfico, o que acarreta em uma curva brusca para a esquerda. De fato, a direção decidida é 

esquerda e as velocidades dos motores indicam uma curva brusca.  

Nota-se que o sensor 1 está constante em 200 cm: isso se deve ao fato de que esse sensor 

apresentou problemas e não foi possível obter um novo sensor antes da realização deste teste. Foi 

forçado esse valor constante para a realização dos outros testes que dependem dos sensores. 

Para o segundo teste, temos os gráficos a seguir, na ordem: objeto na esquerda (perto do sensor 3), na 

direita (sensor 7), na frente (sensor 1) e atrás (sensor 5). 

 

 
 

Figura 44 – Teste do modo original (sensores): objeto à esquerda (próximo dos sensores 3 e 4) 

 

 

 

Figura 45 – Teste do modo original (motores): objeto à esquerda (próximo dos sensores 3 e 4) 
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Figura 46 – Teste do modo original (sensores): objeto à direita (próximo dos sensores 6 e 7) 

 
 
 

 
Figura 47 – Teste do modo original (motores): objeto à direita (próximo dos sensores 6 e 7) 
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Figura 48 – Teste do modo original (sensores): objeto na frente (próximo dos sensores 1 e 2) 

 
 
 

 
Figura 49 – Teste do modo original (motores): objeto na frente (próximo dos sensores 1 e 2) 
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Figura 50 – Teste do modo original (sensores): objeto atrás (próximo do sensor 5) 

 

 

Figura 51 – Teste do modo original (motores): objeto atrás (próximo do sensor 5) 

 
A análise de cada gráfico nos indica que a plataforma está se movimentando como previsto. 

Quando o objeto está à esquerda (perto dos sensores 3 e 4, como mostram os dados desses sensores), 

os motores executam uma curva suave para direita. Quando o obstáculo está presente à direita 

(sensores 6 e 7), a plataforma faz uma curva suave para a esquerda. Quando o objeto está na frente da 

plataforma (perto dos sensores 1 e 2), ela realiza uma curva brusca para a direita. Por fim, quando o 

obstáculo está atrás da plataforma (sensor 5), ela simplesmente anda para frente. 

 

5.2.2. Modo simulação de objetos: 

Os gráficos obtidos foram semelhantes aos apresentados no teste do modo original, portanto 

foram omitidos. Entretanto, vale ressaltar que esse teste serviu para testar a lógica do programa mesmo 

quando os sensores não estavam funcionando (o que ocorreu em testes anteriores). Foi descoberto um 
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problema em uma das trilhas da placa que, depois de corrigido, permitiu a realização dos testes 

originais. Esse teste mostrou-se útil por permitir corrigir diversos problemas pontuais, mesmo sem os 

sensores estarem funcionando.  

5.2.3. Modo caminho programado: 

Esse teste apresentou alguns problemas. O veículo não estava correspondendo corretamente a 

todos os comandos programados. Ao se ligar a plataforma no computador por meio do cabo e verificar 

quais eram as direções que estavam sendo seguidas, foi possível observar que alguns dados estavam 

sendo perdidos. A hipótese levantada é que o tempo entre dois envios é inferior ao tempo de execução 

de acionamento dos motores. A alternativa para esse modo é o envio de uma flag da plataforma para o 

Matlab autorizando-o a enviar o próximo byte de direção. A Figura 52 mostra que apenas 8 bytes 

foram recebidos pelo Arduino, enquanto a Figura 54 mostra “ncom” igual a 54, ou seja, 54 bytes foram 

enviados, entretanto apenas 8 foram recebidos. 

 

Figura 52 – Bytes recebidos pelo Bluetooth 

 

Figura 53 – Direções pré-definidas 
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Figura 54 - Número de bytes enviados 

5.2.4. Modo controle remoto: 

Esse modo foi bem-sucedido em todos os testes, tanto quando o controle é feito pelo Matlab 

quanto pelo celular. O teste com o celular apresentou vantagens devido ao aplicativo enviar o byte de 

parada ao se soltar o botão. Isso acarretou em um melhor controle pelo celular, enquanto no Matlab o 

usuário deve clicar com rapidez nos botões para ter precisão.  

Esse modo poderia permitir o uso da direção “RE” que já está definida no programa, 

entretanto não foi criada uma função para essa direção. 
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6. CONCLUSÃO 

 

Figura 55 – Versão final da plataforma 

A área da robótica é uma área que vê uma grande evolução no mercado de hoje. Com a 

crescente popularização de microcontroladores ficou mais fácil desenvolver projetos de automação. 

Na procura de um tema para desenvolver nessa área, o projeto realizado pela engenheira a Aline 

chamou a nossa atenção pela sua proposta e simplicidade. Ao estudá-lo mais a fundo, vimos os 

problemas presentes no projeto e decidimos por adotá-lo, tentando resolver os pontos problemáticos e 

ao mesmo tempo desenvolvendo-o ainda mais, de forma a ampliar as suas potenciais aplicações em 

projetos futuros. 

O Arduino é uma boa plataforma para desenvolvimento e prototipagem pela grande 

quantidade de plataformas adicionais compatíveis com as mais diferenças aplicações. O Arduino foi 

escolhido para ser utilizado nesse projeto pela continuidade do projeto anterior, pela facilidade pela 

existência do motor shield já existente simplificando a ligação com os motores. Entretanto o uso do 

Arduino tem algumas limitações. Além da limitação de acesso a alguns pinos, as bibliotecas e funções 

nativas do Arduino prejudicam o desempenho do Atmega. A plataforma já atingiu um nível de 

desenvolvimento onde já se torna interessante mudar de plataforma de prototipação para uma com 

maior poder de processamento e menos limitações. Juntamente, o circuito do shield e dos sensores 

poderiam ser colocados todos em uma placa única com o microcontrolador, além de observar e estudar 

a influência de acoplamentos e parasitas elétricos ao circuito. 
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O primeiro passo foi resolver os principais problemas presentes na plataforma: os problemas 

de eficiência de processamento (a plataforma demorava muito para identificar um novo obstáculo) e os 

problemas de alimentação e consumo (o sistema de alimentação descarregava muito rápido). A 

eficiência do código foi vastamente aprimorada através do uso de vários recursos: modulação do 

código em várias bibliotecas especializadas em uma tarefa, uso de estruturas para os sensores e 

reformulação do funcionamento dos motores. O código principal ficou muito mais eficiente e fácil de 

“debugar”. Para a questão do sistema de alimentação, as baterias utilizadas anteriormente foram 

substituídas por outras mais eficientes, além da adição de um chicote que permite uma troca rápida das 

baterias. Também foram colocadas chaves que permitem a rápida alimentação e desligamento de 

partes do sistema. 

Determinadas as soluções para os problemas principais da plataforma, passamos a desenvolver 

formas de aprimorá-la. Primeiramente, decidimos por criar um sistema de comunicação sem fio entre a 

plataforma e um computador, de forma que fosse possível a visualização e manipulação das variáveis 

internas do sistema. Foi utilizado um módulo Bluetooth simples para alcançar esse objetivo, e ele se 

mostrou muito útil e conveniente na detecção de erros pontuais no decorrer do projeto. 

A adição do sistema de comunicação sem fio trouxe consigo a criação de novos modos de 

operação da plataforma. Com a possibilidade de envio de comandos para o sistema, foram criados três 

novos modos de operação que se baseiam em controlar o movimento dos motores. Esses novos modos, 

em conjunto com o modo original, abrem as portas para novas aplicações para a plataforma. 

Depois de realizar ensaios para verificar a funcionalidade de cada modo, podemos dizer que os 

aprimoramentos realizados foram bem-sucedidos. A plataforma responde segundo a proposta de cada 

modo de forma satisfatória. 

Com as novas ferramentas dadas à plataforma, esperamos que seu uso se amplie em futuros 

projetos. Aproveitando a locomoção autônoma ou controlada, pode-se colocar novos tipos de sensores 

na plataforma, como sensores sonoros ou infravermelho, possibilitando assim uma grande variedade 

de aplicações para o sistema. 

