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Resumo 
 

 Esta dissertação descreve o projecto e desenvolvimento de uma plataforma de teste 

para múltiplos veículos robóticos, onde o utilizador poderá testar algoritmos de controlo, 

algoritmos de coordenação entre vários veículos, e simular missões. Os veículos são 

submergíveis e de dimensões reduzidas o que permite serem utilizados em tanques de teste 

ou piscinas. Para o efeito, foi necessário desenvolver toda a electrónica numa única placa de 

circuito impresso de modo a manter o sistema compacto e estanque, devido às limitações de 

volume e condições adversas. A plataforma inclui uma estação terrestre, que serve de interface 

entre o utilizador ou aplicações de controlo e os veículos. Em relação às comunicações com os 

veículos foram desenvolvidas três opções: à superfície será utilizada uma comunicação 

electromagnética sem fios, nomeadamente Zig-Bee; quando submerso será utilizada uma 

comunicação óptica; e existe ainda uma comunicação opcional, através de um cabo, que 

transmite os dados pelo protocolo Can-Bus. De modo a que o utilizador possa saber a atitude e 

posição dos veículos, estes possuem vários sensores internos, nomeadamente, GPS, 

acelerómetro, magnetómetro e giroscópio. A partir da informação destes sensores elaborou-se 

um algoritmo de atitude AHRS (Attitude and Heading Reference System) e um controlador de 

direcção, utilizando uma representação de atitude com quaterniões. O deslocamento é 

proporcionado por dois motores, um de cada lado do veículo, e uma massa deslizante com o 

objectivo de ajustar o ângulo de ataque do mesmo. As linguagens de programação utilizadas 

foram C para os microcontroladores e C# para a aplicação de interface com o utilizador. 

 

 

 Palavras chave: 
 Plataforma de teste, microveículos, veículos robóticos autónomos, algoritmo atitude.
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Abstract 
 

 This thesis describes the development and implementation of a test bench for multiple 

underwater robotic vehicles, where the user can test motion control algorithms, coordination 

algorithms and simulate missions. The vehicles are submergible and have reduced dimensions 

to be used in test tanks or polls. For that effect, a single PCB was developed with all the 

necessary electronics in order to maintain a compact system, due to volume limitations and 

waterproof issues. The interface between the user or third-party control applications and the 

vehicles is held by a ground station. There are three means of communication with the vehicles, 

at surface will be used a wireless communication, namely Zig-Bee, while submerged will be 

used an optical communication. The third communication is optional because it requires a cable 

with Can-Bus protocol. The vehicles have several sensors for attitude and positioning purposes, 

namely GPS, accelerometer, magnetic compass and gyroscope. With the information of these 

sensors an attitude and heading reference system (AHRS) and a heading controller were done 

by using a quaternion attitude representation. Two motors, one on each side of the vehicle and 

a moving mass take care of the movement and pitch, respectively. The programming language 

for the microcontrollers was C and C# for the user interface application. 

 

 

 Keywords: 
 Test platform, microvehicles, autonomous robotic vehicles, attitude and heading 

reference system. 
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Capítulo 1 – Introdução 
 

1.1 - Motivação 
 

O conceito de múltiplos veículos robóticos autónomos a cooperarem mutuamente de 

forma a realizarem uma determinada missão é uma solução bastante atractiva quando 

comparada com o paradigma de apenas um único veículo. Uma maior eficiência, desempenho, 

reconfigurabilidade, robustez e novas capacidades são alguns dos pontos fortes deste 

conceito. Potenciais cenários de aplicações de múltiplos veículos incluem tarefas que envolvem 

procura, inspecção, exploração e mapeamento em ambientes inóspitos. Para desenvolver este 

conceito é necessário um simulador ou uma plataforma de teste, o mais próximo possível da 

realidade, onde possa ser testado, avaliado e aperfeiçoado os sistemas de controlo e 

coordenação entre veículos. 

O ambiente inóspito focado neste trabalho será o ambiente subaquático. Este é um dos 

ambientes mais desafiantes para o desenvolvimento da robótica. Devido à sua natureza, é 

necessário elaborar compartimentos estanques para a colocação da electrónica, podendo 

resultar deficiências na dissipação de calor gerado pelos elementos de potência, bem como 

obstáculos à comunicação sem fios. 

Este trabalho consiste na elaboração de uma plataforma de teste para múltiplos 

veículos autónomos submarinos, AUVs [1], e está inserido num projecto europeu de 

desenvolvimento de sistemas cognitivos e interacções robóticas, nomeadamente, Cooperative 

Cognitive Control for Autonomous Underwater Vehicles (Co3-AUVs). Este projecto foca vários 

aspectos entre os quais se destaca o mapeamento e percepção de ambientes a três 

dimensões, navegação e comunicação subaquática e processamento de informação em tempo 

real [2]. 

 

 

1.2 - Objectivos 
 

Pretende-se com este trabalho desenvolver a electrónica (hardware) e a programação 

de uma interface (software) necessários para uma plataforma de teste para múltiplos veículos 

robóticos autónomos. A plataforma de teste irá permitir o utilizador final testar os seus 

algoritmos de controlo dos veículos, algoritmos de coordenação entre veículos e algoritmos 

necessários à conclusão de uma determinada missão.  

Devido ao meio em que se encontra, toda a electrónica tem que ser estanque, mas 

também de fácil acesso de modo a que seja possível carregar baterias e reprogramar. Neste 

sentido é necessário escolher componentes, nomeadamente sensores e módulos de 

comunicação, que sejam compactos e de fácil integração. No entanto, no desenho das placas 
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de circuito impresso terá de se considerar as especificações dos componentes para que não 

exista incompatibilidade entre eles. É essencial a inclusão de um dispositivo programável que 

comande todos os periféricos na placa de circuito impresso e que execute alguns algoritmos de 

controlo, com a possibilidade de estes correrem nos próprios veículos ou remotamente. Assim 

sendo, tem que existir um ou vários meios de comunicação (à superfície e subaquáticos), com 

e entre os veículos, que seja fiável e de baixa latência. Isto porque a execução de algoritmos 

remotamente requer amostras em tempo real. O sistema de comunicação terá de ter um 

alcance suficiente para que a plataforma desenvolvida possa ser utilizada numa piscina de 

dimensões equivalentes a uma piscina olímpica. 

Numa primeira fase, pretende-se desenvolver apenas um veículo para testar e 

caracterizar todos os sistemas. Se a plataforma se verificar robusta então haverá uma segunda 

fase onde os veículos serão replicados (no mínimo três). 

Finalmente, o sistema deverá ser capaz de suportar actualizações não só de software 

mas também de hardware, de modo a que o utilizador no futuro possa ser capaz de introduzir 

mais sensores ou actuadores que necessite, bem como utilizar o sistema com outro tipo de 

veículos. 

 

 

1.3 – Principais contribuições 
 

Neste trabalho desenvolveu-se uma plataforma de teste para múltiplos veículos 

autónomos. As principais contribuições foram as seguintes: 

• Melhorias mecânicas no veículo, nomeadamente, tubo fechado a vácuo e electrónica 

modular; 

• Desenho e fabrico de novas placas de circuito impresso recorrendo a técnicas de 

soldadura não convencionais; 

• Coerência com as versões anteriores da plataforma e a capacidade de expansão; 

• Desenvolvimento de uma interface gráfica;  

• Atribuição de códigos aos erros para facilitar a depuração; 

• Introdução no veículo de um microcontrolador, sensores de atitude e GPS; 

• Método de calibração dos sensores e a caracterização do giroscópio; 

• Desenvolvimento de uma estrutura de mensagens independente do meio em que são 

transmitidas; 

• Desenvolvimento de um sistema de comunicação óptico subaquático; 

• Optimização do consumo e sistema de segurança dos motores; 

• Desenvolvimento de algoritmo para determinar a atitude do veículo, utilizando 

quaterniões e um modelo virtual tridimensional para visualização em tempo real; 

• Controlador de direcção do veículo. 
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A estação terrestre também será dotada de um microcontrolador. Portanto, será 

possível a execução de algoritmos de apoio caso ocorra uma falha no computador pessoal. Isto 

permite também, a inclusão de hardware de controlo manual dos veículos, sem a necessidade 

de um computador pessoal. A ligação TCP (Transmission Control Protocol) [8] permite que o 

utilizador utilize aplicações de terceiros para testar os seus algoritmos. A forma como a 

plataforma foi desenvolvida permite que esta possa ser utilizada outro tipo de micro veículos, 

nomeadamente, barcos à vela, aerodeslizadores, carros, etc, sem que seja necessário efectuar 

alterações de hardware. Pois, além da compatibilidade com versões anteriores, incluiu-se a 

capacidade de expansão. 

 

 

3.1.1 – Micro veículos 

 

Apesar de já existir um tubo estanque funcional, este não era adequado a esta nova 

versão do hardware, pois seria necessário adicionar uma antena de GPS e não era possível 

modificar a tampa existente. Como era necessário maquinar novas tampas, decidiu-se 

substituir o tubo existente por um de maior diâmetro, facilitando a disposição das baterias e a 

passagem de fios. Esta nova versão tem todos os cabos de ligação ao exterior, embutidos no 

próprio tubo. São selados com resina própria para aplicações aquáticas, em vez de ter um 

conector à prova de água volumoso e dispendioso. Outra vantagem em relação ao tubo 

anterior é a forma como este é selado. No antigo era necessário colocar fita adesiva em torno 

da tampa para esta não sair durante os testes, o que tornava o sistema pouco prático quando, 

era necessário abrir o tubo. Nesta nova versão, isto é feito através de vácuo, ou seja, a 

pressão da água em torno do tubo faz com que as tampas não se movam. Na tampa que está 

sempre fixa, fez-se um furo roscado no qual se conecta uma bomba de vácuo para extrair o ar 

de dentro do tubo. Para manter o interior a vácuo depois de se retirar a bomba, é colocado um 

parafuso com uma borracha vedante, específica para estas aplicações, Figura 8.  

 

 

Figura 8 - Tampa do tubo com parafuso vedante. 

 

Para além destes aspectos, também se efectuou um suporte para as baterias e a placa 

de circuito impresso, tornando-os num módulo compacto e de fácil colocação dentro do tubo, 

Figura 9. As baterias utilizadas foram de NiMH. Estas baterias tem a vantagem de serem 



9 
 

recarregáveis, apresentarem alta densidade de energia e um efeito de memória residual. Além 

da sua geometria facilitar a colocação dentro do tubo. Para alimentar os motores utilizaram-se 

12 baterias de 1,2 V de tamanho AA, 2 conjuntos de 6 baterias em série, resultando numa 

tensão total de 7,2 V. Para a lógica utilizaram-se 8 baterias de tamanho AAA, 2 conjuntos de 4 

baterias em série, resultando numa tensão de 4,8 V. 

Devido à evolução faseada dos veículos à medida que eram efectuados os testes, não 

foi possível a introdução da massa deslizante, consequentemente não foram feitos testes de 

submersão. Deste modo, todos os testes efectuados foram com o veículo à superfície, apesar 

de mergulhar inadvertidamente algumas vezes devido à ondulação. 

 

 

 

Figura 9 - Módulo com a electrónica do veículo. 

 

A Figura 10 mostra o tubo com todas as suas ligações ao exterior, nomeadamente, 

antenas, motores e sensor magnético. Todos os cabos foram impermeabilizados, na zona de 

entrada do tubo através da tampa, com uma resina específica para aplicações aquáticas.  

 

 

Figura 10 - Tubo com ligações ao exterior. 
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Para fixar os motores ao casco, utilizou-se peças fabricadas numa impressora 3D, 

devido à complexidade da superfície. A Figura 11 apresenta o veículo sem o casco superior, 

onde é visível o seu interior. Em torno do tubo e nas asas colocou-se material de baixa 

densidade para ajustar a flutuação do veículo. A quantidade e zonas de colocação do material 

são cruciais, porque se for mal colocado, o veículo pode ficar com uma asa fora de água ou 

mergulhar em andamento se o ângulo de ataque for baixo. A Figura 12 apresenta o veículo no 

primeiro teste efectuado na piscina municipal de Oeiras. Neste teste o veículo ainda não tinha 

antena de GPS. 

 

 

Figura 11 - Interior do veículo. 

 

 

Figura 12 - Veículo na água. 
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interferências electromagnéticas e da parte de potência do circuito, e também devido aos 

dispositivos comutarem correntes na ordem do Ampere, que introduz bastante ruído no circuito. 

 

Os conectores utilizados para ligações com sinais lógicos foram Wire-to-Board Header 

da Molex, modelo microblade com ângulo de 90º. Estes conectores são específicos para 

aplicações compactas, porque possuem um espaçamento entre pinos de 1,25 mm e suportam 

correntes até 1 A. Para os motores utilizaram-se o modelo sherlock da Molex com um 

espaçamento de 2mm e suportam correntes até 3 A, porque a corrente necessária para cada 

um dos motores pode atingir 2 A. Nas ligações das antenas (GPS e Zig-Bee) foi utilizado um 

conector coaxial miniaturizado, específico para aplicações em rádio frequência até 6 GHz. 

Finalmente, para a bateria que alimenta os motores, utilizou-se um conector de aparafusar com 

um espaçamento de 5 mm, que suporta correntes até 16 A. 

