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Resumo 

Os incêndios são catástrofes que anualmente provocam danos económicos e ecológicos em Portugal. 

Nos meses de maior calor, a importância da prevenção e combate pelos bombeiros e civis é essencial para 

que os danos não sejam mais graves.  

Quem combate incêndios depara-se muitas vezes com diversos obstáculos que impossibilitam os 

meios de operação (carros, autotanques, camiões) de chegarem ao local de maior intensidade, levando a um 

aumento da área ardida.  

No âmbito do projeto FIREND®, coordenado pela Academia Militar Portuguesa, foi proposto a 

projeção e desenvolvimento de uma munição que permitisse à artilharia ajudar no combate aos incêndios. 

Esta munição seria capaz de atingir áreas de pior acesso, de forma eficaz e rápida.  

O projeto da munição envolve o desenvolvimento de uma espoleta eletrónica para combate a 

incêndios. A espoleta eletrónica é um circuito que, ao passar um tempo definido pelo utilizador ativa um 

mecanismo de abertura da munição possibilitando o lançamento de um produto capaz de ajudar a extinguir o 

incêndio. 

Na sequência de outros já realizados, este projeto tem como objetivo a análise e desenvolvimento do 

sistema eletrónico da espoleta, a ser incorporado dentro do projétil. O projeto envolve o desenvolvimento e 

construção dos circuitos eletrónicos e dos programas necessários ao comando e ensaio do projétil. 

Ao longo desde documento analisam-se os diferentes componentes utilizados, os diferentes meios 

de comunicação entre o projétil e o utilizador, e o circuito necessário para criar o sistema pretendido.  

 

Palavras-chave: Espoleta eletrónica, incêndios, projétil, proteção, artilharia,  
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Abstract 

 Fires are catastrophes that annually cause ecological and economical damage in Portugal. In the 

hottest months, the importance of fire combat and prevention by firefighters and civilians is essential so that 

the harm is not too serious.  

Those who fight fires are often faced with several obstacles that prevent the operation vehicles (cars, 

tank trucks, trucks) from reaching the site of greater intensity, leading to an increase of the area burned. 

Within the framework of the FIREND® project, coordinated by the Portuguese Military Academy, it was 

proposed the design and development of an ammunition that would allow artillery to assist in fighting fires. 

This ammunition would be able to reach areas of less access, effectively and quickly.  

The ammunition project involves the development of an electronic fuse for firefighting. The electronic 

fuse is a circuit that, after a defined time, activates an opening mechanism of the ammunition enabling the 

launching of a product capable of helping to extinguish the fire.  

The main objective of this  work, in the sequence of others already accomplished, is the  project of the 

electronic fuse, to be incorporated in the projectile. The project involves the project and development of the 

electronic fuse prototypes and also includes the software needed for the command and test of the projectile.  

Throughout this document it is analyzed the different components used, the different means of 

communication between the projectile and the gunner, and the circuit necessary to create the intended system. 

 

Keywords: Electronic fuse, fires, projectile, protection, artillery. 
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1.1     Motivação 
 

Incêndio tem origem na palavra proveniente do Latim incendium que significa “resultado de prender 

o fogo”. Um incêndio é uma ocorrência de fogo não controlada que na maior parte dos casos pode ser 

extremamente perigosa. A exposição a um incêndio pode provocar queimaduras graves, intoxicação e mesmo 

morte.  

Anualmente, Portugal sofre um prejuízo de milhões de euros devido a diversos tipos de incêndios 

nomeadamente os incêndios florestais, mais frequentes nas épocas de maior calor (Junho, Julho, Agosto e 

Setembro). Só em 2016, arderam quase 160 mil hectares e os prejuízos rondaram os €229 milhões. 

Através de dados recolhidos do Departamento de Gestão de Áreas Públicas e de Proteção Florestal, 

no período compreendido entre 1 de Janeiro e 15 de Outubro de 2016, houve um total de 13 079 incêndios, 

que resultaram em 160 490 hectares de área ardida[1]. 

A Figura 1 apresenta a área total ardida ao longo dos anos onde se destacam os anos de 2010, 2013 

e 2016 como os piores anos de área ardida.  

  

Figura 1- Área ardida ao longo dos anos. [1] 

 

Desde 2003 ao abrigo do Conceito Estratégico de Defesa Nacional, as Forças Armadas Portuguesas 

têm como obrigação defender o território e a segurança dos cidadãos e neutralizar as ameaças e riscos 

internacionais e nacionais (onde se englobam os incêndios florestais). 

Este projeto tem como objetivo permitir às Forças Armadas Portuguesas através da tecnologia atual 

e aproveitando os meios disponíveis, ter um maior envolvimento no combate a incêndios. Os objetivos finais 

são os de tentar minimizar custos, facilitar o combate a incêndios noturnos, quando os meios aéreos não 

podem operar, e ou em lugares de difícil acesso e a utilização de menos meios humanos no terreno.  
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1.2  Objetivo 

Inserido no projeto FIREND® o objetivo é o de apresentar os passos do projeto, construção e ensaio 

de um protótipo de uma espoleta eletrónica. O protótipo terá uma vertente de software e uma vertente de 

hardware.  

Um projétil de artilharia sofre acelerações muito altas no lançamento, logo utiliza-se um acelerómetro 

para detetar a força aplicada e iniciar o funcionamento da espoleta eletrónica ativando todo o restante sistema 

de hardware e software. 

Em termos de hardware, será desenvolvido um circuito eletrónico que irá analisar a força aplicada e 

a resultante aceleração, possibilitar a programação do acionamento, o acionamento da munição e a recolha 

de valores em tempo real em pleno voo. O protótipo deve ainda incluir os circuitos necessários à obtenção 

dos dados para a avaliação do seu correto funcionamento em ensaios de fogo real. 

A parte de software irá ser desenvolvida com a ajuda de uma placa de desenvolvimento de 

microcontroladores, Arduíno Uno, onde se implementará todo o código necessário para o acionamento da 

espoleta, contagem do tempo de voo, análises de forças ao longo do tempo, recolha de dados importantes e 

sistemas de segurança.  

O objetivo final é ter um circuito que seja ativado pelo utilizador através de uma interface Bluetooth, 

em que, depois de se ter autenticado inserindo uma palavra-passe, insere os dados necessários ao 

lançamento do projétil. Assim que o projétil é lançado, os valores de aceleração vão sendo guardados na 

memória para mais tarde serem analisados. Passada a parte do tempo de voo, definido pelo utilizador, até ao 

instante da libertação da carga transportada pela munição, é acionado o dispositivo de detonação do projétil.  

  

1.3   Espoleta  

Em termos militares, uma espoleta é um sistema que detona um material explosivo quando 

determinadas condições forem satisfeitas.  Uma espoleta pode ser composta por apenas uma parte eletrónica 

ou mecânica necessária para fazer atuar o detonador ou pode também conter um pequeno explosivo que 

inicia a explosão principal. 

Há dois tipos de caracterização de uma espoleta. Caracterização por tipo de munição e caracterização 

por mecanismo de ativação. 

Uma espoleta caracterizada pelo tipo de munição pode ser da seguinte forma:  

• Espoleta de artilharia – O principal e mais relevante fator deste tipo de espoleta é o facto de que o 

projétil sofre uma rápida aceleração, adquire uma velocidade elevada e o seu movimento inclui um 

movimento de rotação em torno do seu eixo longitudinal. Isto vai afetar o tipo de condicionamento 

que deve ser feito em termos de segurança e finalidade.  

O mecanismo de ativação destas espoletas pode ser realizado através de um contador temporal, 

ou por deteção do impacto com o alvo ou deteção da proximidade do alvo; 

• Espoleta de granada de mão – Os requisitos para uma espoleta de granada são definidos pelo 

pequeno tamanho do projétil. 

É necessário armamento manual antes de se atirar a granada; 

• Espoleta de bomba aérea – Tipo de espoleta usado num explosivo largado por um avião. Os 

principais fatores a ter em conta são o grande tamanho do projétil e a possibilidade de haver, ou 
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não, uma pequena rotação. Os mecanismos de ativação são semelhantes aos de uma granada de 

artilharia.  

• Espoleta de uma mina naval – Este tipo de projeteis está estacionário e o alvo tipicamente está em 

movimento. Os mecanismos de ativação são essencialmente por impacto ou de proximidade.  

 

   

 

  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

Figura 2 – Espoleta de um projétil. [2] 

 

Uma espoleta caracterizada pelo tipo de mecanismo pode ser da seguinte forma: 

• Espoleta de tempo - Uma espoleta de tempo irá detonar depois de um tempo pré-definido através 

de uma ou várias combinações mecânicas, eletrónicas ou químicas. Este tipo de espoleta será 

utilizado no nosso projeto;  

• Espoleta de impacto – Este tipo de espoleta detona quanto entra em contacto com o alvo. A 

detonação poderá ser instantânea ou deliberadamente ter um tempo de atraso;  

• Espoleta de proximidade – Este tipo de espoleta irá acionar a explosão quando estiver a uma 

distância pré-definida do alvo. Este tipo de espoleta utiliza sensores de proximidade como por 

exemplo: radares, sonares, câmaras; 

• Existem outros tipos de espoletas como espoletas barométricas, de controlo remoto ou que utilizam 

uma combinação de vários mecanismos.  

 

1.4  Evolução das Espoletas 

1650 – As primeiras espoletas inventadas foram as espoletas de impacto, onde uma pedra era usada 

para criar uma faísca que fazia arder a pólvora e desencadeava uma explosão. O principal problema deste 

tipo de espoletas era que o projétil tinha de atingir o alvo de uma determinada maneira para que houvesse 

ignição;  

1842 – O conceito de espoletas de impacto foi adotado pelos Ingleses, várias possibilidades foram 

examinadas pelo Exército e Marinha, mas nenhuma foi utilizada;  
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1846 – James Freeburn, um militar da “Royal Artillery” desenvolveu um tipo de espoleta utilizado e 

aprovado pelo Exército. Desenvolveu várias séries de espoletas de metal e madeira que podiam ser utilizadas 

para projéteis de impacto e com espoletas de tempo; 

1850 – Melhoramentos na “carapaça” da espoleta que passou a ser de metal.  

 

Desde então, a maior parte dos projeteis têm inserido na sua parte da frente a espoleta e a sua 

estrutura é desenhada em função do tipo de projétil fabricado e do seu propósito.  

 

1.5 Evolução do projeto FIREND® 

Este projeto tem sido alvo de estudo por vários alunos da Academia Militar desde o ano letivo de 

2004/2005. Numa fase inicial, através de engenharia inversa realizada numa granada de fumo de 105mm, 

foram realizados vários estudos com o intuito de arrecadar informações sobre como realizar este novo projeto. 

 Os trabalhos efetuados posteriormente focaram-se na geometria mais adequada para o projétil, onde 

se passou de uma forma mais pontiaguda para uma forma mais semiesférica. Esta nova forma, tinha como 

objetivo aumentar a capacidade da carga inserida no projétil. 

 No terceiro ano do projeto, melhoraram-se os diversos subsistemas e realizaram-se os primeiros 

testes de voo.  Alterou-se o calibre do projétil de 105 mm para 155 mm, fazendo com que o alcance máximo 

aumentasse, bem como a capacidade da carga no projétil. 

 Constatou-se mais tarde que, para maximizar o potencial da espoleta e da quantidade de químico 

utilizado, a espoleta teria de deixar de ser mecânica e passar a ser acionada eletronicamente.  

Definiram-se limites máximos e mínimos para a libertação do químico. A altura mínima para a 

libertação do químico seria de 7 metros e a altura máxima para a libertação do químico seria de 20 metros.  

 A etapa seguinte foca-se no desenvolvimento da espoleta eletrónica tanto em hardware como em 

software.  



 
 

18 
 

A figura 3, mostra o desenvolvimento do projétil ao longo dos anos.  

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Evolução do projétil. [3] 

 

 

1.6 Organização do documento 

Este documento está organizado da seguinte maneira:  

• Capítulo 1 - inclui uma introdução sobre o tema deste trabalho, a motivação para a sua escolha, o 

estado da arte relacionado com o tema, o desenvolvimento do projeto ao longo do tempo e uma 

breve análise sobre os objetivos a atingir. 

• Capítulo 2 – apresenta o projeto do circuito, onde se inclui todos os requisitos e parâmetros para a 

realização do projeto, um diagrama de blocos do projeto, as tarefas a realizar e alguns 

componentes já anteriormente escolhidos. 

• Capítulo 3 – sistema experimental onde se inclui a análise e teste de  todos os componentes em 

separado e de seguida em conjunto formando a placa de testes final. Realizam-se neste capítulo 

todos os testes da placa final. 