Essa plataforma tem potencial em sistemas que necessitem de veículos autônomos ou que 

possuam redundância de maneira a evitar que o usuário cometa erros e colida com o veículo. Uma 

possível integração dos modos de controle remoto com a detecção de obstáculos coloca robustez a 

plataforma se houver um controle da máquina de maneira a evitar que o usuário cometa erros. O modo 

de caminho pré-programado pode interfacear com um sistema de navegação GPS onde as direções são 

enviadas para a plataforma e os sensores no veículo garantem que não haja acidentes. Essas ideias 

permitem o desenvolvimento de novos projetos de maneira a buscar plataformas cada vez mais 

inteligentes e robustas de maneira a trazer mais praticidade e segurança para o usuário. 

O principal problema a ser estudado e resolvido é a qualidade dos sensores e a ocorrência de 

interferência de um sensor sobre o outro com essa taxa de leitura. Outro problema a ser observado é a 

ocorrência de interferências produzidas na rede de alimentação devido ao acionamento dos motores ou 

dos sensores. Visando solucionar todos os problemas analisar a viabilidade de mudar a plataforma 

para um novo circuito, com um novo microcontrolador que não o Arduino. Solucionado esses 

problemas listados, os modos de operação podem ser integrados visando criar um sistema mais 

robusto, com novas interfaces de aquisição de dados e de destinos. 
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APÊNDICES 

A. Modo Original 

A.1. TCC.ino 

/////////////////////// 
/////// INCLUDES ////// 
/////////////////////// 
 
#include  <io.h> 
#include  <math.h> 
#include  <interrupt.h> 
#include  <sleep.h> 
 
#include  "setup.h" 
#include "distancia_angulo.h" 
//#include "Transmitir_dados.h" 
//#include "motor.h" 
 
/////////////////////////// 
////// PROGRAM SETUP ////// 
/////////////////////////// 
 
//Inicialização do programa 
void setup(){ 
//Serial.begin(9600); //Inicializa a comunicacao serial 
(utilizado para debug) 
timer5_inicializa(); //Inicializa o timer 5 
interrupt_inicializa(); //Inicializa as interrupcoes externas 
sensor_inicializa(); //Inicializa a estrutura de sensores 
motor_inicializa(); //Inicializa os motores 
inicializa_USART2(); //inicializa a porta serial ligada ao 
modulo bluetooth  
} 
void loop(){ 
unsigned int i,j; 
 
 if (flag_ciclo == TRUE){  //Confere se o ciclo de tempo foi 
completado 
flag_ciclo = FALSE; //Limpa a flag de ciclo 
 
//Realiza a transformacao das variaveis de tempo dos 
sensores em us 
for (int i=0;i<NUM_SENSORES;i++){ 
sensor[i].duracao = sensor[i].contagem_int * 
TEMPO_INTERRUPT + sensor[i].contagem_reg * 
TEMPO_CLOCK - TEMPO_ESPERA_FIM_PULSO; 
    
//Verifica se o tempo é superior ao tempo equivalente a 
distancia de 200cm 
if (sensor[i].duracao > TEMPO_MAXIMO){ 
sensor[i].distancia[MM_Posicao] = TEMPO_MAXIMO/58; 
} 
else{ 
sensor[i].distancia[MM_Posicao] = sensor[i].duracao/58;  
} 
 
//Calcula a media 
sensor[i].media = 0; 

 
for (j=0;j<POSICOES;j++){     
sensor[i].media += sensor[i].distancia[j];  
} 
sensor[i].media /= POSICOES; 
    
//Imprime valores na porta serial (utilizado para debug) 
//Serial.print(contador[i]); 
//Serial.print(sensor[i].contagem_int); 
//Serial.print(sensor[i].contagem_reg); 
//Serial.print(sensor[i].duracao); 
//Serial.print(sensor[i].distancia[MM_Posicao]); 
//Serial.print(sensor[i].media); 
//Serial.print("   "); 
} 
 
MM_Posicao++; 
MM_Posicao = MM_Posicao % POSICOES; 
   
//Serial.println(" "); 
//sensor[0].media = 200; //Forca valor maximo no 
sensor 0 quando este estava com defeito 
calcula_distancia_angulo(); //Rotina de calculo do angulo 
de fuga e distancia do obstáculo 
   
//Imprime valores na porta serial (utilizado para debug) 
//Serial.print(distancia_obstaculo); 
//Serial.print("   "); 
//Serial.print(angulo_fuga);  
//Serial.print("   "); 
   
decide_motores(); //Decide e ativa os motores baseado no 
algulo calculado 
envia_informacao(); //envia as informações pelo bluetooth 
   
//Serial.println(dados[8]); 
} 
sleep_mode(); //Ativa o modo de baixo consumo, o 
microcontrolador sai desse modo sempre q houver uma 
interrupcao 
} 
//////////////////////////////////// 
////// INTERRUPTIONS ROUTINES ////// 
//////////////////////////////////// 
//Rotina de interrupcao causada pelo timer 5 
ISR(TIMER5_COMPA_vect){ 
//digitalWrite(23, HIGH); //utilizado para debug 
 
    if(conta_tempo == TEMPO_CICLO) { //Confere se a 
contagem de csegs atingiu o valor do ciclo 
conta_tempo = 0;  //Zera o contador de csegs 
flag_ciclo = TRUE; //Ativa a flag avisando q um ciclo foi 
completado 
unsigned char i;   
//Realiza o chaveamento do mux baseado no estado 
switch (estado){ 
case PAR: 
 estado = IMPAR; 
 digitalWrite(SELECT, HIGH); 
 break; 
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case IMPAR: 
 estado = PAR; 
 digitalWrite(SELECT, LOW); 
 break; 
} 
             
//Dispara todos os sensores 
for(i = 0; i < (NUM_SENSORES); i++){ 
digitalWrite(sensor[i].trigPin, HIGH); //Eleva o nivel em 
todos os pinos de trigger 
}      
delayMicroseconds(10); //Aguarda o tempo para o sensor 
garantir q recebeu o pulso 
 
for(i = 0; i < (NUM_SENSORES); i++){ 
//Retorna para o nivel baixo todos os pinos de trigger 
digitalWrite(sensor[i].trigPin, LOW); 
}} 
//Se o ciclo nao estiver sido completado o contador eh 
incrementado 
else { 
conta_tempo++; 
} 
//digitalWrite(23, LOW);  //utilizado para debug 
} 
 
/*Todas as rotinas de interrupção segeum a mesma logica 
Verifica qual o estado o sistema esta, 
contador[n]++; //Utilizado para debug 
sensor[n].contagem_int = conta_tempo; //Copia a quantas 
interrupções do timer se passaram desde do disparo  
sensor[n].contagem_reg = TCNT5L; //Copia valor do 
registrador do timer 5*/ 
//Rotina de interrupcao causada pelo pino 18 (ECHO do 
sensor 0) 
ISR(INT0_vect){ 
 switch (estado) { 
    case PAR: 
  contador[0]++; 
  sensor[0].contagem_int = conta_tempo; 
  sensor[0].contagem_reg = TCNT5L; 
  break; 
    case IMPAR: 
  contador[1]++; 
  sensor[1].contagem_int = conta_tempo; 
  sensor[1].contagem_reg = TCNT5L; 
        break; 
    }} 
//Rotina de interrupcao causada pelo pino 19 (ECHO do 
sensor 1) 
ISR(INT1_vect){ 
     switch (estado) { 
    case PAR: 
  contador[2]++; 
  sensor[2].contagem_int = conta_tempo; 
  sensor[2].contagem_reg = TCNT5L; 
  break; 
 
    case IMPAR: 
  contador[3]++; 
  sensor[3].contagem_int = conta_tempo; 
  sensor[3].contagem_reg = TCNT5L; 
        break; 
    }} 