 

Na soldadura dos componentes foi utilizado uma estação de soldadura com um ferro 

de soldar e pistola de ar quente. Na maioria dos componentes foi utilizado o ferro de soldar, 

visto que tinham os pinos expostos e facilmente acessíveis. No entanto, os sensores de atitude 

possuem um encapsulamento QFN, ou seja, os pinos estão localizados por baixo no integrado, 

sendo impossível efectuar uma soldadura com o ferro de soldar. Neste sentido, teve-se que 

simular uma soldadura a forno com a pistola de ar quente. Primeiro aplicou-se solda de 

estanho na zona das pistas que iriam entrar em contacto com os pinos, com recurso a fluxo, de 

modo a que a solda ficasse isolada nos sítios correctos. O mesmo procedimento repete-se mas 

desta vez nos pinos do integrado. É essencial depois de estes passos limpar os excessos de 

fluxo, pois, futuramente, podem causar impedâncias não desejadas entre os pinos dos 

integrados. Depois colocou-se o integrado na sua localização correcta. A colocação e 

alinhamento é uma tarefa de precisão, pois um pequeno desvio num pino irá arruinar toda a 

operação. Com o auxílio da pistola de ar quente simulou-se o diagrama temporal de 

temperatura recomendado pelos fabricantes, Figura 14. Após alguns segundos depois de 

passar a fase de pré-aquecimento notou-se um ligeiro movimento do integrado. Este 

movimento indica que a solda passou ao estado líquido e que se deverá passar para a fase de 

arrefecimento caso o integrado ainda esteja alinhado. Caso contrário deverá retirar-se 

imediatamente da placa, deixar arrefecer, e repetir todo o processo. Finalmente, após todos os 

componentes soldados, é essencial limpar a placa com um spray à base de álcool, para 

remover os vestígios de fluxo que tenham restado, caso contrário, poderá surgir impedâncias 

não desejadas entre os pinos dos integrados. 
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mA cada um, o que é suficiente para todos os periféricos. Uma vantagem destes reguladores é 

possuírem uma entrada onde é possível activar e desactivar os reguladores. Um deles de 3.3 V 

estará sempre ligado e alimenta o microcontrolador. Os outros dois alimentam os periféricos e 

só serão ligados quando necessário. O propósito desta função será referido em maior detalhe 

mais à frente. 

Após a elaboração da placa, verificou-se que uma tensão de alimentação acima dos    

7 V na entrada fazia com que o LDO dos periféricos activasse a sua protecção contra 

sobreaquecimento. Isto ocorre porque a corrente máxima depende da queda de tensão no 

LDO, ou seja, quanto maior a diferença de tensões entre a entrada e a saída, menor a corrente 

que é possível fornecer. Para evitar este problema utilizou-se duas baterias, uma com uma 

tensão máxima de 6 V para a lógica e outra de 9 V para a parte de potência. 

Quanto menor a queda de tensão nos LDOs, maior será o rendimento, porque menor 

será as perdas por efeito de Joule. De acordo com as equações, 

 

 = − × = (6 − 3.3) × 0.25 = 0,675  (1)

 ú = × = 3.3 × 0.25 = 0,825  (2)

 = úú + = 0,8250,825 + 0,675 = 55% (3)

 

obtém-se um rendimento de 55% (admitindo que o regulador de 5 V não é utilizado). Os LDOs 

não são os reguladores mais eficientes em termos energéticos, mas sim os mais simples. 

Numa futura versão da placa poderá ser efectuada a transição para conversores DC-DC com 

maior rendimento, na ordem dos 95% [12]. 

Como a bateria da lógica é de 1400 mAh, e o consumo médio é de 250 mA, estima-se 

que a autonomia do veículo seja de 5h30m. No caso da bateria dos motores a autonomia é 

mais difícil de estimar porque esta depende maioritariamente do tipo de teste que será 

efectuado. No entanto, no caso extremo garante-se que será superior a 1h20m, que 

corresponde a ter os motores sempre à potência máxima, ou seja, que estejam a consumir 3 A 

com uma bateria de 4000 mAh. 

Como foi referido anteriormente, será colocado em todas a PCBs o conector de 51 

pinos para o módulo MICAz. Mas na placa do veículo, este módulo também poderá ser 

utilizado para conectar uma placa de expansão com interfaces de comunicação série, I/O e 

entradas para o ADC (Analog to Digital Converter) do PIC32MX. Especial cuidado terá que ser 

tido em conta com este conector, uma vez que terá pinos com funções secundárias que 

poderão não ser compatíveis com o módulo MICAz, é preciso garantir que esses pinos estejam 

configurados no PIC32MX como entradas de modo a ficarem em alta impedância. Caso 

contrário poderão ocorrer curto-circuitos. Todas as funções associadas aos pinos deste 

conector estão no anexo C. Existem também dois conectores para alimentar a placa de 

expansão directamente da placa do veículo, com 3.3 V e 5 V. 
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variadas, nomeadamente: SPI; I2C; ADCs, etc. Os pinos do conector P7 têm a particularidade 

de funcionarem a lógica de 5 V. Isto é possível através de um level-shifer colocado entre este 

conector e o microcontrolador, cuja funcionalidade é converter sinais entre dispositivos que 

funcionam a tensões diferentes. A alimentação da placa poderá ser efectuada de duas formas. 

Quando ligado ao computador pessoal, é alimentada através do cabo USB, caso contrário, 

poderá ligar-se uma fonte externa com uma tensão entre 6 V e 9 V. A selecção é através de 

um jumper, não permitindo que haja curto-circuito entre as duas. As funções associadas a cada 

pino dos conectores de expansão encontram-se no anexo C. 

 

 

3.1.2  - Aplicação de interface 

 

Foi desenvolvido, com o auxílio do Visual Studio 2010 e em linguagem C#, um 

programa com ambiente gráfico, onde é possível enviar comandos e receber informação 

proveniente dos veículos e da estação terrestre, Figura 22.  

 

 

Figura 22 - Aplicação de interface. 

 

O C# distingue-se do C comum pois é uma linguagem orientada para objectos e 

execução paralela do código, o que requer um método de programação diferente. Do lado 

esquerdo tem-se uma caixa de texto com o histórico dos comandos enviados e respectivas 

respostas, bem como a indicação de erros. Para facilitar o armazenamento de dados para 

posterior análise, todo o texto que aparece no histórico é guardado automaticamente num 

ficheiro. Do lado direito, na parte superior, tem-se os botões relacionados a comandos da 

estação terrestre, nomeadamente fazer Reset, e o Discovery, que executa uma procura por 

veículos que estejam no alcance da comunicação sem fios, e retorna uma lista dos veículos 

encontrados. Depois tem-se os comandos relacionados com os veículos. Como ainda só há um 
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veículo há apenas um separador. Aqui é possível visualizar os dados dos sensores, bem como 

visualizar e seleccionar a velocidade comum e diferencial dos motores. Se o controlador de 

direcção estiver activado em vez da velocidade diferencial, ajusta-se a direcção pretendida, de 

0º a 360º. Nos botões têm-se comandos associados, nomeadamente efectuar uma calibração 

dos sensores, adquirir o nome do veículo, activar ou desactivar o controlo remoto. Quando o 

servidor TCP está activo e tem um cliente conectado é possível seleccionar a aplicação de 

controlo, a actual ou a remota, através do selector External control. Este selector é importante 

porque se a aplicação de controlo remota falhar ou enviar dados errados, é possível passar 

imediatamente para o controlo local. Não menos importante, também é possível verificar a 

temperatura no interior do tubo. 

Este programa também tem um socket TCP onde poderá comunicar com outros 

programas de desenvolvimento de sistemas de controlo, idêntico ao utilizado no TeleBotix. O 

TCP permite o envio e recepção ordenada e fiável de informação, entre programas, sem que 

estejam no mesmo computador. No menu server, o utilizador poderá activar o servidor TCP, 

que poderá ser acedido através do IP da máquina em que estará a executar a plataforma de 

teste, na porta 4000. Depois de activado o servidor, este fica à espera que algum cliente se 

conecte. Como o servidor foi implementado, este só aceita um cliente, no entanto, se o cliente 

se desconectar, o servidor entre automaticamente outra vez em modo de espera por novo 

cliente. Após a conexão, o cliente tem que ser o primeiro a enviar um comando para depois 

receber a resposta da estação terrestre ou do veículo. Actualmente só estão implementados 

dois comandos de controlo que o cliente poderá enviar, um com a velocidade a enviar para 

cada motor do veículo, ou outro em que é enviado a velocidade comum a ambos os motores e 

o ângulo de referência para o controlador de direcção implementado no veículo. A resposta que 

o cliente recebe, independentemente de qual dos dois comandos foi enviado, contém o 

quaternião correspondente à atitude actual do veículo, o ângulo horizontal (heading), e a 

velocidade diferencial dos motores. A frequência em que as mensagens são enviadas, 

implicitamente a frequência de amostragem, é definida pelo cliente, no entanto, não poderá 

ultrapassar as 10 mensagens por segundo, devido a limitações do Zig-Bee. Se for necessário, 

mais parâmetros podem ser facilmente adicionados a estas mensagens. 

 De modo a controlar manualmente o veículo de uma forma mais intuitiva, utiliza-se as 

teclas W, S, para variar a velocidade de modo comum dos motores, e as teclas A, D, para 

variar o modo diferencial ou a referência de direcção. A tecla espaço é utilizada para parar 

imediatamente todos os motores. 

 Foram atribuídos códigos aos vários erros de transmissão que possam ocorrer. Com 

este código é possível determinar em que parte do sistema o erro ocorreu, Na Tabela 1 é 

apresentado o código de erros, onde o erro mais frequente é o 3, que ocorre quando a 

comunicação Zig-Bee falha devido ao facto de o veículo se encontrar desligado ou fora do 

alcance. 
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Tabela 1 - Códigos dos erros. 

Código do erro Descrição 

1 Erro ao enviar comando entre PC e estação terrestre (USB) 

2 Erro ao receber resposta da estação terrestre (USB) 

3 Erro ao enviar comando e receber resposta do veículo (Zig-Bee) 

4 Ainda não foi estabelecida uma conexão com o veículo 

 

 

3.2  - Microcontrolador 
 

O microcontrolador seleccionado para o veículo foi um PIC32MX795F512L [13]. Este 

microcontrolador não contém todas as características ideais para a função em causa mas é o 

que mais se destaca num conjunto de características. Para o processamento de dados e 

cálculo de trajectórias, idealmente seria um DSP, devido à sua arquitectura estar optimizada 

para a execução de cálculos complexos. No entanto, o DSP não tem interfaces de 

comunicação (USB, Can-Bus, UART, etc.) suficientes para lidar com todos os periféricos 

introduzidos nesta placa, nomeadamente os sensores, actuadores e comunicações. Em termos 

de consumo, aproximadamente 80 mA, os dois dispositivos são semelhantes (comparação com 

um dsPIC [14]). Por outro lado tem-se os microprocessadores, dispositivos muito rápidos mas 

vocacionados para consumíveis com ambientes gráficos e reprodução de conteúdo multimédia, 

além de serem dispendiosos (exemplo do ARM [15]) e terem um consumo elevado. Assim, o 

PIC32MX é a escolha ideal para este trabalho. Além de ter grande número de interfaces para 

periféricos, tem uma arquitectura de 32 bit como os microprocessadores, apesar de ter uma 

frequência de trabalho mais baixa, e possui algumas instruções de DSP, nomeadamente 

multiplicações e divisões [16], [17]. 

Em termos de programação, este dispositivo é facilmente programável e depurável 

através do ICD3 [18]. Para este efeito, introduziu-se na PCB um conector de 5 pinos que liga o 

ICD3 directamente ao PIC32MX, Figura 23, resultando numa rápida actualização do firmware 

em qualquer etapa do projecto ou fazer a depuração do firmware existente. É necessário retirar 

a placa do tubo estanque sempre que for necessário conectar o ICD3, porque não foi possível 

incluir conectores estanques na tampa do tubo. A corrente consumida pelo microcontrolador é 

de 80 mA à frequência máxima de 80 MHz, podendo chegar a um máximo de 300 mA 

somando todas as correntes das suas portas [10]. No entanto, verificou-se que não era 

necessário executar o firmware desenvolvido à frequência máxima, reduziu-se desta forma 

para metade, 40 MHz, sendo que o consumo baixa para os 50 mA. 

Também foi incluído na placa um botão de pressão normalmente aberto para fazer 

reset ao microcontrolador (curto-circuito entre pino MCLR do PIC32MX e GND), enquanto este 

estiver fora do tubo. Todavia, é utilizado o WDT (Watchdog Timer) [13]. O WDT faz com o 

microcontrolador reinicie automaticamente caso este não actualize periodicamente uma flag 
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num registo interno, é o caso quando este fica “preso” num ciclo em que as condições de saída 

do ciclo nunca se verificam ou um erro na execução do código. 

 

 

Figura 23 - Ligações ao programador ICD3. 

 

 Como não é viável abrir o tubo sempre que seja necessário ligar ou desligar o veículo, 

utilizou-se um interruptor magnético para este efeito, mais precisamente um sensor de efeito de 

Hall (Hamlin 55100 3M) [19], Figura 24.  

 

 

Figura 24 - Sensor magnético. 