• Capítulo 4 – Neste capítulo apresenta-se toda a interface gráfica que vai ser apresentada ao 

utilizador pelo sistema.  

• Capítulo 5 – Placas de circuito impresso realizadas ao longo do projeto. 

• Capítulo 6 – Conclusão e trabalhos futuros que se podem vir a realizar. 
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2. 
Projeto do circuito 
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2.1 Requisitos do projeto 

 O sistema a projetar é obrigado a cumprir um conjunto de requisitos mínimos para que a sua utilização 

seja aprovada. 

 Os requisitos foram divididos em duas categorias, os requisitos fundamentais e os requisitos 

secundários. Consideraram-se como requisitos fundamentais: 

• Capacidade de analisar as forças de aceleração do projétil. 

• Capacidade de estabelecer comunicação sem fios entre o projétil e o utilizador antes do lançamento; 

• Capacidade do circuito fazer uma contagem em tempo real desde o lançamento do projétil até ao 

momento em que há ativação e lançamento do produto; 

• Capacidade de acionar o sistema de lançamento do químico. 

 Os requisitos secundários considerados foram: 

• Capacidade de recolher valores de aceleração ao longo do trajeto de voo; 

• Capacidade de guardar esses valores recolhidos ao longo do tempo de voo numa determinada 

memória para futura análise;  

• Implementação de um sistema de segurança. 

2.2 Parâmetros do projeto 

 Há que ter em conta as características de cada componente. Estas características vão influenciar 

diretamente os parâmetros gerais do projeto fazendo com que haja limitações tanto físicas como práticas. 

Alguns dos parâmetros mais importantes são: 

• Dimensões físicas da espoleta; 

• Gama de valores de tensão e correntes que cada componente consegue suportar; 

• Gamas de temperatura dos diversos componentes; 

• Características do acelerómetro; 

• Resistência dos componentes; 

• Comunicação entre a espoleta e utilizador; 

• Distância máxima a que os dispositivos conseguem comunicar. 

 Na criação do circuito há que ter em conta as dimensões físicas do projétil, sendo que a placa 

impressa será limitada a 9 cm e de forma circular. Na figura 4 apresenta-se uma vista em corte de uma 

espoleta de um projétil que ajuda a justificar a necessidade da placa impressa ser circular.  
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Figura 4 - Vista em corte de uma espoleta de um projétil. [3] 

 No que diz respeito a temperaturas, os componentes eletrónicos devem ser capazes de operar numa 

gama de temperaturas entre -40 ºC e 70 ºC.  

 Um dos fatores mais importantes encontrados no equipamento militar é a sua resistência durante um 

lançamento de artilharia. Os níveis de aceleração/choque resultantes deste lançamento podem chegar a 

valores perto de 56 000 g e velocidades na ordem dos 1500 m/s num curto espaço de tempo[4]. Assim as 

espoletas têm um espaço limitado para serem montadas e são obrigadas a suportar valores muito altos de 

aceleração.  As espoletas são assim sujeitas a vários testes para assegurar que a sua estrutura não colapsa 

durante o período de aceleração. Através do gráfico da figura 5 é possível verificar o exemplo de um diagrama 

temporal da aceleração de um projétil de artilharia durante o seu lançamento.  

 

Figura 5 – Diagrama temporal de uma aceleração. [4] 

Da observação da figura 5 resulta que em poucos milissegundos um projétil consegue atingir valores 

de aceleração médios na ordem dos 15 000 g.  
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Outro parâmetro que é importante definir é a distância máxima de comunicação entre o utilizador e a 

espoleta, quando o utilizador insere os dados, no momento que antecede o lançamento. Um fator importante 

a ter em conta é o tipo de material/obstáculo que existe entre o utilizador e a espoleta no momento inicial 

quando o utilizador está a inserir os dados no projétil. Se é um material refletor de ondas UHF e qual a 

atenuação que pode sofrer o sinal entre o utilizador e a espoleta. 

2.3 Diagrama de blocos do circuito  

 

Figura 6 – Diagrama de blocos do sistema a projetar. 

2.4 Tarefas da Unidade de Controlo Principal 

A unidade de controlo principal funciona como o “cérebro” do circuito. É necessário programar o 

microprocessador através da plataforma de desenvolvimento do Arduíno para que o programa realize as 

tarefas especificadas.  

Definiram-se diversas tarefas a realizar. A unidade de controlo tem de coordenar a execução das 

seguintes tarefas: 

• Comunicação sem fios entre o circuito e o utilizador; 

• Autenticação; 

• Definição do tempo de voo; 

• Definição do tempo de amostragem; 

• Leitura de valores da aceleração; 

• Contagem em tempo real; 

• Ativação da carga; 

• Recolha e armazenamento de valores de aceleração em pleno voo; 

• Sistema de segurança; 

• Transmissão de dados em tempo real. 
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No diagrama da figura 7 apresenta-se a sequência das tarefas.  

 

Figura 7 – Diagrama de tarefas. 

 

2.5 Análise das tarefas 

Comunicação sem fios entre o circuito e o utilizador – Nesta tarefa, configuram-se os parâmetros 

necessários para a conexão entre o circuito e o utilizador. É necessário configurar os terminais de entrada e 

saída do microcontrolador e definir as características da comunicação. 

Autenticação – O utilizador efetua a autenticação com o sistema. O utilizador envia para o 

microcontrolador a palavra-passe e esta é comparada com uma palavra-passe definida anteriormente. Caso 

a palavra-passe esteja errada, o sistema pede para voltar a introduzir uma palavra-passe.   

Definição do tempo de voo – Nesta fase, o utilizador define o tempo de voo do projétil. O tempo de 

voo é uma contagem em tempo real entre o início do lançamento do projétil e o momento em que há detonação 

da carga. A estrutura do valor do tempo de voo é: “ x.y “, onde “x” é um número inteiro e vai representar os 

segundos e “y” é um número inteiro que vai representar as décimas de segundo. É possível obter um tempo 

de voo com uma resolução considerável. 
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Definição do tempo de amostragem – Nesta fase, o utilizador insere o tempo de amostragem que 

quer para o número de leituras de valores de aceleração. Este valor vem em milissegundos. O número de 

amostragens varia com o valor inserido no tempo de voo. Se por exemplo se inserir 10 segundos de tempo 

de voo e um tempo de amostragem de 1000 milissegundos, ter-se-ão apenas 10 amostras do valor da 

aceleração nesse tempo de voo.  

Definição do método de segurança – Quando se está a lidar com sistemas como este, todo o 

cuidado é pouco e um erro ou um lançamento efetuado na altura errada pode provocar problemas graves. É 

por isso necessário que se introduza algum tipo de segurança para precaver acidentes.  

Leitura de valores da aceleração – Uma das principais tarefas é a análise da aceleração do projétil. 

É necessário que o circuito reconheça quando houve uma aceleração brusca (quando houve lançamento) do 

projétil. Existem dois tipos de leitura de valores que têm de ser realizados: a leitura dos valores de aceleração 

quando se desencadeia o lançamento e a leitura de valores em pleno voo. Como o eixo dos Z é o eixo que 

no momento da aceleração sofre maior força, estabeleceu-se que apenas é necessário que o acelerómetro 

sofra uma força brusca neste eixo para desencadear o lançamento.   

Contagem em tempo real – A contagem em tempo real é ativada no momento em que há lançamento 

do projétil.  

Ativação da carga – O envio do sinal é feito através do microprocessador. Assim que a contagem 

em tempo real é finalizada, o microprocessador envia um sinal digital a HIGH de 3.3 V para o circuito do 

detonador. 

Recolha e armazenamento dos valores de aceleração – A recolha de valores em pleno voo é 

importante pois há a necessidade de saber que tipo de forças estão a atuar no projétil. Estes valores vão ser 

guardados ao mesmo tempo que se dá a contagem em tempo real e acaba ao mesmo tempo que a contagem 

em tempo real acaba.  

2.6 Análise dos componentes 

Como referido anteriormente alguns dos componentes já foram escolhidos previamente pelos alunos 

que estudaram este projeto. De seguida são analisados mais ao detalhe os principais componentes do 

circuito. 

2.6.1 Plataforma de desenvolvimento Arduíno 

É necessário programar o microcontrolador escolhido anteriormente para que este realize as tarefas 

especificadas. Mais uma vez é importante salientar que uma das mais importantes tarefas é recolher os dados 

provenientes do acelerómetro. É necessário recolher os dados do acelerómetro para que o circuito “saiba” 

quando houve lançamento do projétil e possa realizar o resto das operações. Duas outras tarefas importantes 

são as de criar uma via de comunicação sem fios entre o utilizador e o projétil e de recolher valores de 

aceleração a meio do voo para futura análise. Para isso utilizou-se o Arduíno Uno como plataforma de 

desenvolvimento do software.  



 
 

26 
 

O Arduíno é uma plataforma eletrónica de desenvolvimento projetada com um microcontrolador Atmel 

AVR com suporte de entrada/saída embutido com uma linguagem de programação semelhante a C/C++.  É 

composto por: 

• Catorze conectores digitais que podem servir como pinos de entrada ou pinos de saída;  

• Seis conectores de entrada analógicos; 

• Um cristal de quartzo de 16 MHz; 

• Uma conexão USB;  

• Entrada de Alimentação; 

• Um pino ICSP; 

• Um botão de Reset. 

Para programar o microprocessador, utiliza-se a aplicação Arduíno IDE que inclui um editor de código 

sendo capaz de compilar e carregar programas para o microcontrolador.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 – Arduíno Uno. [5] 

 

2.6.2 Microprocessador ATMEGA328 

O ATMEGA328 da Atmel é um microcontrolador de 8 bits que possui 28 terminais. Este opera entre 

1.8 V a 5.5V, e contém 32 registos, 3 contadores interrupções, uma USART, SPI, 23 portas input/output, uma 

EEPROM de 1 kB, uma SRAM de 2 kB, um watchdog programável com oscilador interno, 5 modos de gestão 

de energia e conversores analógico-digitais. 

A figura 9 o esquema elétrico do ATMEGA328. 
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Figura 9 – Esquema dos pinos do ATMEGA328. [6] 

De acordo com a figura apresentada, os seguintes pinos referem-se a: 

• Terminal 1 – Utilizado para fazer pull-up com uma resistência de 10 kΩ; 

• Terminal 2 – Pino digital RX. Pino utilizado para comunicação com o módulo Bluetooth para o 

microprocessador; 

• Terminal 3 – Pino digital TX. Pino utilizado para comunicação do microprocessador para o módulo 

Bluetooth; 

• Terminal 4 a 6 – Pinos digitais; 

• Terminal 7 e 20 – Alimentação do microcontrolador; 

• Terminal 8 e 22 – Ground; 

• Terminal 9 e 10 – Cristal de 16 MHz; 

• Terminal 11 a 19 – Pinos digitais; 

• Terminal 21 – Tensão de referência; 

• Terminal 23 a 28 – Pinos analógicos. 

 

2.6.3 Acelerómetro  

Um acelerómetro é um dispositivo utilizado para medir a aceleração de um sistema em relação à 

gravidade.  

Estes dispositivos são muito utilizados na indústria e na ciência. São usados para detetar vibrações 

mecânicas, utilizados como componentes de navegação em mísseis e também utilizados em computadores, 

tablets ou smartphones.  

Existem diversos tipos de acelerómetros que funcionam através de diversos efeitos físicos como por 

exemplo: 
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• Piezoelétricos  

• Piezoresistivos; 

• Capacitivos; 

• MEMS (Sistemas microeletromecânicos) 

Em termos simplificados, um acelerómetro funciona convertendo a variação da energia mecânica num 

sinal elétrico, ocorrendo assim uma variação de tensão de saída do acelerómetro em relação ao seu valor em 

repouso. Esta variação de tensão depende da força aplicada ao acelerómetro e dependendo do acelerómetro 

pode variar entre mV por g a alguns V por g.   

Existem vários parâmetros de desempenho num acelerómetro. Na escolha do acelerómetro, há que 

ter em conta todos estes parâmetros pois dependendo destes, o dimensionamento do restante projeto pode 

variar. Alguns dos parâmetros mais importantes dos acelerómetros são: 

• Sensibilidade; 

• Intervalo de medida; 

• Número de eixos; 

• Intervalo de frequência 

Na escolha do acelerómetro os dois parâmetros mais importantes são a sensibilidade e o número de 

eixos de análise. Há a necessidade de se escolher um acelerómetro que seja compatível em termos de 

sensibilidade e número de eixos com o projétil. Isto significa que não pode ter uma sensibilidade muito baixa 

ou um pequeno movimento vai ser detetado como lançamento. É necessário que aguente acelerações 

bruscas muito elevadas, na ordem das centenas de g, que tenha um baixo consumo, e seja suficientemente 

pequeno para ser inserido dentro do projétil.  