//Rotina de interrupcao causada pelo pino 20 (ECHO do 
sensor 2) 
ISR(INT2_vect){ 
     switch (estado){ 
    case PAR: 
  contador[4]++; 
  sensor[4].contagem_int = conta_tempo; 
  sensor[4].contagem_reg = TCNT5L; 
  break; 
 
    case IMPAR: 
  contador[5]++; 
  sensor[5].contagem_int = conta_tempo; 
  sensor[5].contagem_reg = TCNT5L; 
  break; 
    }} 
//Rotina de interrupcao causada pelo pino 21 (ECHO do 
sensor 3) 
ISR(INT3_vect){ 
     switch (estado) { 
    case PAR: 
  contador[6]++; 
  sensor[6].contagem_int = conta_tempo; 
  sensor[6].contagem_reg = TCNT5L; 
  break; 
 
    case IMPAR: 
  contador[7]++; 
  sensor[7].contagem_int = conta_tempo; 
  sensor[7].contagem_reg = TCNT5L; 
        break; 
    }} 
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A.2. setup.h 

#include <io.h> 

// DEFINES // 

#define  DELAY 50 //Tempo entre as interrupcoes de 

tempo t=0.8ms 

#define  TEMPO_CICLO  62 //Tempo de um ciclo t=50ms 

#define  TEMPO_MAXIMO 11640 //Tempo maximo de 

espera do pulso de echo para 2m 

#define TEMPO_ESPERA_FIM_PULSO 400 //Tempo 

entre o fim do pulso de disparo e o incio do pulso de echo 

#define TEMPO_INTERRUPT 800 //Tempo entre 

interrupções em us 

#define  TEMPO_CLOCK 16 //Tempo entre incrementos 

no contador do timer 5 

#define  NUM_SENSORES 8 //Quantidade de sensores 

#define POSICOES 3 //Tamanho do vetor de média movel 

#define     SELECT   36 //Pino do gate do Mux 

#define PINO_INICIAL 38 //Pino de Trigger do primeiro 

sensor 

#define  TRUE 1 //Definição booleana de 1 

#define  FALSE  0 //Definição booleana de 0 

#define  DISTANCIA_MAXIMA 100 //Distancia maxima 

para reação do veículo em cm 

#define  QUANTIDADE_DADOS  17 //Quantidade de 

dados a serem enviados pelo Bluetooth 

//Declaração da estrutura de um sensor 

typedef struct _Sensor{ 

/*static*/ unsigned int trigPin; //Pino de Trigger 

unsigned int distancia[POSICOES]; //Vetor de Distancias 

em cm 

unsigned int contagem_int; //Armazena quantas interrupcoes 

se passaram 

unsigned int contagem_reg; //Armazena valor do contador 

do timer 5 

unsigned int duracao; //Valor total do pulso em us 

unsigned int media; //Valor da media das distancias 

} Sensor; 

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

////// VARIABLES DECLARATION ////// 

/////////////////////////////////// 

enum   State { PAR, IMPAR } estado; //Enumeracao para 

os estados de par e impar 

//Enumeracao das direcoes possiveis 

enum  moviment {Frente, Esquerda, Direita, 

Atras_Direita, Atras_Esquerda, Parado} Movimento;  

 

// FLAGS // 

volatile unsigned char flag_ciclo = 0; //Flag q indica q um 

ciclo de contagem foi concluido 

// COUNTERS 

volatile unsigned int conta_tempo = 0; //Variavel 

responsavel pela contagem de centesimos de segundo 

// ELSE 

unsigned int MM_Posicao = 0; //Variavel que controla a 

posição no vetor da media movel 

volatile unsigned int contador[8]; //utilizada apenas para 

debug 

int dados[QUANTIDADE_DADOS]; //Vetor com os dados 

a serem enviados 

int bcont = 0; //Variavel que controla a posição no vetor de 

envio dos dados */ 

/////////////////////////// 

////// TIMER 5 SETUP ////// 

/////////////////////////// 

// Rotina de inicializacao do timer 5 para gerar interrupcoes 

a cada 0.8ms 

void timer5_inicializa(void){ 

    cli(); 

    TCCR5A=0; 

    TCCR5B=0; 

    OCR5A = DELAY;  // Define tempo entre interrupções 

    TCCR5B = (1<<WGM52)|(1<<CS52);  // modo CTC e 

Prescaler=1/256 

    TIMSK5 |= (1<<OCIE5A);  // Hab interrupt por 

comparacao 

    sei(); 

} 

///////////////////////////// 

////// INTERRUPT SETUP ////// 

///////////////////////////// 

//Rotina q habilita todas as 4 interrupcoes externas 

void interrupt_inicializa(void){ 

    cli(); 

    EICRA  =  0;                                                  

//Garante em zero 

    EICRA  = (1<<ISC31) | (1<<ISC21) | 

(1<<ISC11) | (1<<ISC01);  //Set interrupção por falling edge 

    EIMSK =  (1<<INT3 ) | (1<<INT2 ) | 

(1<<INT1 ) | (1<<INT0 );  //Hab as interrupções 3,2,1,0 

    sei(); 

} 

////////////////////////// 

////// SENSOR SETUP ////// 

////////////////////////// 

Sensor sensor[NUM_SENSORES]; 

//incialia todos os sensores 

/* void sensor_inicializa(){ 

    unsigned int i, j; 

    for(i = 0; i < NUM_SENSORES; i++){ 

sensor[i].trigPin  = PINO_INICIAL + (2*i); //Define o 

numero do pino de trigger 

pinMode(sensor[i].trigPin,OUTPUT); //Define o pino de 

trigger como saida 

 

for(j = 0; j < POSICOES; j++) 

sensor[i].distancia[j] = 200; //Inicializa o vetor de 

distancias com o valor maximo 

//Zera os contadores e variaveis 

sensor[i].contagem_int  = 0;     

sensor[i].contagem_reg  = 0;     

sensor[i].duracao    = 0; 

sensor[i].media      = 0; 

contador[i]=0; //Utiliza-se apenas para debug 

} 

pinMode(18,INPUT_PULLUP); //Define o pino de echo da 

int 0 como entrada com pullup ativado 

pinMode(19,INPUT_PULLUP); //Define o pino de echo da 

int 1 como entrada com pullup ativado 

pinMode(20,INPUT_PULLUP); //Define o pino de echo da 

int 2 como entrada com pullup ativado 

pinMode(21,INPUT_PULLUP); //Define o pino de echo da 

int 3 como entrada com pullup ativado   

pinMode(SELECT,OUTPUT); //Define o pino do gate do 

mux como saida 

pinMode(23,OUTPUT); //Define o pino do gate do mux 

como saida (apenas para debug) 

digitalWrite(SELECT, LOW); //Chaveia o mux 

}*/ 
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A.3. motor.h 

///////////////////// 

////// DEFINES ////// 

///////////////////// 

// TIMES // 

#define Delay_pwm 50 

#define PWM_3C 3 //Pino de saida do PWM do timer 3c 

#define DIR_CLK 4 //Pino conectado ao CLK do 

registrador de deslocamento 

#define PWM_3A  5 //Pino de saida do PWM do timer 3a 

#define PWM_4A  6 //Pino de saida do PWM do timer 4c 

#define DIR_EN 7 //Pino conectado ao EN do registrador de 

deslocamento 

#define DIR_SER  8 //Pino conectado ao Dado Serial do 

registrador de deslocamento 

#define PWM_1A    11 //Pino de saida do PWM do timer 

1Ac 

#define DIR_LATCH  12 //Pino conectado ao CLK do latch 

de saida do registrador de deslocamento 

#define VELOCIDADE_1  OCR1A //Define qual 

registrador esta a velocidade 1 

#define VELOCIDADE_2  OCR3C //Define qual 

registrador esta a velocidade 2 

#define VELOCIDADE_3  OCR3A //Define qual 

registrador esta a velocidade 3 

#define VELOCIDADE_4  OCR4A //Define qual 

registrador esta a velocidade 4 

#define FRENTE        0x27 //Codigo a ser carregado no 

registrador de deslocamento para andar para frente 

#define RE            0xD8 //Codigo a ser carregado no 

registrador de deslocamento para andar para tras 

#define DIREITA       0x95 //Codigo a ser carregado no 

registrador de deslocamento para andar para direita 

#define ESQUERDA      0x6A //Codigo a ser carregado no 

registrador de deslocamento para andar para esquerda 

#define PARADO        0x00 //Codigo a ser carregado no 

registrador de deslocamento para parar 

 