 

Este sensor activa a sua saída lógica sempre que detectar um campo magnético de 13 mT a 

12,5 mm de distância, ou seja, o campo magnético de um pequeno íman de ferro. Por não ser 

seguro manter um objecto sem fixação na superfície do tubo, sendo portanto pouco fiável 

manter o campo magnético no sensor para manter a alimentação da placa, teve-se que 

averiguar outra solução. A solução foi gerar a partir do sinal do sensor magnético uma 

interrupção no microcontrolador sempre que for necessário ligar ou desligar o veículo. Para 

isso, é necessária uma alimentação de 3.3 V separada para o PIC32MX para mantê-lo em 

modo de espera (sleep mode), mesmo estando todos os outros periféricos sem alimentação. 

Quando a interrupção é gerada, o microcontrolador activa as alimentações dos periféricos, ou 

seja, activa os reguladores de tensão, e entra no modo de execução normal. Aproveitando esta 

solução também se implementou um modo de fazer reset ao microcontrolador. Assim, se a 

duração do impulso for menor que um segundo, é feito o reset, caso contrário o veículo é 

desligado. A solução de desactivar os reguladores de tensão é a melhor para manter no 

mínimo possível o consumo em modo de espera, que é tipicamente de 3 mA no sensor e 41 µA 

no PIC32MX [13], [19]. Apesar de o sensor ser alimentado directamente das baterias, a sua 
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saída em colector aberto (open-collector) permite que seja ligada directamente à lógica de    

3.3 V. 

 A arquitectura deste microcontrolador é do tipo Harvard, ou seja, a memória de dados é 

separada da memória de programa. A capacidade da memória de programa é de 512 kByte. 

Devido à memória de dados do PIC32MX ser de 128 kByte e sobretudo volátil, introduziu-se 

uma memória EEPROM (25AA1024) [20] com 1 MByte e interface SPI. Esta memória poderá 

ser utilizada para variadas funções, por exemplo, armazenar informação dos sensores no caso 

de uma falha de comunicação ou conter as coordenadas dos pontos de referência (waypoints) 

de um caminho de navegação predefinido. Foi colocada na placa uma ficha mini USB de modo 

a conectar o PIC32MX directamente a um computador pessoal, se for necessário fazer algum 

teste específico, ler ou escrever dados da EEPROM, etc. 

 

 

3.2.1 - SPI 

 

O barramento SPI (Serial Peripheral Interface) [21] é um barramento de dados que 

pode operar simultaneamente em dois sentidos, ou seja, dois dispositivos podem enviar e 

receber dados simultaneamente (full-duplex). A comunicação entre os dispositivos é realizada 

por meio de comunicação série, onde é possível operar com um único dispositivo mestre e com 

um ou mais dispositivos escravos. As três linhas de dados base são: um de sinal de relógio 

gerado pelo dispositivo mestre e que é aplicado na linha para todos os dispositivos escravos 

(SCK); uma linha à qual estão ligadas as entradas de todos os dispositivos e pela qual são 

recebidos os dados (SDI); e uma linha à qual estão conectadas as saídas dos dispositivos 

pelas quais são enviados os dados (SDO). No caso de existir mais do que um dispositivo 

escravo é necessária uma linha adicional por cada dispositivo escravo que permite seleccionar 

com qual se pretende comunicar (SS). As velocidades de transmissão típicas são da ordem 

das unidades de Mbit/s. Na placa do veículo o barramento SPI é utilizado para a ligação à 

memória externa. 

 

 

3.2.2 – UART 

 

 A interface UART (Universal Asynchronous Receiver/Transmitter) [22] é uma interface 

assíncrona, ou seja, não tem uma ligação de relógio entre os dois intervenientes na 

comunicação. Neste sentido, criaram-se velocidades de transmissão normalizadas (9600 bit/s a 

115,2 kbit/s), em que o emissor e o receptor são configurados previamente com a velocidade 

de transmissão seleccionada. Isto é necessário para o receptor saber os instantes de tempo 

em que deve amostrar os bits. Nesta interface só há dois condutores (TX e RX), para a 

transmissão de dados em ambos os sentidos simultaneamente (full-duplex). A transmissão é 
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efectuada Byte a Byte, sinalizada no inicio por um start bit (transição de 1 lógico para 0), e no 

final por um stop bit, (transição de 0 para 1 lógico). Dependendo da configuração poderá haver 

antes do stop bit um bit de paridade para detecção de erros. Na placa do veículo as ligações 

UART são utilizadas para a ligação dos módulos GPS e ZigBee, ao microcontrolador. O 

PIC32MX tem em todas as suas portas UART a possibilidade de se activar um modo IrDA 

(Infrared Data Association) que converte os bits em impulsos utilizados nas comunicações 

ópticas. 

 

 

3.2.3 – I2C 

 

O barramento I2C (Inter-Integrated Circuit) [23] é um barramento em que há 

comunicação num sentido de cada vez (half-duplex). Existem apenas dois condutores, num é 

enviado sinal de relógio pelo mestre do barramento, e no outro são enviados ou recebidos os 

dados. Ambas as linhas são de colector aberto, ou seja, é necessária uma resistência de pull-

up em cada uma (tipicamente 10 kΩ), pois quando um dispositivo activa a linha faz um curto-

circuito à massa. A selecção do dispositivo escravo a quem se destina a mensagem é feita 

através de um byte de endereço. Os 7 bits mais significativos do Byte de endereço identificam 

o escravo e o bit menos significativo indica se será efectuada uma leitura ou uma escrita 

(SAD+W/R). No final de cada Byte o receptor indica se a transmissão foi bem sucedida ou não, 

através de um ACK ou NACK respectivamente. As velocidades de transmissão típicas do I2C 

são 100 kbit/s ou 400 kbit/s. Na placa do veículo o barramento I2C é utilizado para a ligação 

aos sensores de atitude. Na Figura 25 estão presentes exemplos de uma comunicação de 

escrita e leitura.  

 

 

Figura 25 - Estrutura das mensagens I2C. 

 

Detectou-se um defeito de fabrico no módulo I2C2 do PIC32MX, resultando num erro 

de colisão sempre que o módulo é activado. Para resolver este problema tem-se que, antes de 

activar o módulo I2C2, definir ambos os pinos, relógio e dados, como entradas através dos 

portos correspondentes. 
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3.2.4 - Firmware 

 

O código a ser executado nos microcontroladores foi desenvolvido, de raiz (excepto a 

parte referente ao USB), com o auxílio do software de desenvolvimento MPLAB da Microchip e 

as ferramentas da linguagem C. A única biblioteca com funções pré-desenvolvidas utilizada foi 

a referente a funções matemáticas. Assim tem-se um controlo completo sobre o 

microcontrolador e um código optimizado. Conforme os componentes eram soldados na placa 

de circuito impresso, elaborava-se um código simples para testar os mesmos. Depois de todos 

os componentes testados, realizou-se uma actualização geral do código, optimizando-o para a 

aplicação final. O código actual do veículo ocupa 58064 Byte (10,8%) de memória de programa 

e 4028 Byte (3,1%) de memória de dados. O código da estação terrestre ocupa 19052 Byte 

(3,5%) e 2561 Byte (1,9%), respectivamente à memória de programa e dados. No anexo B 

encontram-se todas as funções desenvolvidas para o microcontrolador do veículo. 

 

 

3.3 – Comunicações 
 

Nesta secção aborda-se os meios de comunicação utilizados na plataforma de teste. 

Todas as comunicações utilizadas são ponto a ponto, ou seja, são sempre endereçadas a um 

destinatário, apesar de haver outros dispositivos na rede. Criou-se uma estrutura de 

mensagem uniformizada, que é interpretada pela estação terrestre e pelos veículos 

independentemente do sistema de comunicação utilizado. No trajecto, a mensagem terá os 

cabeçalhos dos sistemas que atravessa, mas estes cabeçalhos serão invisíveis para o 

remetente e para o destinatário. A Tabela 2 contém a estrutura de uma mensagem enviada do 

PC para um veículo. 

Tabela 2 - Estrutura das mensagens da plataforma de teste. 

Cabeçalho 

(dependente 

do sistema 

utilizado) 

Comando 

interpretado 

pela estação 

terrestre 

Comprimento 

da mensagem 

Endereço 

destinatário 

Comando 

interpretado 

pelo veículo 

Dados 

varia 1 byte 1 byte 2 bytes 1 byte varia 

 

A estação terrestre é sempre a primeira a iniciar a comunicação com o envio de uma 

mensagem de comando. Se for necessário o envio de dados estes são anexados à mensagem 

de comando. Seguidamente o veículo deverá responder, com uma mensagem de recepção 

sucedida, que poderá também ter dados anexados. As Tabela 3 e 4 contêm os comandos já 

implementados na plataforma. Outros comandos poderão ser adicionados facilmente 

consoante a necessidade do utilizador. 
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Tabela 3 - Comandos associados à estação terrestre. 

Comando Código Descrição

RESET 0x00 Reinicializa a lógica da estação terrestre 

GET_VERSION 0x01 Retorna a versão do firmware 

GET_NAME 0x02 Retorna o nome da placa 

GET_ADDRESS 0x03 Retorna o endereço da estação terrestre 

WRLS_POLL 0x10 Verifica se há novas mensagens pendentes no módulo Zig-Bee 

WRLS_SEND 0x11 Envia pelo módulo Zig-Bee 

WRLS_SET_FIELD 0x12 Modifica um registo interno do Zig-Bee 

WRLS_GET_FIELD 0x13 Lê um registo interno do Zig-Bee 

WRLS_DISCOVERY 0x14 Procura por novos veículos na rede 

 

 

Tabela 4 - Comandos associados aos veículos. 

Comando Código Descrição

STRING 0x00 Transmissão de caracteres ASCII 

GET_VERSION 0x01 Retorna a versão do firmware do veículo 

GET_NAME 0x02 Retorna o nome do veículo 

GET_ADDRESS 0x03 Retorna o endereço do veículo 

SET_SLEEP 0x04 Coloca o veículo em modo poupança de energia (é necessário 

passar o íman para o reactivar) 

SET_RESET 0x05 Reinicializa a lógica do veículo 

SET_TIMER_FREQ 0x06 Modifica a frequência de amostragem a que estão associados os 

algoritmos de controlo 

GET_SENSORS 0x10 Retorna uma amostra de cada sensor de atitude 

CAL_SENSORS 0x11 Efectua a calibração dos sensores 

SET_MOTOR1 0x20 Modifica a velocidade do motor 1 

SET_MOTOR2 0x21 Modifica a velocidade do motor 2 

SET_MOTORS_STATUS 0x22 Activa ou desactiva os motores 

GET_GPS 0x40 Retorna uma amostra do GPS 

SET_GPS_STATUS 0x41 Activa ou desactiva o GPS 

SET_CONTROL_REPLY 0xF0 Selecciona a informação que está contida nas mensagens de 

resposta (quaterniões, coordenadas, temperatura, etc.) 

SET_AUTO_MODE 0xF1 Activa ou desactiva o controlador de direcção interno do veículo 

CONTROL 0xF2 Mensagem periódica de controlo com velocidade comum dos 

motores e ângulo de referência para o controlador de direcção 

SET_HEADING 0xF3 Envia um ângulo de referência para o controlador de direcção 

MANUAL 0xF4 Mensagem periódica de controlo manual dos veículos 

SET_KS 0xF5 Actualiza os coeficientes do controlador de direcção 

 

 

 



26 
 

3.3.1 – USB 

 

O USB (Universal Serial Bus) [24] especifica uma forma de comunicação entre 

dispositivos e um anfitrião (usualmente um computador pessoal), que substituiu interfaces 

anteriores, nomeadamente portas paralelas e série. As velocidades de transmissão são 

normalizadas, 12 Mbit/s ou 480 Mbits/s, e ao contrário das outras interfaces, o USB é capaz de 

alimentar os dispositivos conectados através de uma tensão de 5 V com um limite de corrente 

de 500 mA. Outra particularidade consiste na independência entre ligação física e a ligação 

lógica, permitindo que a um dispositivo conectado sejam atribuídos endereços distintos a cada 

uma das suas funções. A transferência da informação é efectuada através dos canais lógicos 

(endpoints), e cada dispositivo poderá ter no máximo 32, 16 em cada sentido de comunicação. 

Os endpoints podem ser de quatro tipos: isócronos, que necessitam de uma grande largura de 

banda e os erros nos dados são toleráveis; por interrupção, em que o tempo de resposta é 

crucial e as mensagens estão limitadas a 64 Byte; bulk, onde é utilizado a largura de banda 

remanescente e a integridade da informação é essencial; controlo, usado para o envio de 

comandos entre os dispositivos. Na ligação entre a placa da estação terrestre e o PC, utiliza-se 

dois endpoints, um em cada sentido, do tipo interrupção, pois requer-se que o tempo de atraso 

seja o menor possível. As ligações físicas requerem 4 condutores: 5 V; massa; D+ e D-, sendo 

as duas últimas, um par diferencial onde se transmitem os dados. Existem vários tipos de 

conectores USB, na estação terrestre utilizou-se os conectores normalizados tipo A, e na placa 

do veículo conectores mini-USB devido às limitações de espaço. O PIC32MX possui um 

controlador USB, que pode ser ligado directamente ao computador pessoal. Devido à 

complexidade inerente do protocolo USB, o fabricante (Microchip) disponibiliza os 

controladores do PIC32MX (drivers) a instalar no PC, firmware a introduzir no microcontrolador 

e bibliotecas em C# (MCHPUSB) [25]. Assim, o desenvolvimento de sistemas USB é 

simplificado e intuitivo. A Tabela 5 contém as funções da biblioteca. 