O acelerómetro utilizado para recolher os valores de aceleração para o circuito final é o acelerómetro 

ADXL377.  O ADXL377 é um acelerómetro de pequeno porte que necessita de pouca energia para funcionar. 

Alguns dos parâmetros mais importantes de funcionamento do ADXL377 são[7]: 

• Sensibilidade: ±200 g; 

• Aceleração máxima em qualquer eixo: ±10 000 g; 

• Tensões de alimentação (VS): -0.3 V a +3.6 V; 

• Intervalo de temperaturas de funcionamento quando ligado: -55 ºC a +125 ºC; 

• Corrente: 300 µA; 

• Tensão média em repouso: Metade da tensão de alimentação.  

A figura 10 apresenta o esquema das várias entradas e saídas do encapsulamento do ADXL377. 
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Figura 10 – Esquema dos pinos do ADXL377. [7] 

De acordo com a figura 10, os seguintes pinos referem-se a:  

• Terminal 8, 9, 10, 11, 12 e 13 – Sem conexão; 

• Terminal 2 – Self Test; 

• Terminal 1, 3, 6 e 7 – Ground; 

• Terminal 16 – Eixo dos Z; 

• Terminal 4 – Eixo dos Y; 

• Terminal 5 – Eixo dos X; 

• Terminal 14 e 15 – Tensões de alimentação. 

É importante destacar que é necessário ligar condensadores de desacoplamento nos pinos da 

alimentação para eliminar o ruído proveniente da fonte de alimentação, que poderá originar erros nas 

medições. Também é necessário ligar condensadores de desacoplamento nos pinos 4, 5 e 16 (pinos utilizados 

para análise da aceleração) para funcionarem como filtros passa-baixo para eliminar igualmente o ruído. Os 

valores dos condensadores ligados aos pinos 4, 5 e 16 dependem da largura de banda utilizada no nosso 

sistema. Na tabela 2 apresentam-se os diferentes valores dos condensadores para as diferentes larguras de 

banda. 

Tabela 1 – Escolha de valor de condensador. [7] 

Largura de Banda (Hz) Condensador (µF) 

1 4.7 

10 0.47 

50 0.10 

100 0.05 

200 0.027 

500 0.01 
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 Seguindo os valores recomendados pelas especificações do catálogo do acelerómetro, utilizou-se 

para os condensadores um valor de 0.1 µF com uma alimentação de 3 V.  

 Para o valor do condensador ligado aos pinos 14 e 15 utilizou-se um condensador de 0.1 µF 

recomendado igualmente pelas especificações do catálogo. 

 A figura 11 mostra o circuito do acelerómetro com os seus correspondentes condensadores. 

 

Figura 11 –  Circuito elétrico ADXL377. [7] 

2.6.4 Sistema de comunicação – Bluetooth HC-06 

É necessário haver uma interação entre o utilizador e o projétil/espoleta. O utilizador através de 

informações obtidas (velocidade do vento, direção vento, humidade, etc…) irá calcular o tempo necessário 

entre o lançamento do projétil e o local onde se encontra o incêndio. Para isso, é necessário que o utilizador 

possa comunicar com o projétil através de um programa onde possa definir o tempo de voo. A não utilização 

de fios facilita a interação entre o utilizador e o projétil.  

A comunicação sem fios consiste na transferência de informação sem utilizar cabos. Após a 

demonstração da possibilidade de transmitir informação através da propagação de ondas eletromagnéticas 

no ar por Heinrich Hertz em 1888 e dos trabalhos de Marconi que construiu os primeiros aparelhos de 

telegrafia sem fios, as comunicações sem fios têm tido um desenvolvimento bastante acentuado com o auge 

na comunicação via satélite.   

As comunicações sem fios têm grandes vantagens, mas também desvantagens. A tabela 2 mostra 

algumas das vantagens e das desvantagens de comunicações sem fios. 
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Tabela 2 – Vantagens e Desvantagens da comunicação sem fios. 

Vantagens Desvantagens 

• Manutenção de baixo custo 

• Instalação de baixo custo 

• Qualquer dado pode ser transmitido 

rapidamente 

• Maior mobilidade durante a 

comunicação 

• Vários utilizadores podem utilizar a 

mesma fonte 

• Sinais suscetíveis a interferências 

• Velocidade de transmissão é menor 

que a velocidade de transmissão por 

cabo 

• Problemas de segurança. 

 

Atualmente existem várias tecnologias que permitem o estabelecimento de uma comunicação sem 

fios. Como referido anteriormente a comunicação de ondas de rádio foi a primeira comunicação sem fios a 

ser criada. Rádios multicanal permitiram que cidades, pilotos ou marinheiros pudessem comunicar entre si 

quando fosse necessário.  

Outros tipos de comunicação são: 

• A comunicação via satélite; 

• Wi-Fi; 

• Bluetooth; 

• Sub-GHz. 

A comunicação via satélite é em geral utilizada para comunicações a grande distância ou em regiões 

com grandes variações de relevo. A atribuição de bandas de frequência para a comunicação via satélite é 

planeada e coordenada a nível mundial pela União Internacional das Telecomunicações (ITU – International 

Telecommunication Union). 

Wi-Fi é uma tecnologia que permite a criação de redes locais sem fios com dispositivos baseados no 

protocolo 802.11 do IEEE. O alcance da comunicação depende dos pontos de acesso, podendo ir desde as 

dezenas de metros até alguns quilómetros. As bandas de frequência mais utilizadas são as de 2,4 GHz e 5 

GHz. 

A comunicação “Bluetooth” resulta de um protocolo estabelecido para permitir comunicações sem fios 

de curto alcance, no máximo ~100m, que utiliza sinais de frequências entre 2,4GHz e 2,485GHz. 

A comunicação sub-GHz é utilizada quando o alcance é o mais importante. Existem várias bandas de 

frequência, 169/433/868/915 MHz que oferecem um alcance bastante considerável. 

Neste projeto utiliza-se a comunicação Bluetooth para o operador comunicar com os projéteis, antes 

do seu lançamento, trata-se de uma comunicação de curta distância, com o objetivo de a programar o tempo 
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de ativação da espoleta.   O Bluetooth é um protocolo de comunicação sem fios que permite criar uma ligação 

entre vários dispositivos. Está dividido em 3 tipos de classes cujas características se indicam na tabela 3. 

Tabela 3 – Especificações dos tipos de classes do Bluetooth. [8] 

Classe Potência máxima Alcance 

Classe 1 100 mW Até 100 metros 

Classe 2 2.5 mW Até 10 metros 

Classe 3 1 mW ~ 1 metro 

 

Uma das grandes vantagens da utilização do sistema Bluetooth é necessitar de pouca potência, ou 

seja, ter um baixo consumo de energia e ser capaz de ter uma taxa de transmissão bastante boa, mas em 

contrapartida não tem um alcance muito elevado.  

 

Tabela 4 – Versões Bluetooth. [8] 

Versão Taxa de Transmissão 

1.2 1 Mbit/s 

2.0 + EDR 3 Mbit/s 

3.0 24 Mbit/s 

 

Assim, o tipo de comunicação escolhido para fazer a ligação entre o utilizador e o circuito foi o 

protocolo de comunicação Bluetooth. O módulo escolhido foi o HC-06. É um módulo de baixo custo, de 

consumo reduzido e bom desempenho. 

É um circuito com 4 terminais, sendo estes: 

• Terminal 1 – Tensão de alimentação; 

• Terminal 2 – Ground; 

• Terminal 3 – Pino de transmissão de dados (TXD); 

• Terminal 4 – Pino de receção de dados (RXD). 

Algumas das suas principais características elétricas foram retiradas das especificações do catálogo 

e são apresentadas na tabela 5. 
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Tabela 5 – Características elétricas. [9] 

Parâmetro Valor 

Tensão 3.1 V a 4.2 V 

Corrente em emparelhamento 30 mA a 40 mA 

Corrente em comunicação 8 mA 

Protoloco Bluetooth  2.0+ 

 

A figura 12 apresenta o módulo Bluetooth. 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 – Módulo HC-06. [9] 

 

2.6.5 Sistema de transferência de informação – CC1120 

Uma especificação secundária  é a capacidade do sistema enviar informação relevante em pleno voo 

e em tempo real. Esta funcionalidade será bastante útil para que haja uma base de estudo e análise dos 

fatores que influenciaram o dispositivo. Para realizar este sistema, é necessário que haja uma comunicação 

wireless entre o utilizador e o projétil. Esta comunicação é realizada através de um sistema que irá comunicar 

através de uma frequência sub-GHz. As frequências de utilização dependem de região para região. A tabela 

5 apresenta as bandas de frequência existentes em algumas regiões do globo terrestre.  

Tabela 6 – Distribuição das bandas de frequência.[10] 

Região Frequência principal Organismo Regulatório e 

Padrão 

EUA 902-928 MHz FCC parte 15.247 

Europa 169 MHz e 868 MHz ETSI EN 300-220 

Japão 920 MHz ARIB T-108 

China 470-510 MHz SRRC 

 

Em Portugal, a ANACOM sugere a utilização da banda de frequência de 169 MHz como se pode ver 

pela figura 13 retirada do website da ANACOM.  
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Figura 13 – Banda de Frequência de Sub-GHz. [11] 

Logo através destes fatores eliminatórios, escolheu-se a banda de frequência de 169 MHz. 

Para este tipo de comunicação, utiliza-se o circuito integrado CC1120. Um transcetor de alto 

desempenho com um baixo consumo com diferentes modos de comunicação. Alguns dos seus parâmetros 

são: 

Tabela 7 – Parâmetros do CC1120. [12] 

 

Bandas de 

frequência 

(MHz) 

 

 

Flash (KB) 

Velocidade 

máxima de 

transferência 

de dados 

(kbps) 

Corrente 

mínima em 

modo de 

receção (mA) 

 

 

Sensibilidade 

(dBm) 

Potência 

máxima no 

modo de 

transmissão 

(dBm) 

169, 433, 470, 

868, 915, 920 

 

0 

 

200 

 

17 

 

-123 

 

16 
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Figura 14 – Circuito genérico de aplicação do CC1120. [12] 

O CC1120 contém 3 modos de comunicação: 

• Modo FIFO – Este modo é o modo de comunicação usado normalmente. Os dados são lidos pelo 

pino RX FIFO e enviados/escritos pelo pino TX FIFO. A transferência de dados neste modo 

consome menos energia pois a unidade principal de controlo encontra-se adormecida enquanto há 

transferência de dados.  

• Modo em Série Síncrono – No modo síncrono, os dados são transferidos para e do CC1120 

através de um relógio externo ao sistema. 

• Modo em Série Transparente – Neste modo o CC1120 é configurado para parecer um dispositivo 

“front end” de radiofrequência. Este modo é utilizado quando as aplicações que estão a utilizar 

estes componentes têm pacotes de formato incompatíveis com o desmodulador interno deste 

circuito.   

  2.6.6 Kit de desenvolvimento do CC1120 

Para testar o transcetor no envio e receção de um pacote de dados, procedeu-se a utilização do kit 

de desenvolvimento. Este kit tem como microprocessador um MSP430 que realiza todas as tarefas 

necessárias para fazer as várias tarefas e opções. O MSP430 utiliza um protocolo de comunicação 

chamado SPI (Serial Peripheral Interface) que permite a comunicação do microprocessador com diversos 

outros componentes. Desenvolvido pela Motorola, é bastante utlizado para comunicações a curta distância. 

Este kit é composto por: 
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• Dois SmartRF transcetores. 

• Dois CC1120 de 169 MHz. 

• Duas Antenas W5017. 

• Uma sonda de debug MPS430. 

• Um cabo USB. 

A figura 15 apresenta a visão geral do transcetor.  

 

Figura 15 – Transcetor. [12] 
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Este capítulo refere-se a todo o sistema desenvolvido para que os objetivos sejam cumpridos. 

Apresenta-se o circuito completo e de seguida detalha-se cada módulo em pormenor.  

Numa primeira fase realizaram-se os circuitos separadamente numa placa breadboard onde se foram 

experimentando diferentes configurações para obter os melhores resultados possíveis.  

Numa segunda fase realizou-se o circuito completo com todos os componentes que irão compor a 

placa de circuito impresso numa breadboard e testou-se tudo em conjunto. 

3.1 Protótipo final  

O protótipo final é composto por: 

• Acelerómetro; 

• Unidade de controlo principal; 

• Comparador de janela; 

• Módulo Bluetooth; 

• Circuito de trigger; 

A realização deste circuito teve uma abordagem Top-Down Design o que significa que primeiro se 

pensou no circuito final e se foi decompondo o sistema detalhadamente até se chegar às especificações mais 

básicas.  