//Rotina responsavel por carregar os codigos de direcao no 

latch 

void carrega_latch(int direcao){ 

  char i; 

  for (i = 0; i < 8; i++) { 

    ((direcao << i) & 0x80) ? digitalWrite(DIR_SER, HIGH) 

: digitalWrite(DIR_SER, LOW); 

    digitalWrite(DIR_CLK, HIGH); 

    delayMicroseconds(2); 

    digitalWrite(DIR_CLK, LOW); 

    delayMicroseconds(2); 

  } 

  digitalWrite(DIR_LATCH, HIGH); 

  delayMicroseconds(2); 

  digitalWrite(DIR_LATCH, LOW); 

  delayMicroseconds(2); 

} 

 

// Rotina do Timer 1 para gerar PWM 

void timer1_inicializa(void) { 

  cli(); 

  TCCR1A = 0; 

  TCCR1B = 0; 

  ICR1 = Delay_pwm; 

  //OCR1A = velocidade; 

  TCCR1A = (1 << COM1A1) | (1 << WGM11); // modo 

PHASE CORRECT PWM 

  TCCR1B = (1 << WGM13) | (1 << CS12); 

  sei(); 

} 

// Rotina do Timer 3  para gerar PWM 

void timer3_inicializa(void) { 

  cli(); 

  TCCR3A = 0; 

  TCCR3B = 0; 

  ICR3 = Delay_pwm; 

  //OCR3C = velocidade_2; 

  //OCR3A = velocidade_3; 

  TCCR3A = (1 << COM3A1) | (1 << COM3C1) | (1 << 

WGM31); // modo PHASE CORRECT PWM 

  TCCR3B = (1 << WGM33) | (1 << CS32); 

  sei(); 

} 

// Rotina do Timer 4  para gerar PWM 

void timer4_inicializa(void) { 

  cli(); 

  TCCR4A = 0; 

  TCCR4B = 0; 

  ICR4 = Delay_pwm; 

  //OCR4A = velocidade_4; 

  TCCR4A = (1 << COM4A1) | (1 << WGM41); // modo 

PHASE CORRECT PWM 

  TCCR4B = (1 << WGM43) | (1 << CS42); 

  sei(); 

} 

/*Todas as rotinas de direção seguem o mesma logical 

int direcao //Carregam o codigo da direcao em uma variavel 

 //Carregam as velocidades no registradores 

 VELOCIDADE_1 = _velocidade;   

 VELOCIDADE_2 = _velocidade; 

 VELOCIDADE_3 = _velocidade; 

 VELOCIDADE_4 = _velocidade; 

  

//Chama a rotina que carrega o codigo no registrador de 

deslocamento 

carrega_latch(direcao); 

//Serial.println("Andar Frente"); //Imprime valores na porta 

serial (utilizado para debug)*/ 

 

void andar_frente(int _velocidade){ 

 int direcao = FRENTE; 

 VELOCIDADE_1 = _velocidade; 

 VELOCIDADE_2 = _velocidade; 

 VELOCIDADE_3 = _velocidade; 

 VELOCIDADE_4 = _velocidade; 

 carrega_latch(direcao); 

 //Serial.println("Andar Frente"); 

} 

void andar_direita(void){ 

 int direcao = FRENTE;  

 VELOCIDADE_1 = 25; 

 VELOCIDADE_2 = 35; 

 VELOCIDADE_3 = 25; 

 VELOCIDADE_4 = 35; 

 carrega_latch(direcao); 

 //Serial.println("Andar Direita"); 

} 

void andar_esquerda(void){ 

 int direcao = FRENTE; 

 VELOCIDADE_1 = 35; 

 VELOCIDADE_2 = 25; 

 VELOCIDADE_3 = 35; 

 VELOCIDADE_4 = 25; 

 carrega_latch(direcao); 

 //Serial.println("Andar Esquerda"); 

} 

void parado(void){  
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 int direcao = PARADO;  

 VELOCIDADE_1 = 0; 

 VELOCIDADE_2 = 0; 

 VELOCIDADE_3 = 0; 

 VELOCIDADE_4 = 0; 

 carrega_latch(direcao);  

 //Serial.println("Parado"); 

} 

void virada_brusca_esquerda(void){ 

 int direcao = ESQUERDA; 

 VELOCIDADE_1 = 50; 

 VELOCIDADE_2 = 50; 

 VELOCIDADE_3 = 50; 

 VELOCIDADE_4 = 50; 

 carrega_latch(direcao); 

 //Serial.println("Virada brusca esquerda"); 

} 

void virada_brusca_direita(void){ 

 int direcao = DIREITA;  

 VELOCIDADE_1 = 50; 

 VELOCIDADE_2 = 50; 

 VELOCIDADE_3 = 50; 

 VELOCIDADE_4 = 50; 

 carrega_latch(direcao); 

 //Serial.println("Virada brusca direita"); 

}  

//Rotina de inicialização dos motores 

void motor_inicializa(){ 

  timer1_inicializa(); //Inicializa o timer 1 

  timer3_inicializa(); //Inicializa o timer 3 

  timer4_inicializa(); //Inicializa o timer 4 

//Define todos os pinos relacionado as rotinas dos motores 

como saida 

  pinMode(DIR_CLK, OUTPUT); 

  pinMode(DIR_EN, OUTPUT); 

  pinMode(DIR_SER, OUTPUT); 

  pinMode(DIR_LATCH, OUTPUT); 

  pinMode(PWM_1A, OUTPUT); 

  pinMode(PWM_3A, OUTPUT); 

  pinMode(PWM_3C, OUTPUT); 

  pinMode(PWM_4A, OUTPUT); 

  digitalWrite(DIR_EN, LOW); 

  parado(); //Inicializa o motor parado 

} 

//Rotina de decisao de como sera o acionamento dos motores 

void decide_motores(void) 

{ 

/*Verifica-se a distancia do obstaculo, se menor q 1m entao 

havera algum acionamento  

o programa verifica o angulo de saida e entao realiza a 

mudanca de estado. 

O acionamento é feito dentro do Switch case */ 

 

if (distancia_obstaculo > DISTANCIA_MAXIMA){  

Movimento = Parado; 

} 

else if ((angulo_fuga < M_PI/2) && (angulo_fuga > 

M_PI/12)){ 

Movimento = Esquerda; 

} 

else if ((angulo_fuga > -M_PI/2) && (angulo_fuga < -

M_PI/12)){ 

Movimento = Direita; 

} 

else if ((angulo_fuga <= M_PI) && (angulo_fuga > 

M_PI/2)){ 

Movimento = Atras_Esquerda; 

} 

else if ((angulo_fuga >= -M_PI) && (angulo_fuga < -

M_PI/2)){ 

Movimento = Atras_Direita; 

} 

else{ 

Movimento = Frente; 

} 

/*Os acionamento sao feitas chamando a rotina 

correnpondente 

A posição do vetor de dados a serem enviados para o matlab 

responsavel pela direção é carregado com a posicao 

correspondente*/ 

 switch (Movimento){ 

  case Parado: 

  parado(); 

  dados[13] = 0; 

  break; 

   

  case Atras_Direita: 

  virada_brusca_direita(); 

  dados[13] = 2; 

  break; 

   

  case Atras_Esquerda: 

  virada_brusca_esquerda(); 

  dados[13] = 3; 

  break; 

   

  case Direita: 

  andar_direita(); 

  dados[13] = 2; 

  break; 

   

  case Esquerda: 

  andar_esquerda(); 

  dados[13] = 3; 

  break; 

   

  case Frente: 

  int rapidez_fuga = 53-

0.3*distancia_obstaculo; //Formula para definicao da 

velocidade de fuga 

  andar_frente(rapidez_fuga); 

  dados[13] = 1; 

  break; 

 }} 
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A.4. distancia_angulo.h 

#define raio  10 //Raio da circunferencia de sensores 

const float lado = sqrt( 2*pow(raio,2) - 

2*pow(raio,2)*cos(M_PI/4) ); //Lado do triangulo 

float angulo_fuga = 0;        //Angulo de fuga 

int distancia_obstaculo = 1000; //distancia do obstáculo 

 

void calcula_distancia_angulo(void){     

unsigned int Menores_distancias[2]  = {0}; //Vetor de 

menores distancias medidas 

unsigned int posicao_sensor_distancia[2] = {0}; 