  

Tabela 5 - Funções da biblioteca MCHPUSB. 

Nome da função Descrição

_MPUSBGetDLLVersion Retorna a versão do controlador 

_MPUSBGetDeviceCount Indica o número de dispositivos conectados 

_MPUSBOpen Abre um novo canal lógico 

_MPUSBRead Lê dados recebidos 

_MPUSBReadInt Lê dados recebidos por interrupção 

_MPUSBWrite Envia dados 

_MPUSBClose Fecha um canal lógico 
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3.3.2 – Can-Bus 

 

A inclusão do Can-Bus [26] permite que seja mantida uma linha de comunicação 

constante entre o veículo e a estação terrestre mesmo quando este submerge. Isto porque a 

comunicação sem fios utilizada não funciona debaixo de água. O Can-Bus é uma comunicação 

série que difere dos outros tipos de comunicação série por possuir uma linha de comunicação 

diferencial. Isto é uma mais-valia em ambientes ruidosos, porque ambos os fios de um par 

diferencial são afectados de igual modo pelo ruído, diminuindo significativamente a 

possibilidade de erros na transmissão. Além do par diferencial, as mensagens possuem uma 

verificação de redundância cíclica, CRC (Cyclic Redundancy Check). A topologia deste sistema 

é uma topologia de barramento, Figura 26, o que permite os veículos comunicarem com a 

estação terrestre e entre si.  

 

 

Figura 26 - Topologia da rede Can-Bus. 

 

Outra propriedade deste barramento está relacionada com a colisão de mensagens na 

rede, que é não destrutiva, sendo todas as mensagens transmitidas com diferentes prioridades. 

Quando duas mensagens são enviadas no meio, a mensagem com maior prioridade continua a 

ser transmitida enquanto a de menor prioridade é abortada pelo dispositivo originador do sinal. 

A prioridade pode ser definida nos bits de endereço (identificador), sendo que os endereços 

mais baixos têm maior prioridade (os “0” digitais são os bits dominantes e, por isso, os mais 

prioritários). O transceptor de Can-Bus utilizado em todas as PCBs foi o MAX13054 porque tem 

uma alimentação para a lógica a 3.3 V independente da alimentação da parte diferencial a 5 V 

[27], o que permite uma ligação directa ao controlador de Can-Bus incorporado no 

microcontrolador. O número de veículos que poderão ser conectados simultaneamente ao 

barramento irá depender de vários factores, nomeadamente, do comprimento do barramento, 

da velocidade de transmissão de dados e da desadaptação da impedância característica da 

rede introduzida por cada veículo. Uma desvantagem do Can-Bus é que só possível enviar 8 

Byte por mensagem. A Figura 27 apresenta uma mensagem de dados de Can-Bus. 
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Figura 27 - Estrutura das mensagens de dados de Can-Bus. 

 

 

3.3.3 – Zig-Bee 

 

A comunicação sem fios que é utilizada nesta plataforma de teste segue as normas 

IEEE 802.15.4. Este é um padrão de comunicação sem fios para dispositivos de baixo 

consumo e baixa potência, com transferências de dados até 250 kbit/s. Esta norma também 

define a existência de 16 canais de comunicação na banda dos 2,45 GHz [28]. 

 Inicialmente, estava previsto serem utilizados os módulos da Microchip MRF24J40MA 

[29]. Estes pequenos módulos foram fabricados tendo em conta a norma 802.15.4 e possuem 

uma antena integrada. A interface com o microcontrolador é feita através de SPI. No entanto, 

estes módulos não poderão ser utilizados nos veículos, devido à grande atenuação de rádio 

frequência no casco em fibra de carbono [30]. Deste modo optou-se por utilizar os módulos 

ZMN2430HP da RF Monolithics [31]. Estes consomem 130 mA durante a transmissão de 

dados e 33 mA durante uma recepção. Existem três diferenças entre estes módulos e os da 

Microchip, nomeadamente: possuírem uma ligação para uma antena externa adaptada a 50 Ω; 

possuírem um amplificador de potência externo ao controlador de modo a aumentar o alcance; 

e serem pré programados com o Zig-Bee stack [32]. O ZigBee é uma application layer que 

funciona sobre a physical layer definida pela norma 802.15.4, ou seja, define como é que a 

informação é enviada através da rede. Existem três tipos de dispositivos definidos no Zig-Bee: 

Coordenador, Router e Dispositivo Final. Os Coordenadores são os dispositivos pilares da 

rede, que têm como função definir o canal de comunicação e designar os endereços dos 

restantes dispositivos. Só poderá haver um coordenador em cada rede. Intuitivamente, a 

estação terrestre será o dispositivo Coordenador. Os Routers conectam-se ao Coordenador da 

rede e também podem comunicar entre si, logo são os dispositivos indicados para os veículos. 

Mesmo que um veículo esteja fora do alcance da estação terrestre pode usar outro veículo 

como intermediário que esteja no alcance, Figura 28. Dispositivos Finais não têm relevância 

neste trabalho porque só conseguem comunicar com um dispositivo do tipo Coordenador ou 

Router e não conseguem comunicar entre si. No entanto, o Zig-Bee tem limitações no número 

de dispositivos conectados. Podem estar 6 Routers ligados directamente ao Coordenador e os 

Routers podem ter outros 6 Routers ligados a si, ao longo de 5 níveis [33], resultando num 

máximo de 55986 veículos que podem estar conectados simultaneamente a uma única estação 

terrestre. 
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No entanto nos testes de velocidade da ligação isto não se verificou, ficando-se apenas nas 13 

mensagens por segundo. Ao procurar pela origem deste problema, descobriu-se que cada 

mensagem demorava, em média, 66 ms desde que era enviada até receber a resposta, 

independentemente do número de bits enviados. Com este atraso, o número de mensagens 

possível de enviar por segundo é de 15, mas com mais os atrasos de processamento dos 

dados (forma como as mensagens são tratadas nos microcontroladores) este valor baixa para 

o verificado. Assim sendo, limitou-se a 10 o número de mensagens associadas ao envio de 

comandos de controlo e resposta com as amostras dos sensores. O intervalo restante poderá 

ser utilizado para enviar comandos de outros tipos. 

 Na Figura 30 está representado o formato das mensagens enviadas e recebidos entre 

o módulo Zig-Bee e o microcontrolador [33]. As mensagens começam sempre com SOP (start 

of package) seguido do tamanho total da mensagem em bytes. O MSG Type contém o 

comando associado à mensagem. O campo Arguments depende do comando de mensagem, 

todavia se o for um comando para enviar dados para outro dispositivo na rede, este é 

composto pelos campos da Figura 31. 

 

 

Figura 30 - Estrutura das mensagens do módulo Zig-Bee 

 

 

Figura 31 - Estrutura do campo Arguments de uma mensagem destinada a outro módulo Zig-Bee. 

 

 Os campos da Figura 31, relevantes para o envio de dados para outro dispositivo são o 

Address, Lenght e Data, visto que o conteúdo dos restantes é sempre constante. No campo 

Address coloca-se o destinatário da mensagem e no Lenght a quantidade de Bytes que serão 

enviados no campo Data. Sempre que o módulo Zig-Bee envia bytes para o microcontrolador 

através da porta série, uma interrupção é gerada. Na interrupção os Bytes são organizados em 

mensagens, Figura 32. 
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resina transparente para impermeabilizar completamente a placa, permitindo assim que esta 

possa ser colocada dentro de água. 

 

 

Figura 33 - Módulo da comunicação óptica. 

 

Os LEDs são uma melhor opção em relação aos lasers, porque além de serem mais 

económicos, têm uma menor directividade, essencial nesta plataforma de teste. Com um laser, 

e devido à sua grande directividade, seria necessário um sistema activo de orientação do laser 

para o veículo, o que seria impraticável. Assim, com um LED, o veículo pode-se mover 

livremente desde que esteja dentro do diagrama de radiação do LED, Figura 34. 

 

 

Figura 34 - Diagrama de radiação do LED. 

 

Os diagramas de sensibilidade do fotodíodo apresentam-se na Figura 35. 
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Figura 35 - Diagramas de sensibilidade do fotodíodo: ângulo (esquerda), comprimento de onda (direita). 

 

Em relação à largura de banda, ambos os componentes são capazes de funcionar, 

além de 1 MHz, o que é suficiente para o máximo de 115,2 kbit/s da norma RS232. 

Um dos desafios deste sistema consiste em caracterizar o meio subaquático como um 

meio de transmissão óptico [7]. Por exemplo, a água do mar não é água pura, contém 

substâncias dissolvidas, partículas em suspensão e organismos vivos, que irão alterar a forma 

como a luz se propaga. As principais fontes de atenuação provêm da absorção do meio e 

dispersão espectral, Figura 36. A absorção da água ao longo do comprimento de onda, tem um 

mínimo entre os 500 nm e os 550 nm, enquanto a dispersão decresce exponencialmente com o 

aumento do comprimento de onda. Assim sendo, tem-se que as cores ciano e verde são as 

ideais para este sistema, que correspondem aos comprimentos de onda de 500 nm e 550 nm 

respectivamente [7]. 

 

 

Figura 36 - Absorção e dispersão em função do comprimento de onda. 
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Por outro lado, parece contraditório utilizar estes comprimentos de onda, porque estão 

no espectro de luz visível. Este espectro tem muitas fontes capazes de interferir com o sinal, 

como por exemplo, lâmpadas fluorescentes. No entanto, a frequência destas fontes de 

interferência está pelo menos duas ordens de grandeza abaixo da frequência do sinal e o 

receptor utilizado possui um filtro passa-banda, sendo que, após o filtro, apenas o sinal estará 

presente. Outro ponto a favor é o meio em que será utilizado, pois quanto maior for a 

profundidade, menor será a amplitude das interferências, visto que uma parte é reflectida pela 

superfície da água e a parte refractada é atenuada. 

 

Devido à comunicação por este sistema ser por impulsos, ou seja, para o 0 lógico é 

enviado um impulso e para o “1” nada é enviado, teve-se que activar o modo IrDA da porta 

UART do microcontrolador. Este modo faz a conversão automática dos bits da porta para os 

impulsos, em que cada impulso dura um quarto da duração do bit, Figura 37. Assim, não são 

necessários componentes extra para esta conversão, visto que o emissor activa o led de 

acordo com o sinal de entrada. Ora se o estado da porta UART quando nada é transmitido é o 

estado lógico 1 (caso não houvesse a conversão para impulsos), o LED estaria sempre ligado 

quando não houvesse uma transmissão, resultando numa enorme perda de energia. 

 

 

Figura 37 - Conversão para impulsos. 

 

Num primeiro teste verificou-se que o emissor funcionava como previsto mas o receptor 

estava instável, indicando apenas ruído quando havia alguma fonte de luz. Ao isolar o receptor 

de qualquer fonte de luz, este deveria manter a sua saída constante, no entanto, o ruído 

permanecia, embora esporádicamente. Após uma análise extensiva ao problema, verificou-se 

que era proveniente da capacidade equivalente da junção do fotodíodo, que quando era 

demasiado elevada fazia com que o amplificador de transimpedância ficasse instável, devido 

ao filtro passa-baixo formado pela capacidade equivalente e a resistência de re-alimentação do 

amplificador [7]. Na folha de especificações do transceptor está indicado que a capacidade 

equivalente máxima admissível é de 70 pF e a do fotodíodo é de 700 pF à polarização imposta 

pelo integrado (1,2 V). Esta capacidade de junção elevada é devido à grande área do 

fotodíodo. Para baixar a capacidade, e tornar o sistema estável, recorreu-se a uma solução 

arrojada de incluir um condensador de 33 pF em série com o fotodíodo. Assim, a capacidade 

equivalente é aproximadamente 31,5 pF, o que já é um valor admissível pelo amplificador. No 

entanto, a inclusão do condensador traz uma desvantagem, o fotodíodo fica sem polarização. 

Apesar de funcionar sem polarização, a sensibilidade é reduzida. Todavia, testou-se o sistema 

e funcionou correctamente inclusive com uma taxa de dados de 115,2 kbit/s, mesmo com a 



35 
 

interferência de luzes fluorescentes e luz natural, no entanto, a distância máxima de 

funcionamento era de apenas 20 cm. Foi também verificado que ao eliminar as interferências a 

distância mantinha-se, isto devido ao condensador em série, estar também a filtrar o sinal. 

Neste teste a corrente que percorria o LED emissor era a máxima, ou seja, 500 mA. No caso 

desta corrente do LED ser menor a distância diminuiria ainda mais.  

Como esta solução não é viável, seleccionou-se outro fotodíodo, Centronic OSD1-5T 

[39], com uma área menor e uma capacidade equivalente de 15 pF à polarização imposta pelo 

integrado. No entanto este dispositivo tem uma menor sensibilidade ao comprimento de onda 

utilizado. Ao testar o sistema a distância máxima aumentou para 60 cm. Neste teste também se 

verificou que a largura dos impulsos na saída do receptor era independente da largura dos 

impulsos emitidos pelo LED, mas é dependente da potência do sinal recebido. Isto deve-se ao 

filtro passa-banda do receptor, que possui uma frequência de corte mínima de tal ordem que 

impede o aumento da distância de transmissão através do aumento da largura dos impulsos. 