A figura 16 apresenta o circuito final. 
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Figura 16 – Representação do circuito final. 
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3.2 Análise dos módulos 

 3.2.1 Acelerómetro 

O módulo que contém o acelerómetro é apenas composto por ele próprio e pelos condensadores 

conectados nos pinos de alimentação e nos pinos de cada eixo de acelerações. No esquema apresentado na 

figura 11, o módulo do acelerómetro já incorpora esses condensadores referidos. É um componente “plug and 

play” pois basta ligar dois pinos à alimentação, quatro pinos à referência e depois os pinos de cada eixo de 

aceleração.   

Há que ter em conta que o acelerómetro em repouso não tem uma tensão igual a zero, mas sim 

metade da tensão de alimentação que lhe estamos a fornecer. Logo se se alimentar o acelerómetro com 3.3 

V, em repouso o acelerómetro terá uma tensão média de 1.65 V. A figura 17 apresenta o valor de tensão do 

eixo dos Z quando o acelerómetro se encontra em repouso. Mais uma vez é importante assinalar que para o 

lançamento ser efetuado apenas é necessário que haja uma aceleração brusca no eixo dos Z. 

Quando ao movimento do acelerómetro, este vai detetar e enviar para a saída um valor de tensão 

que é proporcional à força aplicada. A figura 17 apresenta também uma imagem do sinal na saída do 

acelerómetro quando há aplicação de uma força.  

 

Figura 17 – Valor da tensão do acelerómetro em movimento. 

Existem dois fatores que fazem variar o valor da tensão do acelerómetro. Estes dois fatores são a 

força que atua sobre o acelerómetro que é diretamente proporcional à tensão e o sentido dessa força. 

Dependendo do sentido da força, o valor da tensão pode ser inferior à tensão média ou superior à tensão 

média.   
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3.2.2 Microcontrolador ATMEGA 

 Depois de realizar o código necessário e verificar que se encontra corretamente aplicado, é 

necessário retirar o microcontrolador da placa Arduíno e inseri-lo na placa breadboard. Para tal são 

necessários alguns componentes adicionais para que o microcontrolador consiga funcionar sem o auxílio da 

placa Arduíno. Os componentes são: 

• Um cristal de 16 MHz; 

• 2 condensadores de 22 pF. 

Os pinos 1, 7 e 20 do microcontrolador são ligados diretamente à alimentação (que neste caso é uma 

pilha de 3 V). Os pinos 8 e 22 são ligados diretamente à referência. Os pinos 9 e 10 são ligados entre si ao 

cristal de 16 MHz e depois cada um tem um condensador ligado à referência.  

A figura 18 apresenta o circuito necessário para ligar o ATMEGA em modo standalone.   

 

Figura 18– Circuito ATMEGA standalone. [13] 

 O pino 13 do microprocessador é o impulso de saída quando é finalizada a contagem em tempo real.  

 A figura 19 apresenta o sinal à saída do microprocessador (pino 13). 
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Figura 19 – Tensão à saída do microprocessador. 

 3.2.3 Módulo Bluetooth 

 O módulo Bluetooth não necessita de componentes adicionais para ser inserido no circuito. Apenas 

é necessário conectar o pino de alimentação do módulo Bluetooth à linha de alimentação dos 3.3 V e o pino 

de referência à referência. 

O módulo Bluetooth utiliza os pinos 2 e 3 (RX e TX) para transferir informação.  

 O pino de transmissão de dados do módulo Bluetooth liga ao pino de receção de dados do 

microcontrolador e o pino de receção de dados do módulo Bluetooth liga ao pino de transmissão de dados do 

microcontrolador.  

A figura 20 exemplifica a forma simples de conectar o módulo Bluetooth a um aparelho com o sistema 

operativo android.  

 

Figura 20 – Ligação ao módulo Bluetooth. 
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 Como referido anteriormente, apenas são necessárias quatro ligações. A alimentação é fornecida 

pelo Arduíno e está representada pelo cabo branco. O cabo preto representa a ligação à massa e os cabos 

vermelhos representam a ligação aos pinos de transmissão e receção de dados.  

 3.2.4 Comparador de Janela 

O comparador de janela é um dos circuitos mais importantes pois é este que define quais as tensões 

necessárias para que se considere que houve lançamento. Como dito anteriormente, o acelerómetro tem uma 

tensão média em repouso de metade da tensão de alimentação e o valor da tensão fornecida pelo 

acelerómetro quando há movimento pode ser superior ou inferior ao valor médio da tensão em repouso.  

Assim, é necessário haver duas tensões de limiar para que quando a tensão proveniente do acelerómetro 

passar um desses dois valores, a saída forneça o valor de tensão correto. 

A utilização de um comparador de janela não só oferece a possibilidade de se definir fisicamente os 

valores dessas duas tensões como também oferece uma maior precisão na captura dos valores de tensão 

provenientes do acelerómetro. Além disso providencia o envio para o microprocessador de um sinal digital 

que é menos afetado por ruídos ou erros.  

O circuito do comparador de janela é composto por 5 resistências (3 de 100 kΩ, 1 de 22 kΩ e 1  de 

150 kΩ), um LTC1042 e um condensador de 1 nF. O LTC1042 é um comparador de janela CMOS. É 

constituído por dois comparadores, cada um dos quais tem duas entradas diferenciais. Duas das entradas 

deste comparador definem a tensão utilizada como centro da janela (VCENTRO) e a tensão utilizada como 

largura (VCOMPRIMENTO/2). Estas duas tensões são definidas com a ajuda de resistências.  

Por definição, a lógica deste comparador é invertida. O que significa que se a tensão proveniente do 

acelerómetro for maior que a tensão máxima de limiar ou menor que a tensão mínima de limiar a saída do 

comparador vem a Low. Se a tensão proveniente do acelerómetro estiver entre a tensão máxima de limiar  e 

a tensão mínima de limiar, então na saída do comparador tem-se High. Uma característica importante do 

LTC1042 é a não interação das entradas. Isso significa que o centro e a largura da janela podem ser alterados 

sem que uma afete a outra. A figura 21 apresenta este raciocínio. 

 

Figura 21 – Lógica do LTC1042. [14] 
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Logo se: 

(𝑉𝐶𝐸𝑁𝑇𝑅𝑂 −
𝑉𝐶𝑂𝑀𝑃𝑅𝐼𝑀𝐸𝑁𝑇𝑂

2
) ≤ 𝑉𝐼𝑁 ≤ (𝑉𝐶𝐸𝑁𝑇𝑅𝑂 +

𝑉𝐶𝑂𝑀𝑃𝑅𝐼𝑀𝐸𝑁𝑇𝑂

2
) → 𝑉𝑂𝑈𝑇 = 𝐻𝐼𝐺𝐻   (2) 

𝑉𝐼𝑁 > (𝑉𝐶𝐸𝑁𝑇𝑅𝑂 +
𝑉𝐶𝑂𝑀𝑃𝑅𝐼𝑀𝐸𝑁𝑇𝑂

2
)  𝑜𝑢 𝑉𝐼𝑁 < (𝑉𝐶𝐸𝑁𝑇𝑅𝑂 −

𝑉𝐶𝑂𝑀𝑃𝑅𝐼𝑀𝐸𝑁𝑇𝑂

2
)  → 𝑉𝑂𝑈𝑇 = 𝐿𝑂𝑊 (3) 

Definiu-se que se queria a tensão utilizada como centro da janela igual à tensão média do 

acelerómetro em repouso e foi-se alterando o valor da largura para o que se pretende. Como estes valores 

são constantes, um divisor resistivo serve perfeitamente. Definiram-se as tensões da seguinte maneira: 

𝑉𝐶𝐸𝑁𝑇𝑅𝑂 =
𝑉𝑐𝑐∗100 𝐾Ω

200 𝐾Ω
       (4) 

𝑉𝐶𝑂𝑀𝑃𝑅𝐼𝑀𝐸𝑁𝑇𝑂

2
=

𝑉𝑐𝑐∗22 𝐾Ω

172 𝐾Ω
      (5) 

Assim, VCC = 3.3 V tem-se VCENTRO = 1.65 V que é metade da tensão de alimentação e                       

𝑉𝐶𝑂𝑀𝑃𝑅𝐼𝑀𝐸𝑁𝑇𝑂

2
 = 0.42 V. Isto significa que as tensões de saída são: 

𝑉𝐿𝑂𝑊=𝑉𝐶𝐸𝑁𝑇𝑅𝑂 −
𝑉𝐶𝑂𝑀𝑃𝑅𝐼𝑀𝐸𝑁𝑇𝑂

2
≈ 1.65 − 0.42 ≈ 1.23 𝑉     (6) 

𝑉𝐻𝐼𝐺𝐻=𝑉𝐶𝐸𝑁𝑇𝑅𝑂 +
𝑉𝐶𝑂𝑀𝑃𝑅𝐼𝑀𝐸𝑁𝑇𝑂

2
≈ 1.65 + 0.45 ≈ 2.07 𝑉    (7) 

A figura 22 apresenta o circuito realizado e analisado primeiro em software utilizando o programa 

LTSpice. 

 

Figura 22 – Comparador de janela. 

O sinal a azul representa o valor proveniente do acelerómetro que oscila entre o valor máximo de 3.3 

V e 0 V, e que corresponde ao sinal do pino IN na figura 23. O sinal a verde representa o valor de saída do 

LTC1042 que na figura 23 corresponde ao sinal do pino WITHIN. Assim que o valor do acelerómetro for 
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superior a 2.07 V ou inferior a 1.23 V, o valor de saída (a verde) encontra-se a HIGH e quando está entre 

esses dois valores encontra-se a LOW.  

Através das resistências R1 e R4 consegue-se fazer variar os valores limites de tensão para que haja 

lançamento. Se se quiser ter valores limites mais afastados do valor médio da tensão, aproxima-se o valor de 

R4 de R1. Fazendo essa aproximação, aumenta-se o valor de 
𝑉𝑊𝐼𝐷𝑇𝐻

2
 o que vai fazer com que as tensões 

limites se afastem do valor médio. Afastando os valores de R4 e R1, o valor de VWIDTH diminui aproximando 

as tensões limites do valor médio e “aumentando” a sensibilidade. 

Após efetuada a simulação com o LTSPICE montou-se o circuito numa placa breadboard e  ensaiou-

se o circuito.  

Na figura 23 é possível observar que o valor da tensão proveniente do comparador de janela (a azul) 

baixa para 0 quando a tensão proveniente do acelerómetro (a amarelo) ultrapassa o valor de tensão de 2.07 

V definido como a tensão limiar.  

 

Figura 23 – Comparador de janela. 

3.2.6 Circuito de detonação 

 É necessário criar um circuito de detonação capaz de ativar o detonador.  

As especificações do detonador indicam-nos as características elétricas mais importantes deste 

componente. A resistência interna do detonador está entre 1.2 e 1.6 Ω, a corrente mínima necessária para a 

detonação é de 1.2 A e o impulso de detonação deve ter uma potência de 0.8 a 3 mW/Ω.  

Inicialmente foram considerados dois tipos de circuitos: um conversor elevador de tensão e um 

conversor redutor de tensão. No entanto, existem características destes circuitos que não são desejáveis no 

circuito de detonação. Não há necessidade de uma tensão de saída constante e regulável em relação à tensão 

de entrada pois apenas se necessita de um impulso num curto espaço de tempo, a utilização destes tipos de 

circuitos aumenta a complexidade do sistema final e as perdas de energia são maiores. 

A solução por que se optou inclui um supercondensador com uma resistência série equivalente baixa 

(ESR). Estes supercondensadores são capazes de debitar correntes de descarga muito maiores que as 
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baterias convencionais pois estão apenas limitados pela sua resistência interna que é bastante menor que a 

resistência interna das baterias convencionais. São componentes em que as taxas de carga e descarga 

podem tomar valores elevados, têm ciclos de vida maiores e uma densidade de potência muito maior que as 

baterias normais.  

Através dos valores retirados das especificações do detonador[15] é possível calcular a energia 

necessária no detonador para que haja ativação. Essa energia é calculada através de (8) 

𝑊 = 𝐼𝑚𝑝𝑢𝑙𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑡𝑜𝑛𝑎çã𝑜 ∗ 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎 = 4.8 𝑚𝐽   (8) 

Mas para garantir que se fornece toda a energia necessária em tempo útil, definiu-se como referência que a 

energia guardada pelo condensador tem de ser 30 vezes superior à energia calculada em (8). 