//Identificacao dos sensores de menores distancias medidas 

 

for (unsigned char n = 0; n  <  2; n++){ 

Menores_distancias[n] = 100000; //Inic com um valor alto 

posicao_sensor_distancia[n] = 9; //Inicializa com posição 

inexistente 

     

for (unsigned char m = 0; m  <  8; m++) {  

//Encontra o menor valor medido 

if (n == 0){ 

if (sensor[m].media < Menores_distancias[n]){ 

Menores_distancias[n] = sensor[m].media; 

posicao_sensor_distancia[n] = m; 

}} 

//Encontra o segundo menor valor medido 

else if (m != posicao_sensor_distancia[0]){ 

if (sensor[m].media < Menores_distancias[1]){ 

Menores_distancias[n] = sensor[m].media; 

posicao_sensor_distancia[1] = m; 

}}}} 

unsigned int temp = 0; 

/*Ambos os ifs ordernam os valores encontrado em sentido 

anti horario dos sensores*/ 

 

if (posicao_sensor_distancia[0] < 

posicao_sensor_distancia[1]){ 

temp = posicao_sensor_distancia[0]; 

posicao_sensor_distancia[0] = posicao_sensor_distancia[1]; 

posicao_sensor_distancia[1] = temp; 

         

        temp = Menores_distancias[0]; 

        Menores_distancias[0] = Menores_distancias[1]; 

        Menores_distancias[1] = temp; 

    } 

if ((posicao_sensor_distancia[0] == 7) && 

(posicao_sensor_distancia[1] == 0)){ 

temp = posicao_sensor_distancia[0]; 

posicao_sensor_distancia[0] = posicao_sensor_distancia[1]; 

posicao_sensor_distancia[1] = temp; 

temp = Menores_distancias[0]; 

Menores_distancias[0] = Menores_distancias[1]; 

Menores_distancias[1] = temp; 

} 

//Inicio dos calculos do angulo de fuga 

float costheta1   = ( pow(lado,2) + 

pow(Menores_distancias[0],2) - 

pow(Menores_distancias[1],2) ) / 

(2*lado*Menores_distancias[0]); 

           

float theta1 = acos( costheta1 );   

//Se theta existir entao é realizado os calculos 

    if (theta1 >= 0){ 

    float theta2 = acos( lado / (2*raio) ); 

    float thetaT = theta2 + theta1; 

     

distancia_obstaculo =  sqrt(pow(raio,2) + 

pow(Menores_distancias[0],2) - 

2*raio*Menores_distancias[0]*cos(thetaT)); //Distancia do 

Obstaculo 

        float alpha   = acos( (pow(raio,2) + 

pow(distancia_obstaculo,2) - 

pow(Menores_distancias[1],2))/(2*raio*distancia_obstaculo

) ); 

        float theta   = alpha + 

(posicao_sensor_distancia[1]) * M_PI/4; 

        angulo_fuga = (theta-M_PI); //Angulo de Fuga 

    } 

//Se theta não existir entao utilizasse o angulo do sensor que 

mediu a menor distancia 

    else { 

      if (Menores_distancias[0] <= Menores_distancias[1]){ 

      distancia_obstaculo = Menores_distancias[0]+10; 

      angulo_fuga = M_PI + (posicao_sensor_distancia[0]) * 

M_PI/4; 

} 

      else { 

      distancia_obstaculo = Menores_distancias[1]+10; 

      angulo_fuga = M_PI + (posicao_sensor_distancia[1]) * 

M_PI/4; 

} 

} 

//Garante que nao hajam valores de angulo maiores q pi 

if( angulo_fuga > M_PI) 

angulo_fuga = angulo_fuga-2*M_PI; 

} 
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A.5. Transmitir_dados.h 

void inicializa_USART2 (void){ 

  //Inicialização USART2// 

  //Baud rate: 9600; UBBR2 = (Fosc/(16*BAUD) - 1) 

  UBRR2H = (103>>8); 

  UBRR2L = 103; 

  //Ativar transmissor, receptor e interrupção serial por 

transmissão completa e por recepção completa 

  UCSR2B = (1<<TXEN2)  | (1<<TXCIE2); 

  //Frame format: 8 bits, 1 bit de parada 

  UCSR2C = (1<<UCSZ20) | (1<<UCSZ21); 

} 

 //Rotina que arruma o vetor que sera transmitido com os 

valores do ultimo ciclo 

void envia_informacao (void){ 

dados[0] = 255;  //Flag ed inicialização 

  

for (int i=0;i<=NUM_SENSORES;i++){ 

dados[i+1] = sensor[i].media; //Media de cada sensor 

} 

dados[9]  = VELOCIDADE_1; //Velocidade 1 

dados[10] = VELOCIDADE_2; //Velocidade 2 

dados[11] = VELOCIDADE_3; //Velocidade 3 

dados[12] = VELOCIDADE_4; //Velocidade 4 

//dados[13] = direcao //essa informacao esta sendo 

atualizada dentro das funcoes 

dados[14] = distancia_obstaculo; //valor da distancia 

calculada  

  

float fdata =angulo_fuga; 

int ftemp = (fdata - (int)fdata)*100;  

dados[15] = (int)fdata; //parte inteira do float angulo_fuga 

dados[16] = ftemp; //parte fracionaria do float angulo_fuga 

 

UDR2 = dados[bcont]; //Carrega a flag no buffer de 

transmissão 

} 

 

//Ao se completar um envio o microcontrolador é 

interrompido para realização de um novo envio 

ISR(USART2_TX_vect) { 

  bcont++;  //Incrementa o contador de 

posição do vetor 

   

  //Se ainda houver dado a ser transmitido é carregado no 

buffer, se falso, zera o contador 

  if (bcont < QUANTIDADE_DADOS){ 

  //while (!(UCSR2A & (1<<UDRE2))); 

  UDR2 = dados[bcont];    

  } 

  else { 

   bcont = 0; 

  }} 

A.6. Matlab 

Leitura_Bluetooth_17bytes.m 

%%LEITURA DE DADOS DO ARDUINO VIA 

BLUETOOTH%% 

clear all 

clc 

%%Parâmetros para os gráficos 

nciclos = 100; 

maxdist = 500; 

maxvelm = 110; 

mmovel = 4; 

%%Vetores de dados 

x = (0:1:nciclos); 

s1 = zeros(1,nciclos+1); 

s2 = zeros(1,nciclos+1); 

s3 = zeros(1,nciclos+1); 

s4 = zeros(1,nciclos+1); 

s5 = zeros(1,nciclos+1); 

s6 = zeros(1,nciclos+1); 

s7 = zeros(1,nciclos+1); 

s8 = zeros(1,nciclos+1); 

m1 = zeros(1,nciclos+1); 

m2 = zeros(1,nciclos+1); 

m3 = zeros(1,nciclos+1); 

m4 = zeros(1,nciclos+1); 

d = 0; 

a = 0; 

u1 = 0; 

v1 = 0; 

u2 = 0; 

v2 = 0; 

%Matriz de armazenamento temporária  

t = zeros(16,mmovel); 

ind = 1; 

  

%%Figura 1: Distâncias lidas por cada 

sensor%% 

f = figure(1); 

suptitle('Distância lida por cada 

sensor'); 

  

subplot(3,3,1); 

gs1 = plot(x,s2,'r'); 

title('NO(2)'); 

axis([0 nciclos 0 maxdist]); 

xlabel('Ciclos'); 

ylabel('Distância (cm)'); 

  

subplot(3,3,2); 

gs2 = plot(x,s1,'y'); 

title('N(1)'); 

axis([0 nciclos 0 maxdist]); 

xlabel('Ciclos'); 

ylabel('Distância (cm)'); 

  

subplot(3,3,3); 

gs3 = plot(x,s8,'c'); 

title('NE(8)'); 

axis([0 nciclos 0 maxdist]); 

xlabel('Ciclos'); 

ylabel('Distância (cm)'); 