Assim sendo, tem-se que excluir o transceptor do sistema e dimensionar um amplificador de 

transimpedância para o substituir.  

 

 

3.4 – Sensores e Actuadores 
 

Um sensor é um dispositivo que mede uma grandeza física e a converte num sinal que 

pode ser interpretado por um instrumento ou utilizador. Geralmente, o sinal utilizado é uma 

tensão eléctrica, pois é facilmente quantificado, por exemplo, por um ADC, resultando um valor 

digital de fácil interpretação. Os sensores de atitude utilizados são sensores MEMS 

(Microelectromechanical Systems). Esta tecnologia permite a criação de sistemas mecânicos 

numa escala micrométrica e alimentados electricamente. Usualmente consistem numa unidade 

central de processamento de dados e vários elementos que interagem com o meio exterior. 

Tem-se, por exemplo, no caso de uma aceleração detectada por um acelerómetro, que 

consiste no mover de uma massa, que por sua vez altera a distância entre as placas de um 

condensador sendo esta variação detectável electricamente. 

O sensor inercial da Analog Devices ADIS16400 seria um dispositivo essencial nesta 

projecto por ter 9 graus de liberdade [40], ou seja, acelerómetro, magnetómetro e giroscópio, 

todos tri-axiais, incluídos no mesmo dispositivo. Mas devido ao seu elevado custo não foi 

possível introduzi-lo num projecto académico. Então a solução foi colocar os três sensores em 

dispositivos separados. 

Por outro lado tem-se os actuadores. A função destes é a oposta dos sensores, ou 

seja, alteram uma grandeza física de acordo com um sinal aplicado. Como exemplo tem-se os 

motores, que alteram a sua velocidade angular em função da tensão eléctrica aos seus 

terminais. 
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3.4.1 – Acelerómetro 

 

Em relação ao acelerómetro, foi seleccionado o LIS331DLH da STMicroelectronics [26]. 

É um acelerómetro tri-axial de baixo consumo, 250 µA, e possui uma interface digital I2C. Como 

neste tipo de comunicação cada dispositivo tem o seu endereço, que já vem pré atribuído de 

fábrica, foi atribuído a um pino a capacidade de definir o bit menos significativo do endereço do 

sensor, que nesta aplicação foi definido como “1”, assim sendo, o endereço completo do 

acelerómetro é “0011001b”. A grandeza física medida por este sensor é a aceleração nos três 

eixos ortogonais, Figura 38, com alcances de ±2 g, ±4 g ou ±8 g, e resoluções de 1 mg, 2 mg 

ou 3,9 mg (representação de 12 bit), respectivamente.  

 

 

Figura 38 - Eixos do acelerómetro. 

 

A Figura 39 apresenta o diagrama de blocos do acelerómetro. 

 

 

Figura 39 - Diagrama de blocos do acelerómetro. 

 

Dado ao meio em que se encontra o veículo, o alcance de ±2 g será o preferível devido 

à pouca probabilidade de ocorrer movimentos repentinos, no entanto poderá ser alterado a 

qualquer momento através das configurações do sensor. Ao admitir que o acelerómetro apenas 

indica a direcção do campo gravítico, cuja amplitude é 1000 mg, e seleccionado o alcance de 

±2 g (resolução 1 mg), tem-se uma resolução angular de, 

 

 tan 11000 = 0,06º. (5)

 

Estes sensores vêm calibrados de fábrica. No entanto para obter uma exactidão inferior 

a 2º é necessário efectuar uma nova calibração [42]. A relação entre os valores normalizados, 

, e os valores indicados pelo sensor, , é dada por, 
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 = . + , (6)

 

onde a matriz  é a matriz de escala e alinhamento entre os eixos e o vector  é vector de 

offset. Para simplificar os cálculos admitiu-se que ao soldar os componentes, estes ficaram 

alinhados com a placa. Assim a equação fica, 

 

 
= × −= × −= × − . (7)

 

onde ,  e  são factores de escala e ,  e  são os factores de offset. Com esta 

simplificação não existem os factores de alinhamento entre eixos. Esta equação terá de ser 

aplicada a todas as amostras adquiridas.  

Para determinar os valores de  e  tem-se que orientar os e eixos em direcção ao 

centro da terra, em ambos os sentidos para os 3 eixos, resultando em 6 orientações em que se 

tem de adquirir amostras e determinar a sua média. Adquirir 100 pontos por orientação é 

suficiente para reduzir os efeitos do ruído. Orientando a placa num dos eixos obtém-se um 

valor  e orientando no sentido inverso obtém-se  que deverá ter o mesmo módulo mas 

de sinal contrário, caso esteja calibrado. Se estiver descalibrado o módulo será diferente, 

então, a diferença entre módulos será o dobro do valor de offset, ou seja, 

 

 = +2 . (8)

 

Como o campo gravítico é constante e igual a 1 g e a escala do sensor é de ±2 g, o 

valor que o eixo a ser calibrado deverá indicar quando orientado na vertical, será, em módulo, o 

valor de meio de escala. Como o valor está em representação de 16 bit deverá ser 16384. Ao 

comprar este valor com o obtido pela média das amostras determina-se o factor de escala, 

 

 = 16384. (9)

 

Este processo repete-se para cada um dos 3 eixos. 

A frequência com que os registos internos são actualizados com as novas amostras é 

programável. Existem modos de baixo consumo mas estes possuem frequências de 

actualização abaixo dos 10 Hz, ficando abaixo da necessidade desta aplicação. Neste trabalho 

foi seleccionado o modo normal com uma frequência de actualização de 50 Hz. Com esta 

selecção a frequência de corte do filtro passa-baixo interno é de 37 Hz, suficiente para o micro 

veículo. Assim, o utilizador final no seu sistema de controlo pode ter frequências de 

amostragem até 50 Hz sem ter que alterar configurações deste sensor. 
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3.4.2 – Magnetómetro 

 

O magnetómetro escolhido foi o LSM303DLH também da STMicroelectronics [43], por 

não haver no mercado outros fabricantes de relevância que fabriquem um produto com as 

mesmas características. Este dispositivo também incorpora um acelerómetro, idêntico ao 

LIS331DLH, e poderá ser utilizado como acelerómetro de reserva. Completamente funcional o 

sensor consome 0,83 mA e possui também uma interface de comunicação digital I2C. É dotado 

de 7 alcances entre ±1.3 Gauss e ±8.1 Gauss de fim de escala e amostragem de 12 bits. Foi 

tomado com especial cuidado a colocação deste sensor na placa, porque como é um sensor 

magnético e uma corrente a percorrer um condutor dá origem a um campo magnético, não 

existem pistas que sejam percorridas por mais do que 10 mA a menos de 1 cm do sensor. Foi 

também tido em consideração a posição no veículo, devido à interferência dos campos 

magnéticos criados pelos motores. Este magnetómetro indica-nos a amplitude e direcção do 

campo magnético terrestre, projectado sobre os três eixos ortogonais, Figura 40, que depois 

poderá ser traduzida na direcção tridimensional do veículo. 

 

 

Figura 40 - Eixos do magnetómetro. 

 

A Figura 41 apresenta o diagrama de blocos do magnetómetro. 

 

 

Figura 41 - Diagrama de blocos do magnetómetro. 

 

O campo magnético da terra tem uma amplitude de aproximadamente 0.6 Gauss e 

uma componente tangencial à superfície que aponta sempre para o norte magnético. No 

hemisfério norte a componente normal aponta para o interior da terra, enquanto no hemisfério 

sul aponta para o céu. No equador há apenas componente tangencial. O ângulo entre o norte 

magnético e o norte geográfico é definido como declinação e varia entre ±20º, dependendo da 

longitude [42]. 
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A folha de especificações deste sensor não faz referência a qualquer filtro interno, 

todavia é possível configurar a frequência com que os registos internos são actualizados. A 

frequência de actualização seleccionada foi de 75 Hz. 

 

 

3.4.3 – Giroscópio 

 

Um giroscópio é um sensor que nos indica a velocidade angular. Inicialmente iria ser o 

utilizado o L3G4200D da STMicroelectronics [44]. Este seria o sensor ideal devido à sua 

interface digital (I2C) e principalmente por possuir um alcance de fim de escala de ±250 º/s ou 

±500 º/s. No entanto, este dispositivo ainda não se encontra em produção. A alternativa 

encontrada foi o ITG3200 da InvenSense [45]. É semelhante ao L3G4200D mas com um 

alcance de ±2000 º/s, o que permite que o submarino rode sobre si mesmo a 5,55 rotações por 

segundo que em comparação com 0,69 ou 1,39 rotações por segundo do L3G4200D, é um 

valor exagerado. No entanto, o ITG3200 incorpora um ADC de 16bits o que resulta numa 

resolução de 14,375 LSB/(º/s), ou seja, a cada incremento de grau por segundo, o valor na 

saída do ADC incrementa, em média, 14,375 valores. Isto torna o ITG3200 equivalente ao 

L3G4200D que tem um ADC de menor resolução, mas estará sujeito a mais ruído na 

conversão. Este sensor também é tri-axial como o acelerómetro e o magnetómetro, Figura 44. 

A Figura 45 apresenta o diagrama de blocos do giroscópio. 

 

 

Figura 44 - Eixos do giroscópio. 

 

 

Figura 45 - Diagrama de blocos do giroscópio. 
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Após uma análise à folha de especificações deste sensor verificou-se que existia 

alcances que eram possíveis de seleccionar além do de ±2000 º/s, mas que apareciam como 

reservados. Estudando outros giroscópios do mesmo fabricante, nomeadamente MPU-3000 e 

IMU-3000, estes possuíam vários alcances possíveis de seleccionar sem estarem marcados 

como reservados e com maior sensibilidade. Levanta-se aqui uma questão. Porquê esta atitude 

por parte do fabricante de assinalar alcances como reservados [45]? Isto poderia ter duas 

origens, uma primeira por questões de marketing ou a segunda por defeito no desenho do 

integrado. Tendo estas hipóteses, decidiu-se seleccionar uma das escalas reservadas, a que 

deveria ser a mais sensível, e determinar os parâmetros relevantes que deveriam aparecer na 

folha de especificações, com o intuito de responder a esta questão. 

 

No registo interno número 22 do giroscópio tem-se os bits 3 e 4, designados por 

FS_SEL, onde se selecciona a sensibilidade. No arranque do dispositivo estão ambos a 0 

lógico (00h) e a folha de especificações indica para colocar ambos a 1 lógico (03h), para um 

correcto funcionamento. No entanto, colocou-se em FS_SEL o valor 01h. Partindo duma 

suposição que esta escala seria de ±500 º/s procedeu-se à caracterização do giroscópio. À 

primeira vista verificou-se que funcionava e que chegava mais facilmente ao valor de fim de 

escala com um movimento angular mais lento, em comparação com a escala imposta de ±2000 

º/s. Seguidamente efectuou-se um teste mais rigoroso num aparelho para calibração de 

sensores de atitude, Figura 46. 

 

 

Figura 46 - Placa na mesa de calibração. 

 

A mesa de calibração gira infinitamente em torno do eixo ZZ da mesa com uma 

velocidade angular programável. Devido à mecânica do sistema a comunicação da placa com o 

computador pessoal onde estavam a ser armazenados os dados, foi através do Zig-Bee. 

Inicialmente, dada a orientação da placa, amostrou-se a velocidade angular da placa em 

relação ao eixo YY. A cada valor de velocidade, dentro do alcance suposto inicialmente, 

amostrou-se aproximadamente 70 pontos a uma taxa de 10 pontos por segundo. A Tabela 7 
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admitindo um offset de zero (a recta a passar na origem), o valor fim de escala 32767 LSB 

corresponde a 573,65 º/s. Este valor difere do valor suposto inicialmente de 500 º/s, com um 

erro de 14,73% caso este valor suposto fosse indicado na folha de especificações como 

noutros dispositivos do mesmo fabricante. O mesmo procedimento foi efectuado para os 

restantes eixos do sensor, resultando na Tabela 8. 

 

Tabela 8 - Valores de m e b nos 3 eixos. 

Eixo XX YY ZZ 

b -119 -285 -11 

m 57,192 57,1204 56,2331 

 

 

Todos os valores das amostras do giroscópio, obtidos durante o normal funcionamento 

do veículo, serão divididos pelo valor m do eixo correspondente de modo a obter um valor em 

graus por segundo. Também sempre que o veículo for ligado ou após uma falha de energia, 

terá que ser corrigido o valor de , colocando o veículo o mais estável possível e amostrando o 

valor do giroscópio, pois este valor pode variar. Então será subtraído nas restantes amostras 

de modo a que dê zero quando o veículo não tem velocidade angular, 

 

 = − . (15)

 

Para calcular o nível de ruído tem-se que recorrer à estatística. A variância de uma 

variável aleatória é a medida da sua variação estatística, indicando quão longe as amostras se 

encontram da média das amostras, podendo também ser compreendido como a média do 

quadrado dos desvios. Ao aplicar a raiz quadrada à variância, obtém-se o desvio padrão das 

amostras,  

 = 1− 1 ( − ̅) , (16)

 

em que, , é o desvio padrão, , o número total de amostras, , a amostra , e ̅ a média das 

amostras. Ao aplicar esta teoria à electrónica, verifica-se que o desvio padrão destas amostras 

equivalem o nível ruído RMS (Root Mean Square). Mas nesta aplicação interessa saber o nível 

de ruído pico-a-pico, porque o nível de ruído RMS apenas indica uma média, enquanto o 

primeiro indica o valor máximo que o ruído poderá atingir. Como é uma variável aleatória, não 

se pode garantir a 100% que o ruído ultrapasse o valor de pico, mas pode-se definir para um 

intervalo de certeza. Admitindo que as amostras têm uma distribuição normal unimodal, 

Gaussiana e simétrica, Figura 48, o ruído pico-a-pico é seis vezes superior ao ruído RMS para 
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uma certeza de 99,7%. Para uma certeza maior, o nível de ruído pico-a-pico também será 

maior. 