𝑊′ = 30 ∗ 𝑊 = 144 𝑚𝐽      (9) 

Sabe-se ainda que a capacidade do condensador é dada por (10) 

𝐶 =
2𝑊′

𝑉2         (10) 

Logo através do resultado obtido em (9) e utilizando como referência uma tensão V = 9 V, tem-se 

que a capacidade do condensador é C ≈ 44 mF. Portanto as características do condensador que se tem de 

ter em conta são: 

• Capacidade mínima ≈ 44 mF; 

• Resistência interna menor possível; 

• Corrente de descarga maior que 1.2 A (fator de maior importância).   

Numa primeira fase realizou-se um circuito em LTSPICE para se conseguir estudar as variações de 

corrente. A figura 24 apresenta o circuito.  

 

Figura 24 – Circuito do supercondensador. 

Os diversos componentes correspondem a: 

• R3 – Representa a resistência interna da pilha. 

• V1 – Representa a pilha.   

• C1 – Supercondensador. 

• ESR – Representa a resistência em série equivalente 

• M1 – O transístor MOSFET utilizado para fornecer o impulso para detonação. 
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• V2 – Representa o impulso proveniente do microprocessador ATMEGA.  

• Resistência Detonador – Representa o detonador final.  

Faltava definir a tensão que se teria de utilizar na entrada para que na saída se conseguisse obter no 

mínimo 1.2 A. Para se calcular esse valor de forma experimental, fez-se um varrimento de tensão no simulador 

e analisou-se a tensão de saída correspondente a cada valor de tensão de entrada. A figura 25 apresenta o 

varrimento com valor inicial de 0 V, um valor final de 9 V e um incremento de 1.5 V. 

 

Figura 25 – Varrimento de valores de tensão. 

Foi-se analisando cada valor de tensão de entrada em relação à corrente máxima de descarga e 

constatou-se que o supercondensador tem uma tensão de aproximadamente 4.5 V e uma corrente de saída 

próxima de 2.7 A no momento em que se dá o impulso de detonação proveniente de V2 (ao fim de 10 s). 

Estes valores são ideais para o circuito de detonação. 

 

Figura 26 – Corrente descarga para uma tensão de entrada de 4.5 V. 

Pesquisou-se todas as possibilidades e notou-se que condensadores com estas características em 

particular eram extremamente caros e difíceis de encontrar. Optou-se pela utilização dos supercondensadores 

da série SCM da marca AVX[16]. Estes supercondensadores têm uma capacidade entre 0.47 F a 7.5 F, 

funcionam com tensões de 5 V e correntes de descarga entre 0.61 A e 9.2 A. Eliminaram-se logo à partida os 

condensadores que tinham correntes de descarga inferiores a 1.57 A, pois essa corrente é inferior ou muito 

próxima da corrente imposta pelo circuito de detonação. Eliminaram-se também os condensadores que 

tinham correntes de descarga muito acima da corrente de descarga do circuito de detonação pois estes são 

mais caros e não trazem benefícios suficientes para que sejam escolhidos.  
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Decidiu-se por fim utilizar o supercondensador AVX SCMR22C155MRBA0. Algumas das 

características elétricas deste supercondensador são[16]: 

• Capacidade: 1.5 F; 

• Tensão: 5 V; 

• ESR: 580 mΩ 

• Corrente máxima de descarga: 2.13 A 

 Simulou-se no LTSPICE o circuito utilizando este supercondensador e verificou-se se a corrente de 

saída estava dentro dos valores que se pretendiam.  

 

Figura 27 – Simulação do circuito do supercondensador. 

Através da simulação apresenta-se na figura 27 consegue-se verificar que utilizando este 

supercondensador, se obtem uma corrente de 2.06 A que está dentro dos valores pretendidos para realizar 

os objetivos do circuito de detonação. 

 Para a escolha do transístor teve-se em conta algumas condições. A resistência entre o dreno e a 

fonte teria de ser a menor possível, a tensão de limiar (Vth) teria de ser menor que a tensão proveniente do 

microprocessador e uma corrente de dreno máxima capaz de suportar valores na ordem dos 10 A.  

Escolheu-se assim o transístor de canal n FDS6692A. Este transístor tem as seguintes 

características[17]: 

• Resistência Dreno – Fonte: RDS on = 11.5 mΩ; 

• Tensão Porta – Fonte: VGS = ±20 V; 

• Tensão Porta – Fonte limite: VGS TH  = 2.5 V; 

• Corrente de Dreno: ID = 9 A; 

• Tensão Dreno – Fonte: VDS = 30 V. 

Um problema que atrasou a realização do circuito resultou do transístor ser um dispositivo com um 

encapsulamento SMD, tendo assim havido a necessidade de se criar uma placa de circuito impresso própria 

para este componente de modo a poder ser ensaiado juntamente com os outros componentes numa placa 

breadboard. A figura 28 apresenta o componente. 
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Figura 28 – FDS6692. [17] 

 

3.3 Alimentação do circuito 

 O circuito completo tem duas fontes de alimentação distintas. Uma das fontes alimenta o circuito de 

detonação e uma outra fonte alimenta os restantes componentes (Atmega328p, módulo Bluetooth, ADXL377, 

LTC1042).  

No caso da fonte de alimentação do circuito de detonação, já se definiu em 3.2.6 que se necessita de 

uma fonte capaz de fornecer (juntamente com o supercondensador) uma corrente de saída de 1.2 A no 

mínimo com uma tensão de alimentação de 4.5 V. Escolheu-se utilizar como fonte de alimentação pilhas AAA 

devido ao fato de serem bastante compactas, capazes de fornecer corrente suficiente e serem leves. Há que 

ter sempre em conta que o tamanho da placa de circuito impresso final está limitada a 9 cm de diâmetro.   

 A tabela 8 apresenta algumas das características de uma pilha AAA.  

Tabela 8 – Características elétricas de uma pilha AAA. [18] 

Parâmetro Valor 

Tipo Alcalina 

Capacidade 1800 mAh – 2600 mAh 

Tensão nominal 1.5 V 

Potência máxima 3.90 mWh 

  

Como se pode ver pelas características da pilha AAA apresentadas na tabela 9, uma pilha seria capaz 

de fornecer a corrente necessária para o que se pretende. Mas como dito anteriormente é necessário que em 

termos de tensão se tenha pelo menos 4.5 V,  decidiu-se utilizar 3 pilhas AAA ligadas em série. Desta maneira 

a capacidade mantém-se, mas a utilização de 3 pilhas faz com que a tensão seja 3 vezes maior, ou seja,     

4.5 V.  
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O supercondensador é carregado através da bateria de 4.5 V, o que significa que ao final de algumas 

descargas, a tensão aos terminais da bateria é menor que 4.5 V. Esse fator vai influenciar o valor de corrente 

que será enviado para a saída do circuito que será menor quanto menor for o valor de tensão da fonte. O 

gráfico (1) seguinte apresenta o valor de tensão em relação ao número de descargas do supercondensador.   

Gráfico 1 – Relação número de descargas vs. Tensão. 

 

 

Para a alimentação do circuito composto pelos restantes componentes, é necessário verificar quanto 

é que o circuito consome em termos de corrente (soma dos consumos de corrente do ATMEGA328p, módulo 

Bluetooth, ADXL377 e LTC1042). Para isso, inseriu-se um multímetro em série com um circuito composto por 

estes componentes para se verificar o seu consumo. 

Existem duas situações distintas. A primeira situação ocorre quando o módulo Bluetooth está a tentar 

emparelhar com o utilizador. Nesta situação, a corrente consumida varia entre 25 mA e 42 mA. Quando se 

consegue estabelecer a ligação entre o Bluetooth e o utilizador, a corrente baixa para 25 mA. Tendo isto em 

conta, é necessário que a fonte de alimentação utilizada também seja capaz de fornecer tensão suficiente 

aos componentes. Este valor de tensão tem de ser no mínimo 3.1 V (tensão mínima para se puder ligar o 

módulo Bluetooth) e no máximo terá de ser 3.6 V (tensão máxima que o ADXL377 consegue suportar). 

Escolheu-se assim uma pilha botão LIR2032. Esta pilha tem as características elétricas apresentadas na 

tabela 9. 

Tabela 9 – Características Elétricas de uma pilha LIR2032. [19] 

Parâmetro Valor 

Tipo LIR2032 

Tensão nominal 3.6 V 

Capacidade nominal 40 ± 2 mAh 

Capacidade máxima 42 mAh 

Resistência Interna ≤600 mΩ 

3,4

3,6

3,8

4

4,2

4,4

4,6

Relação número de descargas / Tensão

Tensão (V)
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Com esta pilha consegue-se fornecer tensão e corrente suficientes para alimentar todos os 

componentes. Portanto para as alimentações do circuito utiliza-se uma pilha LIR2032 para fornecer corrente 

e tensão ao ATMEGA328p, LTC1042, ADXL377 e módulo Bluetooth e 3 pilhas AAA em série para fornecer 

corrente e tensão ao circuito de detonação. 

3.4 Testes finais  

 3.4.1 Testes em breadboard 

Analisou-se por fim o circuito completo na breadboard. O objetivo final é o de conseguir fazer com 

que o microcontrolador reconheça que houve uma aceleração acima dos valores limites impostos, e que inicie 

a contagem através da palavra “Lançamento”. Assim que a contagem acaba, o microcontrolador tem de enviar 

um impulso de 3.6 V para a saída onde está inserido o circuito de detonação.  

Utilizando um osciloscópio analisaram-se os valores de tensão no acelerómetro e no comparador de 

janela e utilizando a plataforma do Arduíno como via de comunicação verificou-se se o microcontrolador 

reconhecia que houve uma aceleração acima ou abaixo dos valores limite. A figura 28 apresenta os valores 

recolhidos onde a azul se tem a tensão na saída do comparador de janela, a amarelo a tensão na saída do 

acelerómetro e a plataforma do Arduíno como via de comunicação encontra-se à esquerda.  

 

 

 Figura 29 – Valores retirados do acelerómetro, comparador de janela e microcontrolador. 

Como se pode ver pela figura 29 na primeira vez que há uma variação no sinal a amarelo que 

ultrapasse os limites impostos, esta tensão é reconhecida pelo comparador de janela que envia o sinal para 

o microcontrolador. Assim que o microcontrolador recebe esse sinal, dá início à contagem em tempo real 

enviando para o ecrã a palavra “Lançamento”.  

Como não é possível utilizar o detonador verdadeiro, há a necessidade de se utilizar outro 

componente com características elétricas semelhantes. Para isso utilizou-se como detonador um fusível de 

1.6 A e testou-se o circuito para ver se o fusível fundia. Se o fusível de 1.6 A funde, tem-se a certeza que o 
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circuito consegue obter na saída 1.2 A. De facto, o fusível de todas as vezes que foi testado fundiu. Logo 

podemos dizer com toda a certeza que o circuito na saída tem no mínimo 1.6 A. 

Para se analisar a corrente e obter provas concretas sobre a fusão do fusível inseriu -se um multímetro 

e uma resistência em vez do fusível para se retirar o valor de tensão que se tinha na saída do circuito. A figura 

30 apresenta dois valores retirados do circuito. A amarelo tem-se o valor da tensão na saída do circuito (no 

detonador/fusível), e a azul tem-se o valor do impulso do microcontrolador. Estes dois valores têm de estar 

sincronizados pois só quando o MOSFET recebe o impulso de tensão proveniente do microcontrolador é que 

a saída recebe o valor de tensão proveniente da fonte de 4.5 V. 

 

 Figura 30 – Valores de tensão do detonador (amarelo) e microcontrolador (azul). 

Através da análise da figura 30, consegue-se  perceber que a tensão aos terminais do detonador será 

de 4.5 V. Como o detonador tem uma resistência interna de 1.6 Ω teoricamente o valor da corrente será de 

2.8 A. No entanto, há que ter em conta que a corrente máxima no detonador estará sempre limitada pela 

corrente máxima que o supercondensador consegue produzir. No caso do sinal proveniente do ATMEGA, 

este valor é superior a tensão de limiar do MOSFET, como pretendido.  

 3.4.2 Testes na placa final 

 Dada a impossibilidade de realizar testes num obus verdadeiro, para se medir as acelerações na placa 

de testes final, o teste realizado consiste em inserir o sistema dentro de uma bola de esferovite para simular 

a calote, deixar cair o sistema de diversas alturas e guardar o primeiro valor captado pelo sistema assim que 

há lançamento. Teoricamente quanto mais alto estiver o sistema maior será a força de impacto e maior será 

o valor de aceleração. Existem casos onde este fator não é verdadeiro pois por vezes a placa pode bater no 

solo de uma maneira em que o eixo dos Zs não seja o mais afetado (único eixo utilizado para reconhecer se 

houve lançamento) logo podem haver situações irregulares onde a força de aceleração poderá ser menor que 

o esperado.  
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O acelerómetro em repouso tem um valor médio de 1.8 V e convertendo esse valor para forças g 

utilizando a função map() do Arduíno tem-se -0.65 g. Sabe-se ainda que pelo que foi definido pelo comparador 

de janela os valores limites são 1.23 V e 2.07 V. Estes valores são convertidos para força g através de (11). 