  

subplot(3,3,4); 

gs4 = plot(x,s3,'g'); 

title('O(3)'); 

axis([0 nciclos 0 maxdist]); 

xlabel('Ciclos'); 
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ylabel('Distância (cm)'); 

subplot(3,3,6); 

gs5 = plot(x,s7,'b'); 

title('L(7)'); 

axis([0 nciclos 0 maxdist]); 

xlabel('Ciclos'); 

ylabel('Distância (cm)'); 

  

subplot(3,3,7); 

gs6 = plot(x,s4,'k'); 

title('SO(4)'); 

axis([0 nciclos 0 maxdist]); 

xlabel('Ciclos'); 

ylabel('Distância (cm)'); 

  

subplot(3,3,8); 

gs7 = plot(x,s5,'m'); 

title('S(5)'); 

axis([0 nciclos 0 maxdist]); 

xlabel('Ciclos'); 

ylabel('Distância (cm)'); 

  

subplot(3,3,9); 

gs8 = plot(x,s6,'r'); 

title('SE(6)'); 

axis([0 nciclos 0 maxdist]); 

xlabel('Ciclos'); 

ylabel('Distância (cm)'); 

  

subplot(3,3,5); 

ga1 = plot(x,s2,'r'); 

hold on; 

ga2 = plot(x,s1,'y'); 

hold on; 

ga3 = plot(x,s8,'c'); 

hold on; 

ga4 = plot(x,s3,'g'); 

hold on; 

ga5 = plot(x,s7,'b'); 

hold on; 

ga6 = plot(x,s4,'k'); 

hold on; 

ga7 = plot(x,s5,'m'); 

hold on; 

ga8 = plot(x,s6,'r'); 

title('TODOS'); 

axis([0 nciclos 0 maxdist]); 

xlabel('Ciclos'); 

ylabel('Distância (cm)'); 

hold off; 

%%Figura 2: velocidade dos motores 

figure(2) 

suptitle('Velocidade dos motores'); 

  

subplot(2,2,1); 

gp1 = plot(x,m1); 

title('Frontal esquerdo'); 

axis([0 nciclos 0 maxvelm]); 

xlabel('Ciclos'); 

ylabel('Velocidade (PWM)'); 

  

subplot(2,2,2); 

gp2 = plot(x,m2); 

title('Frontal direito'); 

axis([0 nciclos 0 maxvelm]); 

xlabel('Ciclos'); 

ylabel('Velocidade (PWM)'); 

  

subplot(2,2,3); 

gp3 = plot(x,m3); 

title('Traseiro esquerdo'); 

axis([0 nciclos 0 maxvelm]); 

xlabel('Ciclos'); 

ylabel('Velocidade (PWM)'); 

  

subplot(2,2,4); 

gp4 = plot(x,m4); 

title('Traseiro direito'); 

axis([0 nciclos 0 maxvelm]); 

xlabel('Ciclos'); 

ylabel('Velocidade (PWM)'); 

%%Figura 3: representação da direção do 

carro em tempo real 

figure(3) 

q1 = quiver(0,0,u1,v1); 

axis([-1 1 -0.1 1]); 

set(gca,'xtick',[]); 

set(gca,'ytick',[]); 

title('Direção'); 

%%Figura 4: representação vetorial do 

obstáculo  

figure(4) 

title('Distância e ângulo ao obstáculo 

mais próximo'); 

q2 = quiver(0,0,u2,v2); 

title('Posição e distância do objeto em 

relação ao carro'); 

axis([-maxdist maxdist -maxdist 

maxdist]); 

xlabel('Distância (cm)'); 

ylabel('Distância (cm)'); 

%%Conexão com o Bluetooth 

%instrhwinfo('BLuetooth') 

h = Bluetooth('HC-05',1); 

fopen(h); 

h 

disp('Programa em andamento'); 

  

while (1) 

k = get(f,'CurrentCharacter'); 

if k=='s' 

fclose(h); 

h 

disp('Programa encerrado'); 

break; 

end 

%Leitura dos dados 

if fread(h,1) == 255       

for m=1:mmovel 

for n=1:16 

if n==15 

t(n,m) = fread(h,1) + fread(h,1)/100; 

elseif (n==16 && m==mmovel)   

t(n,m) = 0;               

else 

t(n,m) = fread(h,1); 

end 

end 

     

%Cálculo de média móvel 

s1(ind) = (sum(t(1,:)))/mmovel; 

s2(ind) = (sum(t(2,:)))/mmovel; 

s3(ind) = (sum(t(3,:)))/mmovel; 

s4(ind) = (sum(t(4,:)))/mmovel; 

s5(ind) = (sum(t(5,:)))/mmovel; 

s6(ind) = (sum(t(6,:)))/mmovel; 

s7(ind) = (sum(t(7,:)))/mmovel; 

s8(ind) = (sum(t(8,:)))/mmovel;   

m1(ind) = (sum(t(9,:)))/mmovel; 

m2(ind) = (sum(t(10,:)))/mmovel; 
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m3(ind) = (sum(t(11,:)))/mmovel; 

m4(ind) = (sum(t(12,:)))/mmovel; 

     

switch t(13,m) 

case 1 

%Frente 

u1 = 0; 

v1 = 1; 

case 2 

%Direita 

u1 = 1; 

v1 = 0; 

case 3 

%Esquerda 

u1 = -1; 

v1 = 0; 

case 0 

%Parado 

u1 = 0; 

v1 = 0; 

end 

     

d = (sum(t(14,:)))/mmovel; 

a = (sum(t(15,:)))/mmovel; 

[u2,v2] = pol2cart(a,d);    

ind = ind + 1; 

if ind==nciclos+2 

ind=1; 

end 

     

%%Referência de atualização 

s1(ind) = maxdist; 

s2(ind) = maxdist; 

s3(ind) = maxdist; 

s4(ind) = maxdist; 

s5(ind) = maxdist; 

s6(ind) = maxdist; 

s7(ind) = maxdist; 

s8(ind) = maxdist;    

m1(ind) = maxvelm; 

m2(ind) = maxvelm; 

m3(ind) = maxvelm; 

m4(ind) = maxvelm; 

%%Atualização dos dados nos gráficos 

set(gs1,'YData',s2); 

set(gs2,'YData',s1); 

set(gs3,'YData',s8); 

set(gs4,'YData',s3); 

set(gs5,'YData',s7); 

set(gs6,'YData',s4); 

set(gs7,'YData',s5); 

set(gs8,'YData',s6);  

set(ga1,'YData',s2); 

set(ga2,'YData',s1); 

set(ga3,'YData',s8); 

set(ga4,'YData',s3); 

set(ga5,'YData',s7); 

set(ga6,'YData',s4); 

set(ga7,'YData',s5); 

set(ga8,'YData',s6);    

set(gp1,'YData',m1); 

set(gp2,'YData',m2); 

set(gp3,'YData',m3); 

set(gp4,'YData',m4);          

set(q1,'udata',u1,'vdata',v1);      

set(q2,'udata',u2,'vdata',v2);    

drawnow;   

end 

end 

end 
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B. Modo de Simulação de Leitura 

Apenas o loop principal e a inicialização da 

transmissão serial sofrem modificações. E desses 

apenas as funções que sofreram modificadas 

foram listadas abaixo. 