 

 

Figura 48 - Distribuição normal. 

 

Tabela 9 - Parâmetros para várias velocidades angulares. 

Velocidade 

angular (º/s) 
0 -30 -50 -100 -150 -200 -300 

Média -292 -2005 -3135 -5992 -8847 -11707 -17428

Variância 12,925 37,939 38,676 24,447 22,630 24,606 34,043

Desvio padrão 

(ruído RMS) 
3,595 6,159 6,219 5,869 4,757 4,960 5,835 

Ruído pico-a-pico 

(certeza 99,7%) 
21,57 36,96 37,31 35,22 28,54 29,76 35,01 

Ruído pico-a-pico 

(certeza 99,7%) 

(º/s) 

0,378 0,647 0,653 0,617 0,499 0,521 0,613 

 

 

De acordo com a Tabela 9, o eixo dos YY terá o ruído abaixo dos 0,653 º/s (pior caso) 

durante 99,7% do tempo. Aplicando o mesmo procedimento aos restantes eixo dos sensores 

obteve-se resultados semelhantes. 

 

Outro parâmetro importante dos giroscópios é o vaguear da referência (bias drift). Isto é 

o valor de referência começar a vaguear ao longo do tempo. Na Figura 49 está um gráfico com 

a resposta dos três eixos do sensor. No momento da amostra a placa é pousada, o movimento 

apenas se faz entre as amostras. É de notar que quando a placa tem movimento angular este 

problema não se coloca visto que os pontos estão abaixo do nível de ruído (zona a sombreado 

horizontal da Figura 49). O acto de vaguear nota-se quando a placa está parada durante vários 

minutos (zonas com sombreado vertical na Figura 49), mas quando o movimento recomeça, o 

valor de referência baixa para o nível de ruído. Visto que o sensor está num veículo que terá 

bastante movimento angular, o problema do bias drift é desprezável. 
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Figura 50 - Respostas dos filtros 

 

Este integrado também possuí um sensor de temperatura e o consumo em 

funcionamento normal é de 6,5 mA. 

 

 

3.4.4 – GPS 

 

 O GPS (Global Positioning System) [46] é um sistema que fornece a posição e 

informação horária a um receptor, que esteja na superfície da terra, desde que este capte o 

sinal de pelo menos 4 satélites. A posição é determinada no receptor através do método de 

trilateração, que consiste em determinar a distância do receptor aos vários satélites e calcular 

um ponto que seja a intersecção das distâncias determinadas, tendo em conta que a posição 

dos satélites é conhecida. As distâncias são calculadas através do tempo que os sinais dos 

satélites demoram até chegar ao receptor. Se a distância a pelo menos um dos satélites variar, 

significa que o receptor se moveu. Há receptores que fornecem outros parâmetros, tais como a 

velocidade e direcção, caso se esteja a mover, mas estes parâmetros são calculados através 

da variação de posição. 

O módulo GPS escolhido foi o LEA-5S da u-blox [47] por possuir uma entrada para 

uma antena externa adaptada a 50Ω, um tempo de inicialização inferior a 1s (Hot Start), e a 

funcionalidade de SuperSense que permite a utilização em ambientes onde as condições não 

sejam as ideais. Este comunica com o microcontrolador através de uma porta UART e também 

tem um módulo USB incorporado. Foi colocado na placa uma segunda ficha mini USB de modo 
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a enviar dados do GPS directamente para um computador pessoal, sem o auxílio de qualquer 

outra electrónica externa. No pior caso a corrente consumida por este módulo é de 150 mA. Os 

parâmetros físicos fornecidos pelo GPS são: 

• Latitude e Longitude; 

• Altitude acima do datum ellipsoid do utilizador (modelo matemático teórico da 

representação da superfície da Terra ao nível do mar) em metros; 

• Velocidade no solo (velocidade tangencial à Terra) em Km/h; 

• Direcção horizontal em graus; 

• Velocidade vertical (velocidade normal à Terra) em m/s. 

• Tempo universal coordenado. 

 

A exactidão deste sistema depende maioritariamente da electrónica utilizada no receptor. 

Em geral os receptores são capazes de detectar variações de 1% da largura de um bit, ou seja, 

sabendo que o sistema GPS envia um bit a cada 0,98 us, tem-se uma exactidão de 0,01 us, 

que corresponde a aproximadamente 3 m. Na Figura 51 tem-se um histograma da posição do 

veículo, estando este parado, e verifica-se que a posição fornecida pelo GPS está contida num 

círculo com 2 m de diâmetro. Todavia, existe o método RTK (Real Time Kinematic) [48], que 

consiste num receptor de GPS fixo com a capacidade de detectar desvios de fase da onda 

portadora do sinal GPS. Este receptor depois disponibiliza em tempo real, os desvios 

detectados e as correcções que os outros receptores necessitam efectuar. Assim a exactidão 

do sistema GPS é da ordem das dezenas de centímetros. No entanto, ainda não foi possível 

adicionar o método RTK a esta plataforma de teste por questões de compatibilidade. 

 

 

Figura 51 - Desvio da posição do veículo. 

 

As mensagens que o GPS envia para o microcontrolador estão contidas no protocolo 

NMEA [49]. Este protocolo especifica como são feitas as comunicações entre dispositivos 
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 = 2(2 − 2 , 2 + 2 − 1), (22)

 = − (2 + 2 ), (23)

 = 2(2 − 2 , 2 + 2 − 1). (24)

 

 

3.5.1 – AHRS 

 

O AHRS (Attitude and Heading Reference System) [52] é um algoritmo de estimação 

utilizado para determinar a orientação de um veículo através da informação fornecida por três 

sensores, acelerómetro, giroscópio e magnetómetro. 

O acelerómetro tri-axial mede a magnitude e direcção do campo gravítico, bem com 

acelerações a que esteja sujeito. Igualmente o magnetómetro tri-axial mede a magnitude e 

direcção do campo magnético da terra, bem como distorções do campo devido à presença dos 

motores e outros objectos magnéticos. No entanto, para a elaboração do AHRS admite-se que 

os sensores apenas irão medir o campo gravítico e campo magnético. Se a direcção do campo 

gravítico é conhecida (em direcção ao centro da terra), através de uma amostra do sensor 

sabe-se a orientação do sensor em relação à terra. No entanto, esta orientação não será única, 

pois existe um número infinito de orientações possíveis, obtidos através da rotação do sensor 

paralelamente à direcção do campo. Por exemplo, apenas com o acelerómetro, é possível 

medir o roll e pitch do veículo, mas é impossível medir o heading. Com o magnetómetro, 

obtém-se o pitch e heading, mas nada se pode concluir em relação ao roll. Assim, é essencial a 

utilização dos dois sensores para se obter uma solução completa da orientação do veículo. A 

utilização de quaterniões para representar uma orientação torna-se indispensável, pois não tem 

o problema das singularidades associadas aos ângulos de Euler. 

Inicialmente é necessário definir a base ortogonal que servirá de referência a todo o 

sistema. Admite-se então que o eixo dos XX corresponde ao eixo Norte-Sul em que a parte 

positiva do eixo está associada ao Norte. O eixo dos YY corresponde ao eixo Este-Oeste em 

que a parte positiva corresponde ao lado Este. O eixo dos ZZ corresponde ao eixo normal à 

superfície da terra e que a parte positiva aponta para o centro da terra, Figura 60. A base do 

veículo está de acordo com a base do sistema. 
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anteriores, resultando um erro, ou o quanto o veículo se desviou entre amostras. O erro total é 

a soma do erro do acelerómetro com o erro do magnetómetro. 

 

 = ( × )+ ( × ). (28)

 

Implicitamente, este erro é uma velocidade angular, pois resulta da diferença de duas 

amostras num determinado intervalo de tempo. Por outro lado, tem-se a informação do 

giroscópio, , que já é uma velocidade angular, e que terá de ser convertida para rad/s. Estes 

dois vectores (erro e giroscópio) serão combinados para indicar uma solução da atitude do 

veículo. No entanto, não se pode simplesmente somar os dois vectores, pois iria originar um 

deslocamento duas vezes superior ao real. A solução mais óbvia seria dividir o resultado da 

soma por 2. Esta opção funciona, mas não é a mais indicada pois atribui o mesmo peso aos 

dois vectores. A velocidade angular indicada pelo giroscópio é mais exacto quando o veículo 

gira rapidamente, mas ao longo do tempo irá ter erros de integração (obter a posição 

integrando a velocidade). Por outro lado, o erro do acelerómetro e magnetómetro indica um 

valor mais próximo do real, pois não há o problema dos erros de integração. Mas, contêm erros 

devidos a distorções magnéticas e de acelerações lineares que possam ocorrer, que 

inicialmente se ignorou. Então tem-se que achar um compromisso entre estes dois extremos, 

ou seja, o valor de  compreendido entre 0 e 1. O valor de  mais adequado determinado para 

este sistema é de 0,7. Um valor maior resulta num maior erro de integração, pois o peso 

atribuído ao acelerómetro é tão baixo que demora muito tempo a corrigir o erro do giroscópio. 

Por outro lado um valor mais baixo o sistema fica bastante sensível a perturbações de 

acelerações lineares e distorções do campo magnético. 

 

 = + (1 − ) . (29)

 

O vector , que contem o variação angular indicada pelos 3 sensores de atitude, é 

transformado num quaternião que indica o deslocamento, 

 

 = 0 . (30)

 

Finalmente, o quaternião que indica a nova atitude do veículo é calculado através da 

multiplicação da atitude anterior com o deslocamento e depois normalizado, 

 

 = ⨂ . (31)

 

Implicitamente esta multiplicação corresponde a uma integração ao longo do tempo. A 

Figura 61 apresenta o diagrama de blocos que resume o funcionamento do AHRS. 
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posteriormente por TCP para o MatLab. A frequência de amostragem é diferente da frequência 

de execução do AHRS, sendo o AHRS executado a 20 Hz e a amotragem para o MatLab a 10 

Hz, devido às limitações do Zig-Bee. Depois de receber o quaternião este é convertido para 

uma rotação VRML que a simulação associa à rotação do modelo. Utilizando o mesmo 

diagrama de blocos do MatLab, Figura 64, cria-se um ficheiro de histórico de todos os 

parâmetros recebidos e também é possível controlar a velocidade de modo comum do veículo 

bem como o ângulo de referência de direcção. O controlador de direcção é executado no 

veículo. 

 

 

Figura 63 - Modelo tridimensional do veículo. 

 

 

Figura 64 - Diagrama de blocos para visualizar a atitude do veículo. 

 

 

3.5.2 – Controlo de direcção 

 

O controlador seleccionado para o controlo de direcção foi o PD (Proportional 

Derivative). Este é um controlador re-alimentado, ou seja, calcula o erro entre o valor medido e 

a referência e tenta minimizá-lo ajustando as entradas do processo (motores do veículo) [53]. A 
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resposta do controlador pode ser ajustada através de duas constantes,  e . A constante 

, proporcional, está associada ao erro presente e quando maior for o seu valor mais 

rapidamente o sistema corrige o erro mas maior será a sobreelevação. A constante , 

derivativa, está associada à previsão do erro futuro, baseado na variação do erro, e é utilizado 

para eliminar a sobreelevação causado por . Ainda há uma componente integral, I do 

controlador PID, associada ao erro passado e utilizada para diminuir o erro de estado 

estacionário. No entanto, para diminuir o erro de estado estacionário nesta aplicação, a 

componente I teria um valor que causaria ainda mais sobreelevação, resultando numa pior 

resposta do sistema do que com apenas as componentes proporcional e derivativa. Realizou-

se uma simulação em simulink, para determinar os valores óptimos para  e , Figura 65.  

 

 

Figura 65 - Diagrama de blocos do sistema de controlo de direcção. 

 

O processo, mais concretamente a reacção do veículo às variações angulares, foi 

modulado como uma massa de 2 Kg num ambiente sem atrito, que resulta na função de 

transferência [53], 

 

 ( ) = 1+ 1 = 12+ 12. (32)

 

Como a velocidade dos motores não é infinita, introduziu-se uma saturação na saída do 

controlador para limitar a sua resposta. O bloco Embedded MATLAB Funcion, com o pseudo-

código, 

 

 

 

y é função de (u,v){ 
  
tmp = u - v 
  
se tmp < -180 então tmp = tmp + 360 
ou se tmp > 180 então tmp = tmp - 360 
 
y = tmp 
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Capitulo 4 – Conclusões 
 

Nesta dissertação foi realizada uma plataforma de teste para múltiplos veículos 

autónomos. Esta plataforma é uma versão melhorada do sistema TeleBotix, em que se 

introduziu vários sistemas de comunicação, sensores, e capacidade de processamento de 

dados. Também foram introduzidas melhorias mecânicas, nomeadamente: tubo fechado a 

vácuo; electrónica modular; resina à prova de água para selar os cabos dos motores e antenas 

na tampa do tubo. Para equilibrar e manter o veículo à superfície utilizaram-se peças de 

espuma com formatos específicos para as várias zonas no interior do veículo. Além do 

problema da estanquicidade do tubo, havia também o problema da temperatura. Mas, com o 

decorrer dos testes, verificou-se que o volume de água em torno do tubo é suficiente para 

manter a electrónica a uma temperatura inferior a 40ºC. 