𝑔 = (
𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒∗(−0.65)

1.8
)      (11) 

Assim, 1.23 V corresponde a -0.44 g e 2.07 V corresponde a -0.75 g. Isto significa que todas as acelerações 

no eixo dos Z que estiverem compreendidas entre -0.44 g e -0.75 g não vão acionar o lançamento do sistema.  

Realizaram-se diversos ensaios e calcularam-se os valores de força de aceleração que conseguiam 

ativar o lançamento do projétil. A tabela 10 apresenta os valores de aceleração obtidos em relação à altura 

que se deixa cair a bola.  

Tabela 10 – Altura vs. Força  

Altura (cm) Força (g) 

50 -0.31 

100 -0.76 

150 -1.10 

175 -1.20 

200 -1.42 
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4.  Interface 

Este capítulo foca-se no trabalho desenvolvido na parte da comunicação entre o utilizador e o projétil. 

O sistema deve ser de fácil aprendizagem de tal forma que o utilizador consiga rapidamente explorá-lo. Deve 

ser eficiente, utilizar apenas os recursos necessários para que o utilizador consiga chegar aos seus objetivos. 

Deve ser de fácil recordação, ou seja, o esforço cognitivo do utilizador para se lembrar de como interagir com 

o sistema deve ser baixo.   

Como já dito anteriormente, utiliza-se a plataforma de desenvolvimento IDE do Arduíno para realizar 

todo o software necessário para concretizar a interface de comunicação. 

4.1 Ligação Bluetooth 

 A primeira etapa a fazer é a ligação entre o utilizador e o circuito. Para isso é necessário emparelhar 

o dispositivo android com o bluetooth para poder enviar os comandos. Assim que o circuito está a ser 

alimentado pelas baterias, o led do HC-06 começa a piscar. Isto significa que está pronto para 

emparelhamento. Através do dispositivo android acede-se a uma aplicação capaz de comunicar e enviar 

comandos através do bluetooth e insere-se o código de emparelhamento. O código de emparelhamento é o 

seguinte: “5355”. Assim que se insere o código e se consegue emparelhar com o HC-06, o led pára de piscar. 

Nas próximas vezes que se quiser ligar ao Bluetooth já não há necessidade de se inserir o código. 

 4.2 Menu 

 Para que a interação entre o operador e a máquina seja mais fácil, realizou-se uma interface user 

friendly. Desenvolveu-se um menu com várias opções que o utilizador podia aceder. As opções são as 

seguintes: 

• 1 – Novo lançamento: Ao aceder a esta opção, o utilizador vai realizar um novo lançamento onde 

necessita de inserir a palavra-passe e o tempo de voo.  

• 2 – Ler valores guardados: Esta opção apresenta os valores de aceleração guardados no 

lançamento anterior caso já tenham sido efetuados lançamentos.  

• 3 – Apagar valores guardados: Através desta opção, o utilizador consegue apagar os valores 

guardados que ficaram guardados de algum lançamento anteriormente realizado.  

A figura 31 apresenta o que o utilizador vai ver no visor do aparelho que esteja a comunicar com o 

projétil.  
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Figura 31 – Menu do projétil. 

4.3 Autenticação 

Se o utilizador escolher a opção de novo lançamento, ser-lhe-á apresentado uma nova janela que 

pede para inserir a palavra-passe. Esta palavra-passe é definida no código realizado. Para se modificar a 

palavra-passe, é necessário o código e depois de se alterar a variável onde está guardada a palavra-passe 

enviar o código para o microprocessador. A palavra-passe pré-definida é: “firend1”.  

 A figura 32 apresenta a variável onde se guarda e modifica a palava-passe. 

 

Figura 32 – Palavra-passe. 

 Consoante a palavra-passe estiver errada ou certa, o programa responde de modos diferentes: Se o 

utilizador inserir a palavra-passe errada, o programa responde com um erro e diz que a palavra-passe está 

errada e que o utilizador necessita de inserir a palavra-passe outra vez. Se o utilizador inserir a palavra-passe 

correta ser-lhe-á apresentado uma nova opção para inserir o tempo de voo do projétil.  
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As figuras 33 e 34 apresentam ambos os casos.  

 

 

Figura 33 – Palavra-passe errada. 

 

Figura 34 – Palavra-passe correta. 

4.4 Menu de lançamento 

Quando se insere a palavra-passe correta, a opção seguinte é a de inserir o tempo em que o projétil 

vai estar em voo. Este tempo é calculado pelo utilizador através das diferentes variáveis como por exemplo: 

• Distância entre o canhão e o alvo final. 

• Vento. 

• Peso do projétil. 

• O atraso no envio dos sinais dentro do circuito.  

• Diferentes condições atmosféricas. 
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Por definição, o valor inserido pelo utilizador é em segundos e se for necessária alguma casa decimal 

para que o tempo de voo seja o mais correto possível, existe a possibilidade de inserir o “.” para utilizar as 

casas decimais.  

Outro valor pedido é o período de amostragem. Ou seja, é o tempo entre cada recolha de amostras. 

Por definição, este valor é milissegundos e a partir deste valor consegue-se calcular o número de leituras 

em pleno voo.  

Em ambas as situações se se introduzir algo diferente de um número, o programa dá erro e pede 

para inserir os dados outra vez.  

Na figura 35 apresenta-se o que acontece nesta situação.  

 

 Figura 35 – Configuração de voo. 

4.5 Método de Segurança - Confirmação do lançamento 

Assim que se inserem os dois parâmetros, uma mensagem de confirmação aparece no ecrã para que 

o utilizador esteja pronto para o lançamento. Esta mensagem é apenas uma medida de segurança para o 

utilizador.  

O utilizador necessita de pressionar a tecla “C” para confirmar que está pronto para o lançamento. Se 

houver algum problema e deseja que tudo seja cancelado, o utilizador pressiona a tecla “S”.  

A figura 36 apresenta esta medida de segurança. 
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 Figura 36 – Confirmação do lançamento. 

4.6 Em pleno voo 

Nesta fase, o projétil está pronto para lançamento e encontra-se a ler os valores de aceleração. Assim 

que o circuito reconhece que houve uma aceleração acima dos valores mínimos limites, este vai começar a 

contagem decrescente e ao mesmo tempo vai registando os valores de aceleração. 

Quando se dá a aceleração, o utilizador será apresentado com a palavra “Lançamento”.  

A figura 37 apresenta o descrito. 

 

Figura 37 – Lançamento. 

 É neste momento que o microprocessador começa a gravar os valores de aceleração do eixo dos Z. 

Estes valores são gravados na memória do microprocessador ATMEGA. Esta memória, também conhecida 

como EEPROM, funciona como um pequeno disco rígido com espaço para 1024 bytes. Uma grande vantagem 

de utilizar este tipo de memória é o fato de que quando se desligar a alimentação do circuito os valores 
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previamente escritos em memória não vão ser perdidos e podem ser acedidos até serem apagados 

manualmente pelo utilizador.  

 Estes valores são gravados com um tempo de amostragem que pode ser alterado a partir do código, 

pelo utilizador (como referido anteriormente) com o objetivo de dar ao utilizador uma maior liberdade no 

“número” de valores guardados em memória. Assim que o tempo definido pelo utilizador se esgota, dá-se a 

“explosão”, o microprocessador envia um sinal para o detonador e os valores de aceleração param de ser 

armazenados em memória. 

4.7 Leitura dos valores de aceleração 

 É possível ler os valores guardados em memória armazenados no lançamento anterior. Para isso, 

basta no menu aceder à segunda opção que é apresentada. Assim que se acede a esta segunda opção, os 

valores de aceleração guardados do lançamento anterior vão ser apresentados no ecrã.  

Estes valores guardados são bastante importantes pois assim há a possibilidade de estudar os 

valores de aceleração quando ainda se está a fazer testes e fazer alterações no projétil caso seja necessário.  

A figura 38 apresenta os valores de um lançamento efetuado.  

 

Figura 38 – Leitura de valores. 

4.8 Eliminar valores de aceleração 

 É possível também apagar os valores guardados anteriormente. Para isso, basta no menu aceder à 

terceira opção apresentada. Assim que se acede a esta opção, os valores guardados vão ser apagados da 

memória.  
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A figura 39 apresenta o resultado de escolher a terceira opção.  

 

Figura 39 – Apagar valores guardados. 

4.9 Método de segurança – Interrupção do lançamento 

 Houve a necessidade de se criar uma segunda medida de segurança pois podia surgir a 

eventualidade do projétil cair ou alguém empurrar o projétil com força suficiente para desencadear o 

lançamento. Para que isto não aconteça definiu-se que nos primeiros 5 segundos após haver uma aceleração 

que desencadeie o lançamento (uma aceleração forte segundo o eixo dos Z), seja obrigatório haver uma 

aceleração segundo os outros dois eixos ao mesmo tempo de no mínimo ±1 g.  

 Se não houve uma aceleração segundo os outros dois eixos, o lançamento é interrompido e volta a 

ficar à espera que haja uma aceleração que desencadeie o lançamento, não sendo necessário voltar a 

introduzir nenhum tipo de valor.  

 Se houve uma aceleração segundo os outros dois eixos, significará que o projétil definitivamente foi 

lançado e continua a sua ordem normal de funções.  

A figura 40 apresenta essa situação. 
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Figura 40 – Interrupção. 
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5. Placas de Circuito  

Ao longo deste projeto, realizaram-se diversas placas de circuito impresso para alguns componentes. 

Este capítulo apresenta o desenvolvimento destas placas de circuito impresso para a realização de testes do 

projeto FIREND. Devido à escassez de opções quanto à forma de obter circuitos desta natureza já realizados, 

decidiu-se realizar os breakouts num programa de software e mais tarde através de um acordo com uma 

empresa de eletrónica, proceder ao fabrico das mesmas.  

As duas principais placas que se realizaram foram: 

• Placa do acelerómetro ADXL377, 

• Placa de testes final. 

5.1 Software 

 Para a realização das placas de circuito impresso, foi necessário primeiro realizar o breakout onde se 

insere o componente para se poder conectar com o restante circuito e circuito em software. O software 

utilizado foi o Altium designer. Este programa desenvolvido por uma empresa Australiana permite desenhar 

e desenvolver o esquema elétrico e transpor diretamente esse esquema para um editor de placas de circuito 

impresso.   

5.2 Esquema Elétrico  

Para a realização dos esquemas elétricos do acelerómetro utilizaram-se como referência as 

especificações do catálogo para obter as informações correspondentes. Foi necessário conhecer a 

configuração dos diferentes pinos dos diferentes circuitos integrados e verificar se havia necessidade de 

adicionar algum componente extra, como por exemplo, condensadores ou resistências. 

 A figura 41 apresenta o esquema elétrico do acelerómetro.  

 

Figura 41 - Esquema Elétrico do ADXL377. 

 O esquema elétrico do circuito final está apresentado na figura 42. Este circuito é composto por todos 

os componentes necessários para realizar a espoleta eletrónica.  
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Figura 42 - Esquema Elétrico do circuito final. 

 Para realizar um componente em Altium Designer é necessário que o componente tenha uma espécie 

de marcação na placa de circuito impresso. Um dos problemas que surgiu foi a necessidade de se ter de criar 

para alguns componentes esta marcação ou footprint. 

5.3 Footprint 

 O footprint é uma marcação que irá proteger o cobre do ácido que vai corroer a placa para que nessa 

zona se consiga soldar o circuito integrado.  

Para a realização dos footprints de cada componente, utilizaram-se como referência as especificações 

do catálogo de cada componente para se retirar as dimensões recomendadas. 

Foi necessário realizar dois footprints diferentes: o footprint do acelerómetro ADXL377 e do transístor 

FDS6692. Este último utilizado no circuito de detonação.  

A figura 43, 44  apresentam os footprints de cada componente.  

 

 Figura 43 – Footprint do acelerómetro ADXL377. 
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 Figura 44 – Footprint do transístor FDS6692. 

5.4 Desenvolvimento das placas 

Depois de se realizar os esquemas elétricos de cada componente, passou-se para o desenvolvimento 

dos mesmos em placa de circuito impresso através do PCB Editor. 