B.1. TCC.ino 

/////////////////////////// 

////// PROGRAM SETUP ////// 

/////////////////////////// 

void setup(){ 

//Serial.begin(9600); //Inicializa a comunicacao serial 

timer5_inicializa(); //Inicializa o timer 5 

sensor_inicializa(); //Inicializa a estrutura de sensores 

motor_inicializa(); 

inicializa_USART2(); 

} 

void loop(){ 

unsigned int i,j; 

recebe_distancias(); //Recebe as oito distancias  

if (flag_ciclo == TRUE) { //Confere se o ciclo de tempo 

foi completado 

        flag_ciclo = FALSE;  //Zera a flag de ciclo 

 MM_Posicao++; 

 MM_Posicao = MM_Posicao % POSICOES; 

 calcula_distancia_angulo();  

 decide_motores(); 

 envia_informacao(); 

}} 

 

void sensor_inicializa(){ 

    unsigned int i, j; 

    for(i = 0; i < NUM_SENSORES; i++) { 

        for(j = 0; j < POSICOES; j++) 

         sensor[i].distancia[j] = 0; 

        sensor[i].media = 0; 

    } 

//pinMode(SELECT,OUTPUT); 

} 

B.2. Transmite_dados.h 

void inicializa_USART2 (void){ 

  //Inicialização USART2// 

   

  //Baud rate: 9600; UBBR2 = (Fosc/(16*BAUD) - 1) 

  UBRR2H = (103>>8); 

  UBRR2L = 103; 

 

  //Ativar transmissor, receptor e interrupção serial por 

transmissão completa e por recepção completa 

  UCSR2B = (1<<TXEN2)  | (1<<RXEN2) | (1<<TXCIE2); 

 

  //Frame format: 8 bits, 1 bit de parada 

  UCSR2C = (1<<UCSZ20) | (1<<UCSZ21); 

} 

 

void recebe_distancias (void){ 

 for (int i = 0; i < NUM_SENSORES; i++) { 

 while (!(UCSR2A & (1<<RXC2))); 

 sensor[i].distancia[MM_Posicao] = UDR2;  

 }} 
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C. Modo de Leitura de Script e 

Controle Remoto em tempo Real 

Devido a simplicidade desse código, toda a 

programação foi realizada em um arquivo. As 

funções de acionamento dos motores 

permanecem as mesmas apenas a função que 

decodifica a direção sofreu modificações. 

C.1. TCC.ino 

/////////////////////// 

/////// INCLUDES ////// 

/////////////////////// 

#include  <io.h> 

#include  <interrupt.h> 

///////////////////// 

////// DEFINES ////// 

///////////////////// 

// DEFINES // 

#define DELAY 50 //T entre as interrupt de tempo t=0.8ms 

#define  TEMPO_CICLO 125 //T de um ciclo 

#define  TRUE 1 

#define  FALSE 0 

 

// TIMES // 

#define Delay_pwm    50 

#define PWM_3C       3 

#define DIR_CLK      4 

#define PWM_3A       5 

#define PWM_4A       6 

#define DIR_EN       7 

#define DIR_SER      8 

#define PWM_1A       11 

#define DIR_LATCH    12 

#define VELOCIDADE_1  OCR1A 

#define VELOCIDADE_2  OCR3C 

#define VELOCIDADE_3  OCR3A 

#define VELOCIDADE_4  OCR4A 

#define FRENTE        0x27 

#define RE            0xD8 

#define DIREITA       0x95 

#define ESQUERDA      0x6A 

#define PARADO        0x00 

/////////////////////////////////// 

////// VARIABLES DECLARATION ////// 

/////////////////////////////////// 

enum  moviment {Frente, Esquerda_Suave, 

Direita_Suave, Direita_Brusca, Esquerda_Brusca, Parado} 

Movimento; 

// FLAGS // 

volatile unsigned char flag_ciclo  = 0; //Flag q 

indica q um ciclo de contagem foi concluido    

// COUNTERS 

volatile unsigned int conta_tempo = 0; //Variavel 

responsavel pela contagem de centesimos de segundo 

// ELSE 

//unsigned int Direcao_recebida = 0; //Variavel 

responsavel pela contagem de centesimos de segundo 

/////////////////////////// 

////// PROGRAM SETUP ////// 

/////////////////////////// 

 

/////////////////////////// 

////// TIMER 5 SETUP ////// 

/////////////////////////// 

// Rotina de inicializacao do timer 5 para gerar interrupcoes 

a cada 0.8ms 

void timer5_inicializa(void){ 

    cli(); 

    TCCR5A=0; 

    TCCR5B=0; 

    OCR5A = DELAY;  // Interromper a cada 10 ms 

    TCCR5B = (1<<WGM52)|(1<<CS52);  // modo CTC e 

Prescaler=1/256 

    TIMSK5 |= (1<<OCIE5A);  // Hab interrupt por 

comparacao 

    sei(); 

} 

void inicializa_USART2 (void){ 

  //Inicialização USART2// 

  //Baud rate: 9600; UBBR2 = (Fosc/(16*BAUD) - 1) 

  UBRR2H = (103>>8); 

  UBRR2L = 103; 

  //Ativar transmissor, receptor e interrupção serial por 

transmissão completa e por recepção completa 

  UCSR2B = /*(1<<TXEN2) |*/ (1<<RXEN2); 

  //Frame format: 8 bits, 1 bit de parada 

  UCSR2C = (1<<UCSZ20) | (1<<UCSZ21); 

} 

void carrega_latch(int _direcao){ 

  char i; 

  for (i = 0; i < 8; i++){ 

  ((_direcao << i) & 0x80) ? digitalWrite(DIR_SER, HIGH) 

: digitalWrite(DIR_SER, LOW); 

    digitalWrite(DIR_CLK, HIGH); 

    delayMicroseconds(2); 

    digitalWrite(DIR_CLK, LOW); 

    delayMicroseconds(2); 

  } 

  digitalWrite(DIR_LATCH, HIGH); 

  delayMicroseconds(2); 

  digitalWrite(DIR_LATCH, LOW); 

  delayMicroseconds(2); 

} 

// Rotina do Timer 1 

void timer1_inicializa(void) { 

  cli(); 

  TCCR1A = 0; 

  TCCR1B = 0; 

  ICR1 = Delay_pwm; 

  //OCR1A = velocidade; 

  TCCR1A = (1 << COM1A1) | (1 << WGM11); // modo 

PHASE CORRECT PWM 

  TCCR1B = (1 << WGM13) | (1 << CS12); 

  sei(); 

} 

// Rotina do Timer 3 

void timer3_inicializa(void) { 

  cli(); 

  TCCR3A = 0; 

  TCCR3B = 0; 

  ICR3 = Delay_pwm; 

  //OCR3C = velocidade_2; 

  //OCR3A = velocidade_3; 

  TCCR3A = (1 << COM3A1) | (1 << COM3C1) | (1 << 

WGM31); // modo PHASE CORRECT PWM 

  TCCR3B = (1 << WGM33) | (1 << CS32); 

  sei(); 

} 

// Rotina do Timer 4 
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void timer4_inicializa(void) { 

  cli(); 

  TCCR4A = 0; 

  TCCR4B = 0; 

  ICR4 = Delay_pwm; 

  //OCR4A = velocidade_4; 

  TCCR4A = (1 << COM4A1) | (1 << WGM41); // modo 

PHASE CORRECT PWM 

  TCCR4B = (1 << WGM43) | (1 << CS42); 

  sei(); 

} 

void andar_frente(int _velocidade){ 

 int direcao = FRENTE;  

 VELOCIDADE_1 = _velocidade; 

 VELOCIDADE_2 = _velocidade; 

 VELOCIDADE_3 = _velocidade; 

 VELOCIDADE_4 = _velocidade;  

 carrega_latch(direcao); 

} 

void andar_direita(void){ 

 int direcao = FRENTE;  

 VELOCIDADE_1 = 25; 

 VELOCIDADE_2 = 35; 

 VELOCIDADE_3 = 25; 

 VELOCIDADE_4 = 35;  

 carrega_latch(direcao); 

} 

void andar_esquerda(void){ 

 int direcao = FRENTE;  

 VELOCIDADE_1 = 35; 

 VELOCIDADE_2 = 25; 

 VELOCIDADE_3 = 35; 

 VELOCIDADE_4 = 25;  

 carrega_latch(direcao); 

} 

void parado(void){  

 int direcao = PARADO; 

 VELOCIDADE_1 = 0; 

 VELOCIDADE_2 = 0; 

 VELOCIDADE_3 = 0; 

 VELOCIDADE_4 = 0;  

 carrega_latch(direcao); 

} 

void virada_brusca_esquerda(void){ 

 int direcao = ESQUERDA;  

 VELOCIDADE_1 = 50; 

 VELOCIDADE_2 = 50; 

 VELOCIDADE_3 = 50; 