Com o desenho das placas de circuito impresso segundo as regras, verificou-se que 

todos os integrados funcionam e não causam interferências entre si. Assim sendo, não houve a 

necessidade de elaborar várias placas de teste, resultando numa poupança de material e 

custos. No entanto, o magnetómetro não funcionou nos primeiros testes efectuados aos 

sensores, devido a uma incorrecta soldadura do componente. Devido a este problema utilizou-

se um método de soldadura diferente. Este método simula uma soldadura a forno, ideal para 

integrados com encapsulamento QFN, resultando numa correcta soldadura do integrado. 

 Como a alimentação dos motores contém um ruído significativo, devido às comutações 

dos dispositivos de potência, utilizaram-se alimentações separadas para os motores e a lógica 

dos veículos. Dado a lógica não poder funcionar à tensão das baterias, esta tem que ser 

reduzida. Para tal introduziram-se LDOs, apesar de não serem os dispositivos com maior 

rendimento são os mais simples de se integrar. 

 Em ambas as placas desenvolvidas, veículos e estação terrestre, manteve-se o 

conector do módulo sem fios da versão anterior da plataforma. Devido às limitações de espaço 

dentro do veículo, este conector tem uma segunda função, a de expansão do sistema. No 

futuro o utilizador poderá desenhar uma nova PCB, com novos sensores, e adicionar ao 

sistema existente. Na estação terrestre existem conectores dedicados apenas à expansão do 

sistema. 

 Na interface com o utilizador desenvolveu-se uma aplicação com ambiente gráfico. 

Esta aplicação permite o utilizador controlar o veículo através do teclado e visualizar os dados 

provenientes do veículo. Também é possível a aplicações de terceiros conectarem-se à 

aplicação desenvolvida via TCP, para controlar o veículo remotamente. Caso haja um erro nas 

comunicações, facilmente se detecta a origem da falha, devido à distinção do elemento da 

cadeia que originou o erro. 

 O PIC32MX é o microcontrolador indicado para esta aplicação pois possui um elevado 

número de interfaces com outros dispositivos e contém algumas funções de DSP para uma 

execução de algoritmos eficiente. A frequência de funcionamento é ajustável devido ao 

compromisso entre consumo e velocidade na execução do código. Com a introdução do sensor 
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magnético, é possível reiniciar ou colocar o microcontrolador em modo de espera, sem que 

seja necessário retirá-lo do tubo. 

 Nas comunicações entre a plataforma e o veículo elaborou-se uma estrutura de 

mensagens, que contém um comando e um campo de dados. Estas mensagens são 

destinadas apenas a um destinatário e mantém uma comunicação organizada 

independentemente do meio em que são transmitidas. O USB é a comunicação utilizada entre 

a placa da estação terrestre e o computador pessoal, que em comparação com o RS232, é 

dotado de maior largura de banda e possui uma linha de alimentação que permite alimentar 

directamente os dispositivos a 5V. A comunicação principal com o veículo é por Zig-Bee. A 

largura de banda é de 250 kbit/s mas tem um tempo de percurso elevado, o que limita o 

controlo externo do veículo a 10 comandos por segundo. Apesar do Zig-Bee possuir um 

alcance excelente para esta aplicação, só funciona quando o veículo está a superfície. Neste 

sentido, desenvolveu-se um sistema de comunicação sem fios óptico subaquático. O sistema 

óptico é mais vantajoso em comparação com o acústico, devido à maior largura de banda a 

curtos alcances. O comprimento de onda ideal está compreendido no intervalo entre 500 nm e 

550nm, onde se encontra um mínimo da atenuação do meio. Com o transceptor seleccionado 

apenas se conseguiu um alcance de 60 cm, que não é suficiente para esta aplicação. Para 

resolver este problema é necessário desenvolver um amplificador de transimpedância 

específico para esta aplicação. Tem-se ainda as comunicações por Can-Bus, sendo este um 

sistema indicado para meios com ruído considerável, devido à sua linha de dados diferencial, 

no entanto, tem a desvantagem de ser um sistema por cabo. 

 Com o desenvolvimento dos MEMS, foi possível miniaturizar sensores de atitude, e 

introduzi-los em microveículos. O veículo desta plataforma possui três: acelerómetro; 

magnetómetro; e giroscópio. O maior desafio foi com o giroscópio, pois foi necessário 

caracterizar o dispositivo completamente. O valor de fim de escala foi aproximado do valor 

estimado inicialmente e a resposta é linear. Os níveis de ruído determinados não 

comprometem o normal funcionamento do sensor. Para determinar a posição do veículo é 

utilizado o GPS. Apesar de ter um erro de 3 m, este pode ser reduzido através do sistema RTK. 

 Em relação aos motores, foram utilizados motores DC. Com as pontes em H dos 

integrados de controlo dos motores é possível alterar o sentido de rotação de velocidade 

através de um sinal PWM. Como os motores só começam a girar quanto a tensão de entrada 

for superior a um valor de limiar, teve-se que corrigir o sinal de controlo para que quando 

diferente de 0, seja superior ao valor de limiar. Com esta técnica, evita-se desperdícios de 

energia devido ao atrito estático. Por questões de segurança, sempre que o veículo não 

receber uma mensagem de controlo num período de 5 s, os motores são automaticamente 

desactivados. 

 Para determinar a atitude do veículo recorreu-se aos quaterniões. Desta forma é 

possível representar a orientação de um objecto sem que haja indeterminações, como é o caso 

nos ângulos de Euler. Para determinar o quaternião correspondente à atitude actual do veículo, 

desenvolveu-se um algoritmo AHRS. Este algoritmo relaciona os valores dos três sensores de 
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atitude para calcular a orientação. Para melhor interpretação do resultado desenvolveu-se uma 

interface 3D com um veículo virtual que imita a atitude do veículo real. Com o controlador de 

direcção o veículo é capaz de manter-se orientado numa direcção de referência predefinida. Se 

a referência variar, o veículo tenta corrigir essa variação. Para isso utiliza-se um controlador 

PD. Verificou-se que o controlador PD é suficiente em comparação com o PID. Os ganhos 

foram calibrados recorrendo a um modelo simplista do veículo. Apesar do modelo simplista, o 

controlador teve um bom desempenho nos testes com o veículo na água. 

 

 

4.1 – Trabalho futuro 
 

No futuro, para a plataforma experimental ficar completamente operacional de acordo 

com o objectivo é necessário: 

• Colocar a massa deslizante dentro do veículo; 

• Incluir um conector estanque para carregar baterias e reprogramar; 

• Incluir sistema RTK para corrigir os dados do GPS; 

• Desenvolver uma nova versão da comunicação óptica; 

• Replicar o veículo. 

 

Depois de completamente funcional, poderá efectuar-se versões futuras com os 

seguintes melhoramentos: 

• Incluir um sensor de profundidade; 

• Colocar propulsores verticais nas asas; 

• Substituir os LDOs por conversores DC-DC; 

• Algoritmos de posição; 

• Algoritmos de coordenação. 
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Anexo A – Código dos algoritmos implementados no veículo 
 

 

// AHRS ************************************************************ 

void AHRS(QUATERNION *q, ANGVT g, ACCLVECT3D a, MAGTVECT3D m){ 

 

 static float norm; 

 static float vx, vy, vz, wx, wy, wz; 

 static float ex, ey, ez; 

 static float sx, sy, sz; 

 static float gx, gy, gz, ax, ay, az, mx, my, mz; 

 

 float q0q0 = q->q0 * q->q0; 

 float q0q1 = q->q0 * q->q1; 

 float q0q2 = q->q0 * q->q2; 

 float q0q3 = q->q0 * q->q3; 

 float q1q1 = q->q1 * q->q1; 

 float q1q2 = q->q1 * q->q2; 

 float q1q3 = q->q1 * q->q3; 

 float q2q2 = q->q2 * q->q2; 

 float q2q3 = q->q2 * q->q3; 

 float q3q3 = q->q3 * q->q3; 

 

 gx= g.x * -0.0003062f; 

 gy= g.y * 0.0003062f; 

 gz= g.z * -0.0003062f; 

 ax = a.x; 

 ay = -a.y; 

 az = a.z; 

 mx = m.x; 

 my = -m.y * 1.05f; 

 mz = -m.z * 1.1f; 

 

 // normalise measurements 

 norm = sqrtf(ax * ax + ay * ay + az * az); 

 ax /= norm; 

 ay /= norm; 

 az /= norm; 
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 norm = sqrtf(mx * mx + my * my + mz * mz); 

mx /= norm; 

 my /= norm; 

 mz /= norm; 

 

 // estimated previous direction of gravity and magnetic field 

(v and w) 

 vx = 2 * (q1q3 - q0q2); 

 vy = 2 * (q0q1 + q2q3); 

 vz = q0q0 - q1q1 - q2q2 + q3q3; 

 

 wx = -2 * (0.5f - q2q2 - q3q3) + 2 * (q1q3 - q0q2); 

 wy = -2 * (q1q2 - q0q3) + 2 * (q0q1 + q2q3); 

 wz = -2 * (q0q2 + q1q3) + 2 * (0.5f - q1q1 - q2q2); 

 

 // error is sum of cross product between reference direction 

of fields and direction measured by sensors 

 ex = (ay * vz - az * vy) + (my * wz - mz * wy); 

 ey = (az * vx - ax * vz) + (mz * wx - mx * wz); 

 ez = (ax * vy - ay * vx) + (mx * wy - my * wx); 

 

 // component sum 

 sx = gx * qKg + qKe * ex; 

 sy = gy * qKg + qKe * ey; 

 sz = gz * qKg + qKe * ez; 

 

 // integrate quaternion rate 

 q->q0 += (-q->q1 * sx - q->q2 * sy - q->q3 * sz) * halfT; 

 q->q1 += (q->q0 * sx + q->q2 * sz - q->q3 * sy) * halfT; 

 q->q2 += (q->q0 * sy - q->q1 * sz + q->q3 * sx) * halfT; 

 q->q3 += (q->q0 * sz + q->q1 * sy - q->q2 * sx) * halfT; 

 

 // normalise quaternion 

 norm = sqrtf(q->q0 * q->q0 + q->q1 * q->q1 + q->q2 * q->q2 + 

q->q3 * q->q3); 

 q->q0 /= norm; 

 q->q1 /= norm; 

 q->q2 /= norm; 

 q->q3 /= norm; 

} 
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// HeadingControl ************************************************** 

void HeadingControl(QUATERNION q, float ref, short *vdif){ 

 

 static float previous_error; 

 static float error; 

 static float derivative; 

 static float integral; 

 static float output; 

 static float ref_filter; 

 

 ref = (ref_filter * 0.8) + (ref * 0.2); 

 ref_filter = ref; 

 

 hNow.hNow = atan2f(2 * q.q1 * q.q2 - 2 * q.q0 * q.q3, 2 * q.q0 

* q.q0 + 2 * q.q1 * q.q2 - 1); 

 hNow.hNow = hNow.hNow * 59.2975f; 

  

 error = ref - hNow.hNow; 

 

 if(error < -180.0f) error += 360.0f; 

 else if(error > 180.0f) error -= 360.0f; 

 

 integral += (error * halfT); 

 derivative = (error - previous_error) / halfT; 

 output = ((error * hKp) + (derivative * hKd) + (integral * 

hKi)) * hKm; 

 previous_error = error; 

 

 if(output > 16000.0f) output = 16000.0f; 

 else if (output < -16000.0f) output = -16000.0f; 

 

 *vdif = (short) output; 

 

 return; 

} 
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Anexo B – Tabela de funções do microcontrolador do veículo 
 

Tabela 11 - Funções do microcontrolador do veículo 

Função Descrição

int ADC_Init() Inicializa o módulo ADC 

int ADC_Sample(char canal, short 

*valor) 

Adquire uma amostra de tensão do canal 

seleccionado 

int CAN_Init() Inicializa o módulo Can-Bus 

int CAN_InitBuffer() Inicializa os buffers do Can-Bus 

int CAN_ConfigMode() Coloca o módulo Can-Bus em modo de 

configuração 

int CAN_NormalMode() Coloca o módulo Can-Bus em modo de 

funcionamento normal 

int CAN_ListenAllMode() Coloca o módulo Can-Bus em modo espião 

int CAN_TX(short address, char size, 

int data0, int data1) 

Envia uma mensagem por Can-Bus 

int CAN_RX_Polling(CAN_MSG *CANRxMsg) Verifica de há novas mensagens recebidas  

int CAN_Disable() Desactiva o módulo Can-Bus 

void Control_Init() Inicializa os algoritmos de controlo 

void Control() Função executada periodicamente para as 

iterações dos algoritmos de controlo 

void AHRS(QUATERNION *q, ANGVT g, 

ACCLVECT3D a, MAGTVECT3D m) 