Nesta fase de desenvolvimento, definiram-se os seguintes parâmetros: 

• Formato das placas físicas; 

• Formato e dimensão das furações; 

• Formato e dimensão das vias; 

• Localização dos componentes; 

• Número de camadas que se deseja ter na placa final; 

• Serigrafia com a referência dos componentes; 

• Marcação fiducial; 

Enquanto que para o acelerómetro não houve restrições, na realização da placa final já houve várias 

especificações a que se tinha de obedecer. Sabendo que a placa final é posta dentro de uma calota esférica 

com 9 cm de diâmetro, houve a necessidade de se inserir os componentes de maior dimensão no centro da 

placa pois é no centro que se tem mais espaço. As especificações da placa final são: 

• A placa final tem de ser redonda e com um diâmetro máximo de 9 cm; 

• O número de camadas desejado é de duas camadas; 

• O tamanho das vias para alimentação do circuito tem de ser variado. Para as vias de   4.5 V, a 

largura das vias tem de ser de 2 mm. Já a largura das vias de 3.6 V tem de ser de 0.5 mm. 

As figuras 45, 46 e 47 apresentam os circuitos finais.  
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 Figura 45 –Circuito do ADXL377. 

 

 Figura 46 – Circuito final da top layer. 
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 Figura 47 – Circuito final da bottom layer. 

5.5 Fabricação das placas 

Nesta fase, entrou-se em contacto com a empresa especializada em fabricar as placas. 

Para cada placa foi necessário enviar os ficheiros de fabricação (gerber files) e para a placa do 

acelerómetro, também foi necessário enviar a bill of materials (lista de materiais). 

Os gerber files são ficheiros que correspondem a cada camada da placa física – a componente de 

sobreposição, as diferentes camadas onde se inserem os componentes, as camadas de máscara de solda, 

entre outros. 

No caso do acelerómetro foi necessário enviar a lista de materiais com a descrição de cada 

componente, a quantidade de cada componente por placa, o seu nome, as suas características, o fabricante 

e código de referência. 

A figura 48 e 49 apresentam o resultado das placas de circuito impresso.  

 

Figura 48 – Placa de circuito impresso Bottom Layer. 



 
 

72 
 

 

Figura 49 – Placa de circuito impresso Top Layer. 

Depois da receção das placas, há a necessidade de soldar os componentes nos seus devidos locais 

para se poder finalmente testar a placa em situações reais. Foram soldados os componentes em várias 

placas para se poderem testar diferentes cenários e configurações ou para substituir uma placa que fique 

inutilizável. A figura 50 e 51 apresentam a placa de circuito impresso soldada pronta para testes em campo.  

 

Figura 50 – Placa de testes final. 

 

Figura 51 – Placa de testes final. 
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6.1 Trabalhos futuros 

 6.1.1 CC1120 

Um dos requisitos secundários que se tinha como objetivo era o de realizar a comunicação a meio do 

voo para recolher os dados dos valores de aceleração em tempo real. Este requisito era para ser feito com o 

módulo do CC1120 e requer uma leitura extensa do manual de utilização do CC1120. Mas devido ao fato de 

ter como prioridade os requisitos principais, haver a necessidade de se realizar placas suplementares para 

conseguir a comunicação com o Arduíno, o tempo de fabricação das placas ser grande e dúvidas sobre o 

funcionamento do módulo de comunicação CC1120, não foi possível realizar este requisito.  

No anexo B apresenta-se um tutorial do funcionamento do kit de desenvolvimento do CC1120 que no 

futuro poderá vir a ser útil para a realização da comunicação em pleno voo. Para este trabalho acredita-se 

que terão de ser realizado os seguintes objetivos: 

• Realização do código de toda a comunicação compatível com o Arduíno; 

• Realização de uma placa de testes para a comunicação com o Arduíno; 

• Testes de transmissão de dados; 

• Inserção de todo o sistema do CC1120 na placa de testes final; 

• Testes da placa final já com a comunicação em pleno voo. 

Realização do código de toda a comunicação compatível com o Arduíno – O microprocessador 

utilizado pelo CC1120 é o MSP430. Como no sistema da espoleta se está a utilizar o microprocessador 

ATMEGA, há a necessidade de se realizar o código SPI compatível com a plataforma do Arduíno. 

Realização de uma placa de testes para a comunicação com o Arduíno – Devido ao fato de que 

o breakout utilizado no kit de desenvolvimento não ser compatível com o suporte dos DIP da breadboard, há 

a necessidade de se realizar uma placa que consiga adaptar o CC1120 à breadboard. Ou encontrar um 

adaptador compatível para esta situação. 

Testes de transmissão de dados – Depois de se realizar o circuito há a necessidade de se testar a 

comunicação e transmissão de dados entre os dois transcetores considerando diversas variáveis como altura, 

distância ou obstáculos. 

Inserção de todo o sistema do CC1120 na placa de testes final – Necessidade de se criar outra 

placa já com o módulo do CC1120 instalado na placa final de testes onde se encontram já os outros circuitos.  

Testes da placa final já com a comunicação em pleno voo – Necessidade de por fim realizar testes 

com todo o sistema em funcionamento. 

6.1.2 – Testes em campo 

Um dos trabalhos futuros é a realização de testes em campo para ver como se comporta o sistema 

quando este sofre acelerações bastante mais altas do que aquelas que se conseguem em laboratório. 

Também há a necessidade de se ver se o sistema aguenta e sobrevive ao lançamento e à explosão e impacto 

do projétil no solo.  
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6.2 Conclusão 

O combate a incêndios é um tema sério e a possibilidade de se conseguir criar algo que ajude a 

minimizar danos, salvar vidas e floresta é bastante importante. O projeto FIREND® tem por objetivo 

desenvolver tecnologia que permita utilizar alguns dos recursos do Exército Português neste combate que 

todos os anos causa milhões de euros de prejuízo. 

O objetivo desta dissertação consistiu em projetar e desenvolver uma espoleta para uma munição 

que permitisse à artilharia ajudar no combate aos incêndios. Este sistema inclui uma unidade de controlo 

capaz de controlar todo o sistema, um circuito de detonação e um circuito capaz de analisar as forças de 

aceleração.  

Numa primeira fase analisaram-se todos os requisitos do projeto, vantagens e desvantagens da 

utilização de certos componentes e as diversas especificações que limitam a utilização destes.  

O projeto foi dividido em duas partes: parte de hardware que é responsável por todo o circuito em 

termos físicos e a parte de software que é responsável por todo o código necessário para realizar todos os 

requisitos pedidos.  

Desenvolveram-se todas as tarefas da unidade de controlo e foi-se realizando e testando cada circuito 

em particular. No fim juntou-se todo o circuito, testou-se e recolheram-se os dados relevantes para análise.  

Como resultado do trabalho desenvolvido, foi obtido um protótipo da espoleta, que foi ensaiado com 

sucesso em laboratório,  
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Anexo A Código 

 

/*****************Bibliotecas*****************************************/ 
#include <SoftwareSerial.h> 
#include <EEPROM.h> 
 
/****************Variavéis*******************************************/ 
char tecla; 
float scaledX, scaledY, scaledZ; // Valores de escala para cada eixo 
int scale = 2; // Escala para o ADXL377  
int parameter = 0; // parâmetro para só deixar haver uma vez o lançamento 
float launch = 0; // variável onde se guarda o tempo definido para o tempo de voo 
 
/*********Variáveis relacionadas com o Menu ****************************/ 
boolean amostragem = true; 
boolean launchtime = true; 
boolean autentic = true; 
boolean escrita = true; 
boolean menu = true; 
boolean leitura_menu = true; 
boolean leitura = true; 
boolean configure = false; 
int valor_menu = 0;  
String password; // receção da palavra passe 
String pass = "firend1"; // definição da palavra passe 
 
/**********************************pinos I/O*************/ 
int saida = 7; // Sinal de saída do microprocessador para o circuito de trigger - Pino digital 13 do 
Arduíno 
int Z_axle = A2; // Sinal de entrada no microprocessador do eixo dos Z - pino 23 do atmega 
int Y_axle = A1; // Sinal de entrada no microprocessador do eixo dos Y - pino 24 do atmega 
int X_axle = A0; // Sinal de entrada no microprocessador do eixo dos X - pino 25 do atmega 
int comparador_Z = 5; // Pino de entrada no microprocessador proveniente do Comparador de janela 
// - pino 11 do atmega 
int X_value = 0; // valor proveniente do acelerómetro do eixo dos X 
int Y_value = 0; // valor proveniente do acelerómetro do eixo dos Y 
int Z_value = 0; // valor proveniente do acelerómetro do eixo dos Z 
 
/*********Variáveis de leitura e escrita de valores*********/ 
int addr = 0; // Endereço do registo onde se guarda o valor da aceleração 
float valor_eeprom = 0; // Valor da aceleração que se vai guardar na memória 
unsigned long tempo = 0; // variável onde se guarda o valor do tempo naquele momento 
unsigned long t_escreve = 0; // variável onde se guarda o valor do tempo naquele momento 
int T_AMOSTRAGEM;  //período de amostragem (numero de leituras no tempo de voo) em ms 
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/**************************Só corre o setup uma vez **********************/ 
void setup() { 
  pinMode(comparador_Z, INPUT); // Definição dos pino como entrada ou saída 
  pinMode(saida, OUTPUT); // Definição dos pino como entrada ou saída 
  Serial.begin(9600); 
  delay(1000); 
  Serial.println("Bem Vindo ao projecto Firend"); 
  delay(1000); 
  SoftwareSerial mySerial(3, 4); // Utilizado para definir os pinos de transmissão de dados via Blutooth 
 
/***************Escrita de valores na EEPROM ****************************/ 
void escreve() 
{ 
  Z_value = analogRead(Z_axle); 
  scaledZ = mapf(Z_value, 0, 1023, -scale, scale); 
  Serial.print ("endereco "); Serial.print(addr); Serial.print(": ");   Serial.print(scaledZ); Serial.println(" 
g"); 
  EEPROM.put(addr, scaledZ);              //Só se pode gravar um byte de cada vez. Um float são 32 
//bits. Cada endereço da eeprom tem 1 byte (8 bits). Logo tem de ter 4 endereços por entrada por 
cada valor de //aceleração recebido 
  addr = addr + 4; 
  if (addr == EEPROM.length ()) {  // EEPROM.length - Tamanho máximo da memória 
    addr = 0; 
  } 
} 

/***************Primeiro método de segurança ****************************/ 
 
void seguranca() 
{ 
  Serial.println("Se pretende interromper o lançamento pressione a tecla S. Para confirmar pressione 
a tecla C"); 
  while (Serial.available() == 0) {  // À espera que receba algum comando 
  } 
  tecla = Serial.read(); 
  if (tecla == 'S') { 
    Serial.println("Operação interrompida"); 
    menu = true; 
    autentic = false; 
    launchtime = false; 
    amostragem = false; 
    escrita = false; 
    leitura = false; 
  } 
  else if ( tecla == 'C') { 
    Serial.println("Lancamento confirmado"); 
    delay(1000); 
    Serial.println("Espera do lancamento"); 
    lancamento(); 
  } 
  else { 
    Serial.println("Tecla errada, pressione novamente"); 
    seguranca(); 
  } 
} 
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/***************Segundo método de segurança************************/ 
void seguranca2() 
{ 
  Serial.println("Interrupcao do lançamento! Pressione R para reiniciar"); 
  while (Serial.available() == 0) { 
  } 
  tecla = Serial.read(); 
  if (tecla == 'R') { 
    Serial.println("Lancamento reiniciado"); 
    delay(1000); 
    Serial.println("Espera do lancamento"); 
    tempo = 0; 
    t_escreve = 0; 
    lancamento(); 
  } 
} 

/***************Código do lançamento do projétil ******************/ 
void lancamento() 
{ 
  if (lancamento && parameter == 0) 
  { 
    while (digitalRead(comparador_Z)) { // Constantemente a receber o valor de high, no momento 
//que vai a LOW, sai-se do while 
    } 
    tempo = millis ();  
    t_escreve = millis(); 
    Serial.println("Lancamento!"); 
    escreve(); 
    while (millis() - tempo < launch * 1000) { //Fica-se dentro desta função o tempo que foi definido 
//no launch. Sempre a fazer a subtração e compara com o tempo definido (x1000 é para os 
//segundos) 
      scaledX = mapf(X_value, 0, 1023, -scale, scale); 
      scaledY = mapf(Y_value, 0, 1023, -scale, scale); 
      if (millis() - tempo < 5000) { // tempo mínimo necessário para que o atmega consiga identificar 
//se houve ou não alteração nos valores de X e de Y 
        if ((-1 < scaledX < 1) || (-1 < scaledY < 1)) { // Condição para que haja interrupção do 
//lançamento quando no eixo dos X e Y não há aceleração suficiente  
          seguranca2(); 
        } 
      } 
      parameter++; // Incrementa 1 para que não haja mais nenhum lançamento 
      if (millis() - t_escreve > T_AMOSTRAGEM) { // Condição utilizada para parar de escrever na 
//eeprom 
        escreve(); 
        t_escreve = millis(); 
      } 
    } 
    digitalWrite(saida, HIGH); // Envia um sinal a HIGH para o circuito de trigger para desencadear 
//a explosão 
    Serial.println("Explosao!"); 
     
    leitura = false; 
  } 
} 
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void loop() { 
 