 VELOCIDADE_4 = 50; 

 carrega_latch(direcao); 

} 

void virada_brusca_direita(void){ 

 int direcao = DIREITA;  

 VELOCIDADE_1 = 50; 

 VELOCIDADE_2 = 50; 

 VELOCIDADE_3 = 50; 

 VELOCIDADE_4 = 50;  

 carrega_latch(direcao); 

}  

 

void motor_inicializa(){ 

  timer1_inicializa(); //Inicializa o timer 1 

  timer3_inicializa(); //Inicializa o timer 3 

  timer4_inicializa(); //Inicializa o timer 4 

  pinMode(DIR_CLK, OUTPUT); 

  pinMode(DIR_EN, OUTPUT); 

  pinMode(DIR_SER, OUTPUT); 

  pinMode(DIR_LATCH, OUTPUT); 

  pinMode(PWM_1A, OUTPUT); 

  pinMode(PWM_3A, OUTPUT); 

  pinMode(PWM_3C, OUTPUT); 

  pinMode(PWM_4A, OUTPUT);  

  digitalWrite(DIR_EN, LOW); 

  parado(); 

} 

void decide_motores(int _Direcao_recebida){ 

 int rapidez_fuga = 0; 

 switch (_Direcao_recebida){  

  case 0:  

   Movimento = Parado; 

   break; 

  case 1: 

   Movimento = Frente; 

   rapidez_fuga = 30; 

   break; 

  case 2:  

   Movimento = Direita_Suave; 

   break; 

  case 3:  

   Movimento = 

Esquerda_Suave; 

   break; 

  case 10: 

   Movimento = Frente; 

   rapidez_fuga = Delay_pwm; 

   break; 

  case 20:  

   Movimento = Direita_Brusca; 

   break; 

  case 30:  

  Movimento = Esquerda_Brusca; 

   break; 

  default: 

   Movimento = Parado; 

  break; 

 } 

 switch (Movimento){ 

  case Parado: 

  parado(); 

  break; 

  case Direita_Brusca: 

  virada_brusca_direita(); 

  break; 

  case Esquerda_Brusca: 

  virada_brusca_esquerda(); 

  break; 

  case Direita_Suave: 

  andar_direita(); 

  break; 

  case Esquerda_Suave: 

  andar_esquerda(); 

  break; 

  case Frente: 

  andar_frente(rapidez_fuga); 

  break; 

 }} 

//////////////////////////////////// 

////// PROGRAM ROUTINES //////////// 

//////////////////////////////////// 

void setup(){ 

Serial.begin(9600);  //Inicializa a comunicacao serial 

timer5_inicializa(); //Inicializa o timer 5 

motor_inicializa(); 

 inicializa_USART2(); 

 } 

void loop(){ 

 unsigned int i,j; 
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 if (flag_ciclo == TRUE) { //Confere se o ciclo 

de tempo foi completado 

        flag_ciclo = FALSE; //Zera a flag de ciclo 

   

while (!(UCSR2A & (1<<RXC2))); //Recebe nova direcao 

 unsigned int Direcao_recebida = UDR2;  

 decide_motores(Direcao_recebida);  

 //Serial.println(Direcao_recebida); 

}} 

 

//////////////////////////////////// 

////// INTERRUPTIONS ROUTINES ////// 

//////////////////////////////////// 

//Rotina de interrupcao causada pelo timer 5 

ISR(TIMER5_COMPA_vect){ 

    if(conta_tempo == TEMPO_CICLO) { //Confere 

se a contagem de csegs atingiu o valor do ciclo 

        conta_tempo = 0; //Zera o contador de csegs 

        flag_ciclo = TRUE; //Ativa a flag avisando q um ciclo 

foi completado 

    } 

    else { //Se o ciclo nao estiver sido completado o contador 

eh incrementado 

        conta_tempo++; 

    }} 

 

 

 

C.2. Matlab Caminho_Programado.m 

%%LEITURA DE UM SCRIPT DE COMANDO PARA 

GUIAR DO ARDUINO%% 

%Nome do arquivo de texto: 

'Comandos.txt' 

  

%Comandos possíveis 

%'f': Andar para frente com velocidade = 

30 

%'F': Andar para frente com velocidade = 

0 

%'e': Girar para esquerda no modo curva 

suave 

%'E': Girar para esquerda no modo curva 

brusca 

%'d': Girar para direita no modo curva 

suave 

%'D': Girar para direita no modo curva 

brusca 

%'p': Permanecer parado 

  

%Formato do texto: comandos espaçados 

por um espaço simples 

%Exemplo: "'comando' 'comando' 

'comando'" 

clear all 

clc 

%instrhwinfo('BLuetooth') 

h = Bluetooth('HC-05',1); 

fopen(h); 

%h 

  

C = fopen('Comandos.txt'); 

  

s = textscan(C,'%c'); 

ncom = length(s{1}); 

fwrite(h,ncom); 

  

for i=1:ncom 

switch s{1}(i) 

case 'f' 

fwrite(h,1); 

case 'F' 

fwrite(h,10); 

case 'e' 

fwrite(h,3); 

case 'E' 

fwrite(h,30); 

case 'd' 

fwrite(h,2); 

case 'D' 

fwrite(h,20); 

case 'p' 

fwrite(h, 0); 

otherwise 

continue; 

end 

end 

  

fclose(C);     

%h 

fclose(h); 

 



 

 

84 

 

C.3. Matlab Controle_Remoto.m 

%%Envio de comandos em tempo real%% 
clear all 
clc 

  
%instrhwinfo('BLuetooth') 
h = Bluetooth('HC-05',1); 
fopen(h); 
save 'h.mat' h 

  
Teste_Botao; 

  
%fclose(h); 

 

 

C.4. Matlab teste_botao.m 

function varargout = 

Teste_Botao(varargin) 

gui_Singleton = 1; 

gui_State = struct('gui_Name',       

mfilename, ... 

'gui_Singleton',  gui_Singleton, ... 

'gui_OpeningFcn', 

@Teste_Botao_OpeningFcn, ...                   

'gui_OutputFcn',  

@Teste_Botao_OutputFcn, ...                   

'gui_LayoutFcn',[], ... 

'gui_Callback',   []); 

 

if nargin && ischar(varargin{1}) 

gui_State.gui_Callback = 

str2func(varargin{1}); 

end 

  

if nargout 

[varargout{1:nargout}] = 

gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 

else 

gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 

end 

 

function Teste_Botao_OpeningFcn(hObject, 

eventdata, handles, varargin) 

handles.output = hObject; 

guidata(hObject, handles); 

 

function varargout = 

Teste_Botao_OutputFcn(hObject, 

eventdata, handles)  

 

varargout{1} = handles.output; 

  

function F_Callback(hObject, eventdata, 

handles) 

load('h.mat'); 

envia_direcao('F',h); 

  

function f_Callback(hObject, eventdata, 

handles) 

load('h.mat'); 

envia_direcao('f',h); 

  

  

function e_Callback(hObject, eventdata, 

handles) 

load('h.mat'); 

envia_direcao('e',h); 

  

function E_Callback(hObject, eventdata, 

handles) 

load('h.mat'); 

envia_direcao('E',h); 

  

function d_Callback(hObject, eventdata, 

handles) 

load('h.mat'); 

envia_direcao('d',h); 

  

function D_Callback(hObject, eventdata, 

handles) 

load('h.mat'); 

envia_direcao('D',h); 

  

function p_Callback(hObject, eventdata, 

handles) 

load('h.mat'); 

envia_direcao('p',h); 

 

function Untitled_1_Callback(hObject, 

eventdata, handles) 

load('h.mat'); 

envia_direcao('p',h); 

 

 

C.5. Matlab envia_direcao.m 

function envia_direcao(s,h) 
switch s 
case 'f' 
fwrite(h,1); 
case 'F' 
fwrite(h,10); 
case 'e' 
fwrite(h,3); 
case 'E' 
fwrite(h,30); 
case 'd' 
fwrite(h,2); 
case 'D' 
fwrite(h,20); 
case 'p' 
fwrite(h,0) 
otherwise 
end 
end 
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