Nova iteração do AHRS 

void HeadingControl(QUATERNION q, 

float ref, short *vdif) 

Nova iteração do controlador de direcção 

int GPS_Init() Inicializa o GPS 

int GPS_Send(GPS_MSG *GPS_TxMsg) Envia uma mensagem para o GPS 

int GPS_ColdStart() Inicia uma nova pesquisa de satélites 

int GPS_StartPoll() Activa a mensagem periódica com as coordenadas 

int GPS_StopPoll() Desactiva a mensagem periódica com as 

coordenadas 

int GPS_Disable() Desactiva o GPS 

int MEMR_Init() Inicializa a memória 

int MEMR_Read(int maddress, char 

*mbuf, char mlenght) 

Lê um endereço da memória externa 

int MEMR_Write(int maddress, char 

*mbuf, char mlenght) 

Escreve num endereço da memória externa 

int MEMR_ReadStatus(char *status) Verifica o estado da memória externa 

int MEMR_FullErase() Apaga toda a memória 

int MEMR_Disable() Desactiva a memória 

int MEMR_Enable() Activa a memória 

char SPIGetSet(char spi_s) Função associada ao protocolo SPI 

unsigned short MTRS_Convert(unsigned 

short mvalue) 

Converte o sinal de controlo dos motores para o 

gerador de sinal PWM 
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int MTRS_Init() Inicializa os motores 

int MTRS_Disable() Desactiva os motores 

int MTR1_Start() Inicia o motor 1 

int MTR1_Disable() Desactiva o motor 1 

int MTR1_Update(unsigned short mspeed) Actualiza a velocidade do motor 1 

int MTR2_Start() Inicia o motor 2 

int MTR2_Disable() Desactiva o motor 2 

int MTR2_Update(unsigned short mspeed) Actualiza a velocidade do motor 2 

int MTRS_SafetyCheck() Função de segurança dos motores 

int System_Init() Inicialização geral do sistema 

int Per3V_Enable() Activa o regulador de tensão de 3.3 V 

int Per3V_Disable() Desactiva o regulador de 3.3 V 

int Per5V_Enable() Activa o regulador de tensão de 5 V 

int Per5V_Disable() Desactiva o regulador de 5 V 

int YellowLed_Enable() Activa o LED amarelo 

int YellowLed_Disable() Desactiva o LED amarelo 

int YellowLed_Switch() Muda o estado do LED amarelo 

int RedLed_Enable() Activa o LED vermelho 

int RedLed_Disable() Desactiva o LED vermelho 

int RedLed_Switch() Muda o estado do LED vermelho 

int Interrupts_Enable() Activa as interrupções 

int Interrupts_Disable() Desactiva as interrupções 

int Sleep() Coloca o microcontrolador em modo de espera 

int I2C1_Init() Inicializa o módulo I2C1 

int I2C1_Disable() Desactiva o módulo I2C1 

int I2C2_Init() Inicializa o módulo I2C2 

int I2C2_Disable() Desactiva o módulo I2C2 

int ACCL_Start() Inicia o acelerómetro 

int ACCL_CalOffset(ACCLVECT3D *abuf) Calibra o acelerómetro 

int ACCL_ChangeRange(char range) Altera o alcance do acelerómetro 

int ACCL_Read(char reg, char *data) Lê um registo interno do acelerómetro 

int ACCL_BurstRead(ACCLVECT3D *abuf) Adquire uma amostra do acelerómetro 

int ACCL_Write(char reg, char data) Escreve num registo interno do acelerómetro 

int GYRO_Start() Inicia o giroscópio 

int GYRO_CalOffset(ANGVT *gbuf) Calibra o giroscópio 

int GYRO_ChangeRange(char range) Altera o alcance do giroscópio 

int GYRO_Read(char reg, char *data) Lê um registo interno do giroscópio 

int GYRO_BurstRead(ANGVT *gbuf) Adquire uma amostra do giroscópio 

int GYRO_Write(char reg, char data) Escreve num registo interno do giroscópio 

int MAGT_Start() Inicia o magnetómetro 

int MAGT_CalOffset(MAGTVECT3D *mbuf) Calibra o magnetómetro 

int MAGT_ChangeRange(char range) Altera o alcance do magnetómetro 

int MAGT_Read(char reg, char *data) Lê um registo interno do magnetómetro 

int MGT_BurstRead(MAGTVECT3D *mbuf) Adquire uma amostra do magnetómetro 
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int MAGT_Write(char reg, char data) Escreve num registo interno do magnetómetro 

int ACCL2_Read(char reg, char *data) Lê um registo interno do acelerómetro 2 

int ACCL2_Write(char reg, char data) Escreve num registo interno do acelerómetro 

int WRLS_Init() Inicializa o Zig-Bee 

int WRLS_Disable() Desactiva o Zig-Bee 

int WRLS_TX(char *wbuf, unsigned char 

wsize, short dest) 

Envia uma mensagem por Zig-Bee 

int WRLS_SetField(char cluster, char 

offset, char lenght, char *data) 

Escreve num registo interno do Zig-Bee 

int WRLS_GetField(char cluster, char 

offset, char lenght) 

Lê um registo interno do Zig-Be 

int U2A_Send(WRLS_MSG *WRLS_TxMsg) Função associada ao UART do Zig-Bee 

int ReceivedCommand(unsigned char 

*ubuf, unsigned char usize, short 

from) 

Função de descodificação das mensagens 

recebidas 

void Timer1_Handler() Interrupção com periodicidade definida pelo timer1 

void HallSwitch_Handler() Interrupção gerada pelo sensor magnético 

void WRLS_RX_Handler() Interrupção associada à recepção de mensagens 

Zig-Bee 

void GPS_RX_Handler() Interrupção associada à recepção de mensagens 

do GPS 
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Anexo C – Funções dos conectores de expansão 
 

Tabela 12 - Funções associadas aos pinos do conector de expansão P8 da placa do veículo 

Pino Designação 
primária 

Função Primária Designação
secundária 

Função secundária 

P8.1 GND Alimentação 0V - - 

P8.2-
26 

NC Não conectado - - 

P8.27 RTCC Saída de impulso de frequência 
contante 

RD8 Entrada/Saída 

P8.28 U1BRX Entrada dados USART 1B - - 

P8.29 U1BTX Saída dados USART 1B - - 

P8.30 RA5 Entrada/Saída - - 

P8.31 RA4 Entrada/Saída - - 

P8.32 SDO3A Saída dados módulo SPI 3A SCL3A Linha clock I2C 3A 

P8.33 SDI3A Entrada dados módulo SPI 3A SDA3A Linha dados I2C 3A 

P8.34 CN12 Entrada com notificação de 
alteração de estado 

RB15 Entrada/Saída 

P8.35 AN13 Entrada 13 para conversor 
analógico digital 

RB13 Entrada/Saída 

P8.36 AN12 Entrada 12 para conversor 
analógico digital 

RB12 Entrada/Saída 

P8.37 SS3A Selector escravo módulo SPI 3A U3BRX Entrada dados USART 3B 

P8.38 SCK3A Clock módulo SPI 3A U3BTX Saída dados USART 3B 

P8.39 RA1 Enable para um level-shifter 
externo 

RA1 Entrada/Saída 

P8.40 AN11 Entrada 11 para conversor 
analógico digital 

RB11 Entrada/Saída 

P8.41 AN10 Entrada 10 para conversor 
analógico digital 

RB10 Entrada/Saída 

P8.42 AN9 Entrada 9 para conversor 
analógico digital 

RB9 Entrada/Saída 

P8.43 AN8 Entrada 8 para conversor 
analógico digital 

RB8 Entrada/Saída 

P8.44 AN7 Entrada 7 para conversor 
analógico digital 

RB7 Entrada/Saída 

P8.45 AN6 Entrada 6 para conversor 
analógico digital 

RB6 Entrada/Saída 

P8.46 CN4 Entrada com notificação de 
alteração de estado 

AN2 Entrada 2 para conversor 
analógico digital 

P8.47 CN5 Entrada com notificação de 
alteração de estado 

AN3 Entrada 3 para conversor 
analógico digital 
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P8.48 CN6 Entrada com notificação de 
alteração de estado 

AN4 Entrada 4 para conversor 
analógico digital 

P8.49 INT2 Entrada para interrupção externa RE9 Entrada/Saída 

P8.50 GND Alimentação 0V - - 

P8.51 +3.3V Alimentação 3.3V - - 

 

Tabela 13 - Funções associadas aos pinos do conector de expansão P7 da estação terrestre 

Pino Designação 
primária 

Função Primária Designação
secundária 

Função secundária 

P7.1 +5V Alimentação 5V - - 

P7.2 CN19 Entrada com notificação de 
alteração de estado 

RD13 Entrada/Saída 

P7.3 CN14 Entrada com notificação de 
alteração de estado 

RD5 Entrada/Saída 

P7.4 CN15 Entrada com notificação de 
alteração de estado 

RD6 Entrada/Saída 

P7.5 CN16 Entrada com notificação de 
alteração de estado 

RD7 Entrada/Saída 

P7.6 U1ARX Entrada dados USART 1A SDA1A Linha dados I2C 1A 

P7.7 U1ATX Saída dados USART 1A SCL1A Linha clock I2C 1A 

P7.8 SDA1 Linha dados I2C 1 INT4 Entrada para interrupção 
externa 

P7.9 SCL1 Linha relógio I2C 1 INT3 Entrada para interrupção 
externa 

P7.10 GND Alimentação 0V - - 

 

Tabela 14 - Funções associadas aos pinos do conector de expansão P8 da estação terrestre 

Pino Designação 
primária 

Função Primária Designação
secundária 

Função secundária 

P8.1 +3.3V Alimentação 3.3V - - 

P8.2 GND Alimentação 0V - - 

P8.3 SDI1 Entrada dados módulo SPI 1 RC4 Entrada/Saída 

P8.4 INT2 Entrada para interrupção externa RE9 Entrada/Saída 

P8.5 SS1 Selector escravo módulo SPI 1 RD9 Entrada/Saída 

P8.6 AN6 Entrada 6 para conversor 
analógico digital 

RB6 Entrada/Saída 

P8.7 SCK1 Clock módulo SPI 1 RD10 Entrada/Saída 

P8.8 AN7 Entrada 7 para conversor 
analógico digital 

RB7 Entrada/Saída 
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P8.9 SDO1 Saída dados módulo SPI 1 INT0 Entrada para interrupção 
externa 

P8.10 AN8 Entrada 8 para conversor 
analógico digital 

RB8 Entrada/Saída 

P8.11 SCK3A Clock módulo SPI 3A U3BTX Saída dados USART 3B 

P8.12 AN9 Entrada 9 para conversor 
analógico digital 

RB9 Entrada/Saída 

P8.13 SS3A Selector escravo módulo SPI 3A U3BRX Entrada dados USART 3B 

P8.14 AN10 Entrada 10 para conversor 
analógico digital 

RB10 Entrada/Saída 

P8.15 SDI3A Entrada dados módulo SPI 3A SDA3A Linha dados I2C 3A 

P8.16 AN11 Entrada 11 para conversor 
analógico digital 

RB11 Entrada/Saída 

P8.17 SDO3A Saída dados módulo SPI 3A SCL3A Linha clock I2C 3A 

P8.18 AN12 Entrada 12 para conversor 
analógico digital 

RB12 Entrada/Saída 

P8.19 RTCC Saída de impulso de frequência 
contante 

RD8 Entrada/Saída 

P8.20 AN13 Entrada 13 para conversor 
analógico digital 

RB13 Entrada/Saída 

 

Tabela 15 - Funções associadas aos pinos do conector de expansão P9 da estação terrestre 

Pino Designação 
primária 

Função Primária Designação
secundária 

Função secundária 

P9.1 +3.3V Alimentação 3.3V - - 

P9.2 GND Alimentação 0V - - 

P9.3 CN1 Entrada com notificação de 
alteração de estado 

RC13 Entrada/Saída 

P9.4 RE0 Entrada/Saída - - 

P9.5 CN0 Entrada com notificação de 
alteração de estado 

RC14 Entrada/Saída 

P9.6 RE1 Entrada/Saída - - 

P9.7 CN6 Entrada com notificação de 
alteração de estado 

AN4 Entrada 4 para conversor 
analógico digital 

P9.8 RE2 Entrada/Saída - - 

P9.9 CN5 Entrada com notificação de 
alteração de estado 

AN3 Entrada 3 para conversor 
analógico digital 

P9.10 RE3 Entrada/Saída - - 

P9.11 CN4 Entrada com notificação de 
alteração de estado 

AN2 Entrada 2 para conversor 
analógico digital 

P9.12 RE4 Entrada/Saída - - 
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P9.13 OC2 Saída PWM 2 RD1 Entrada/Saída 

P9.14 RE5 Entrada/Saída - - 

P9.15 OC3 Saída PWM 3 RD2 Entrada/Saída 

P9.16 RE6 Entrada/Saída - - 

P9.17 OC4 Saída PWM 4 RD3 Entrada/Saída 

P9.18 RE7 Entrada/Saída - - 

P9.19 OC5 Saída PWM 5 RD4 Entrada/Saída 

P9.20 RB15 Entrada/Saída CN12 Entrada com notificação de 
alteração de estado 
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Anexo D – Esquemas de ligações 
 

Esquemas de ligações: 
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