  /***************Código do Menu *****************************************************/ 
 
  while (menu) // Menu de escolha do que se quer fazer 
  { 
    Serial.println ("Menu principal"); 
    delay (1000); 
    Serial.println ("O que deseja fazer?"); 
    Serial.println ("1- Novo lançamento"); 
    Serial.println ("2- Ler valores guardados"); 
    Serial.println ("3 - Apagar valores guardados"); 
    while (Serial.available () == 0) { 
    } 
    valor_menu = Serial.parseFloat();  
    if (valor_menu == 1) 
    { 
      menu = false; 
      autentic = true; 
      Serial.println (" Selecionada a opcao de novo lançamento!"); 
      delay(500); 
    } 
    else if (valor_menu == 2) 
    { 
      menu = false; 
      leitura = true; 
      autentic = false; 
      amostragem = false; 
      launchtime = false; 
      escrita = false; 
 
      Serial.println("Selecionada a opção de leitura de valores!"); 
      delay(500); 
    } 
    else if (valor_menu == 3) 
    { 
      for ( int i = 0; i < EEPROM.length(); i++) { // Forma de apagar os valores guardados na 
//EEPROM 
        EEPROM.write(i, 255); 
      } 
      Serial.println ("Valores guardados apagados"); 
    } 
    else { 
      delay(100); 
      Serial.println( "Tente outra vez"); 
    } 
  } 
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/***************Código de autenticação *****************************************************/ 
  while (autentic) // Testa palavra passe introduzida 
  { 
    Serial.println("Insira a palavra passe:"); 
    while (Serial.available() == 0) {   // Aguarda pela introdução da palavra passe 
    } 
    password = Serial.readString(); 
    if (password.equals(pass)) // Compara a palavra inserida com a passsword pré-definida 
    { 
      autentic = false; 
      delay(100); 
      Serial.println("Autenticação efetuada com sucesso."); 
      delay(100); 
      Serial.println("Configurações de voo"); 
      delay(500); 
      launchtime = true; 
    } 
    else 
    { 
      delay(100); 
      Serial.println("Erro: Palavra-Passe errada"); 
      delay(500); 
      Serial.println("Tente outra vez."); 
      delay(500); 
    } 
  } 
 
  /***************Código do menu do lançamento *****************************************************/ 
  while (launchtime) 
  { 
    Serial.println("Insira o tempo de voo (utilize o . para separar as casas decimais):"); 
    while (Serial.available() == 0) {   // Aguarda pela introdução do tempo de voo 
    } 
    launch = Serial.parseFloat(); // Guarda na variável launch o inteiro 
    if (launch != 0)           //Vê se o valor guardado na variável launch é diferente de 0 
    { 
      launchtime = false; 
      Serial.println("Tempo de voo definido"); 
      delay(100); 
      amostragem = true; 
    } 
    else 
    { 
      delay(100); 
      Serial.println("Tenta outra vez"); 
    } 
  } 
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/***************Código do tempo de amostragem que se quer utilizar *****************/     
     
while(amostragem) 
  {  
    Serial.println("Insira o tempo de amostragem em ms:"); 
    while (Serial.available() == 0) {   //Aguarda pela introdução do tempo de amostragem 
    } 
    T_AMOSTRAGEM = Serial.parseInt(); // Guarda na variável T_AMOSTRAGEM o inteiro 
    if (T_AMOSTRAGEM != 0)           // vê se o valor guardado na variável T_AMOSTRAGEM é 
diferente de 0 
    { 
      Serial.println("Tempo de amostragem definido"); 
      delay(100); 
      amostragem = false;  
      seguranca(); 
    } 
    else 
    { 
      delay(100); 
      Serial.println("Tenta outra vez"); 
    } 
  } 
 
  /***************Código de leitura de valores dos eixos **************************/ 
 
  // Lê os valores provenientes do sensor 
  X_value = analogRead(X_axle); 
  Y_value = analogRead(Y_axle); 
  Z_value = analogRead(Z_axle); 
 
  // Altera os valores de aceleração de milivolts para valores em força g.  
  scaledX = mapf(X_value, 0, 1023, -scale, scale); 
  scaledY = mapf(Y_value, 0, 1023, -scale, scale); 
  scaledZ = mapf(Z_value, 0, 1023, -scale, scale); 
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/***************Código de leitura dos valores da EEPROM *******************/ 
  /*****A EEPROM só guarda 8 bits de cada vez e apenas tem 1K de memória *********/ 
 
  while (leitura) 
  { 
    EEPROM.get(addr, valor_eeprom); // Função que lê o valor guardado na EEPROM 
    Serial.println(); 
    if (addr == EEPROM.length() || (EEPROM.read(addr + 3) == 255)) { // Condição de paragem.  
      if (addr == 0) { // Se nenhum valor estiver guardado na memória 
        Serial.print("Memoria vazia"); 
        Serial.println(); 
      } 
      addr = 0; 
      leitura = false; 
      menu = true; 
      break; 
    } 
    Serial.print ("endereco "); 
    Serial.print(addr); 
    Serial.print(": "); 
    Serial.print(valor_eeprom); 
    addr = addr + sizeof(float); 
    Serial.print(" g"); 
    Serial.println(); 
    menu = true; 
  } 
 
} 
 
// Função que vai modificar os valores provenientes do acelerómetro de milivolts para forças G 
float mapf(float x, float in_min, float in_max, float out_min, float out_max) 
{ 
  return (x - in_min) * (out_max - out_min) / (in_max - in_min) + out_min; 
} 
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Anexo B Tutorial CC1120 

  Alimentação Principal  

Existem quatro maneiras de alimentar o circuito.  

• Duas pilhas AA de 1.5 V não recarregáveis. 

• Através do USB. 

• Fonte de alimentação externa com corrente máxima de 800 mA e uma tensão nominal de 3.3 VDC. 

• Através da sonda de debug do MSP430. 

Para este primeiro caso, vai-se utilizar duas pilhas AA de 1.5 V.  

 

Figura 52 – Alimentação do circuito. 

Selector de alimentação 

Dependendo do tipo de fonte de alimentação que se está a utilizar, é necessário alterar os jumpers 

para o sítio correto. No caso de se utilizar duas pilhas de 1.5 V, é necessário curto-circuitar o primeiro e último 

pino. Se houver alguma dúvida, a parte de trás do transcetor tem uma imagem com as diferentes 

configurações.  

A figura 53 e 54 apresentam a configuração dos pinos e a imagem que ajuda na seleção da 

alimentação. 
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Figura 53 – Configuração dos pinos. 

 

Figura 54 – Ajuda na seleção da alimentação. 

Conectar o CC1120 

Para conectar o CC1120, basta inserir o circuito integrado nos conectores designados para esse 

efeito. Esses conectores são os conectores por cima dos LEDs e à direita dos seletores de modos. 

 Há que ter em atenção a forma como se insere o circuito integrado e é necessário ter cuidado pois os 

componentes são sensíveis.  
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Figura 55 – CC1120. 

Também é necessário conectar ao CC1120 a antena. Para isso basta inserir a antena no seu sítio 

designado.  

 

Figura 56 – Antena W5017. 

 

Modos de funcionamento 

Através dos selectores dos modos, é possível escolher o modo com que queremos trabalhar. O seletor 

S2 tem como opção o enabler e disabler. Estes, servem para “ligar” ou “desligar” aquilo que selecionarmos 

no selector S1. 

 No selector S1, apresenta-se os dois modos de funcionamento. Os modos são:  
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• SmartRF  

• UART 

Vai-se utilizar o UART para o exercício. A figura 57 apresenta como devem ficar os selectores.  

 

Figura 57 – Modo UART. 

Ecrã de Boas Vindas 

Se tudo for corretamente configurado, ao ligar o transcetor, aparecerá um ecrã de boas vindas. Este 

ecrã apresentará o logotipo da Texas Instrument e a funcionalidade dos botões de navegação. 

 Ao clicar em qualquer um desses botões de navegação, o menu irá aparecer.  

 

Figura 58 – Ecrã de boas vindas. 

Menu principal 

No menu principal tem-se vários modos que se podem aceder. Os modos são os seguintes: 

• PER Test 

• EasyLink Test 

• RX Sniff Test 

• Chip Information 

• Set Contrast. 

Para aceder a cada uma das opções, basta andar com os botões de navegação.  
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Figura 59 – Menu principal. 

 

PER Test 

O packet error test é uma maneira simples e eficaz de testar o alcance máximo dos 2 transcetores. 

Esta aplicação funciona para alguns dos seguintes módulos de radiofrequência:  

• CC1120EM                                            

• CC1121EM 

• CC1125EM 

• CC1120-CC1190 869 MHz EM 

• CC1120-CC1190 915 MHz EM 

• CC1101EM 

A placa de desenvolvimento vai detetar automaticamente qual o módulo inserido. Neste caso utiliza-

se o módulo CC1120. Para selecionar esta opção basta carregar na tecla direita para confirmar.  

Configuração do PER test 

Depois de selecionar o PER test, é necessário escolher uma das duas seguintes opções: 

• CC1120 Stand Alone – Seleciona-se este modo se apenas se tem o CC1120 sozinho. 

• CC1120 + CC1190 Combo – Seleciona-se este modo se se tem o CC1120 em conjunto com 

CC1190.  
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Figura 60 – Configuração. 

Modos de operação do PER 

Existem dois modos de operação, o Easy Mode e o Expert Mode.  

Easy mode: 

 Este modo utiliza como teste as configurações default do dispositivo com apenas algumas outras 

opções. 

 Expert mode: 

 Este modo deixa configurar o dispositivo com mais opções.  

Escolheu-se o easy mode. 

Seletor de frequência 

É necessário escolher a frequência em que se quer trabalhar. Esta frequência depende da frequência 

de trabalho do CC1120. Neste caso foi utilizado um CC1120 com uma frequência de 169 MHz.  

Modo de funcionamento 

Existem dois tipos de funcionamento. O modo master e o modo slave.  

 Modo master: O master vai receber e contar o número de pacotes recebidos com sucesso 

pelo slave. 

 Modo slave: O slave vai constantemente enviar pacotes até o master enviar um pedido para 

parar de enviar pacotes.  

Ao escolher o modo master, é necessário fazer a configuração da taxa de transferência e da potência 

de saída. Ao selecionarmos cada uma das opções, temos a possibilidade de escolher várias preferências. 

Por fim, quando as configurações são as desejadas, seleciona-se a opção de Link Devices para que o 
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master consiga comunicar com o slave. É necessário também escolher o número de pacotes a receber do 

slave. O número de pacotes pode ser escolhido de entre alguns valores.  

Tabela 11 – Número de pacotes a receber. 

Opção Número de pacotes 

1 100 

2 1000 

3 10 000 

4 65 000 

 

 

Figura 61 – Modo master. 

Ao selecionar-se a opção de slave, o dispositivo vai estar à espera de se conseguir conectar com o 

master.  

 

Figura 62 – Modo slave. 
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Comunicação 

Quando se começa a comunicação, o dispositivo que ficou selecionado como master vai apresentar 

todas as informações. Estas informações vão estar divididas em dois ecrãs.  

Num primeiro ecrã vai mostrar as estatísticas em tempo real. As estatísticas são as seguintes: 

• Progress – Apresenta a progressão do teste em percentagem. 

• Good Pkts – Número de pacotes recebidos com sucesso  

• Lost Pkts – Número de pacotes perdidos 

• PER[%] – Apresenta a percentagem do número de pacotes perdidos em relação ao número total 

de pacotes enviados. 

• AVG RSSI [dBm] – Indicador da força do sinal. 

• Link M [dBm] – A diferença entre a sensibilidade do recetor e a potência mínima de receção 

esperada. 

No segundo ecrã apresenta-se um gráfico do RSSI em tempo real.  

 

Figura 63 – Primeiro ecrã. 

 

Figura 64 – Segundo ecrã. 
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Notou-se que quanto maior a distância entre cada transmissor, o valor de RSSI varia. Quando mais 

afastado estiver o recetor do transmissor, pior será o RSSI como era de esperar pois mais afastado os dois 

aparelhos, mais fraco será o sinal. A figura 68 apresenta esse fato.  

 

Figura 64 – Variações do RSSI.  

 

 


