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Abstract  - This  paper  presents  hardware  and  software
aspects  of  building  the  first  robot of  .PNG  team developed
specifically  to  participate  in  the  Rescue  B  competition.  The
important point of this work is the integration of an Arduino
device  connected  to  a  smartphone  with  Android  operating
system.

I. INTRODUÇÃO

Este  artigo  descreve  o robô do time  .PNG do Colégio
Técnico Industrial (CTI) da Universidade Estadual Paulista,
campus de Bauru, desenvolvido para a modalidade Rescue B
da Competição Latino  Americana  e Brasileira  de Robótica
(LARC  -  Latin  American  and  Brazilian  Robotics
Competition).  Este  robô  foi  desenvolvido  especificamente
para permitir a participação, pela primeira vez, do CTI nesta
modalidade.  Nela,  um  robô  deve  percorrer  uma  arena
disposta em andares,  segmentada  por paredes e obstáculos,
onde vítimas,  representadas por pontos aquecidos,  esperam
por resgate. O objetivo é encontrar  as vítimas, informar sua
posição e deixar  pequenos  blocos que representam  kits de
primeiro socorros.

O  robô  foi  construído  tendo  como  módulo  de
processamento  central  um  smartphone com  sistema
operacional Android  [1] conectado a um Arduino Mega  [2]
responsável  pelo  interfaceamento  com  os  sensores  e
atuadores necessários a realização da prova apresentada nesta
modalidade.  Optou-se pelo Arduino  e pelo Android  por  se
tratar  de  plataformas  acessíveis  e  pela  facilidade  no
desenvolvimento. 

O  Arduino  tem  como  objetivo  ficar  constantemente
analisando  os  meios  de  comunicação.  A cada  mensagem
recebida, é feita uma análise da mensagem. De acordo com o
que  foi  enviado,  o microcontrolador  executa  determinadas
funções,  e  caso  necessário,  retorna  algum  valor  para  o
Android.

O aplicativo Android faz que o robô fique constantemente
em movimento. Informações de distâncias e temperaturas são
constantemente analisadas.  Além disso, utiliza-se a bússola
do  smartphone,  que tem como objetivo garantir  que o robô
ande e que faça curvas seguindo a orientação da arena.

Por  se  tratar  de  um  projeto  com  diversos  elementos
integrados,  o sistema  de software  foi divido em diferentes
camadas,  onde  pode-se  apenas  simular  uma  situação  do
desafio, utilizando mapas pré-definidos, ou utilizar a conexão
com o Arduino, usando dados reais. 

Este artigo está dividido em dois itens principais, o item
II que descreve os detalhes do hardware incluindo detalhes
mecânicos  e  eletrônicos  e  o  item  III  onde  descrevemos  a
arquitetura de software usado.

II.ESTRUTURA DO ROBÔ

O desenvolvimento do robô levou em conta as premissas
de baixo custo, disponibilidade de materiais, simplicidade de
construção e facilidade na replicação, permitindo que outros
robôs possam ser construídos nos mesmos moldes deste. Os
subitens  a  seguir  descrevem  os  aspectos  de  cada  parte
constituindo do robô.

A. Mecânica

O robô foi construído com dois motores que acionam duas
rodas  de tração,  utilizando  o sistema  de tração  diferencial
(differential  drive).  A tração  diferencial  consiste  em  ter  o
acionamento de cada uma das rodas do robô por comandos
independentes o que permite manobras em pequenos espaços.
Para estabilizar o robô, um rodízio (tipo caster), foi colocado
de forma que as duas rodas e este rodízio são equidistantes,
Fig. 1. 

Fig. 1 – Disposição das rodas
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Para  que o robô se desloque de forma controlada,  cada
roda  é equipada  com um odômetro.  Além de permitir  um
deslocamento mais  preciso,  com o acionamento  controlado
de  cada  motor,  estes  odômetros  oferecem  informações  de
posicionamento  do robô na  arena,  o que é desejável  nesta
categoria. 

A construção  mecânica  é  suportada  por  uma  placa  de
fibra de vidro com a dimensão do robô (10cm x 15cm). Na
superfície inferior desta placa, Fig.  1, estão os motores com
suas  rodas,  o  rodízio,  os  sensores  de  temperatura  e  as
baterias.  Na  superfície  superior,  estão  colocados  as  placas
eletrônicas,  os sensores de distância,  alguns servomotores e
um  suporte  onde  o  smartphone é  alojado  que  pode  ser
observado na Fig. 3.

B. Eletrônica

Seguindo as premissas do desenvolvimento, a eletrônica é
baseada no Arduino e em circuitos compatíveis com ele. Para
suportar  todos os dispositivos externos,  um Arduino  Mega
2560, com o apresentado na Fig. 2, foi escolhido. A ele estão
ligados os sensores de distância  e os de temperatura.,  bem
como os atuadores. 

Fig. 2 – Arduino Mega 2560 utilizado no robô.

Do ponto de vista do processamento, o robô está dividido
em  duas  camadas  conectadas  serialmente.  A  primeira
camada,  de baixo nível,  utiliza  o Arduino e a  segunda,  de
nível  superior,  usa  o  smartphone.  A  conexão  entre  o
smartphone e o Arduino é realizada através de um cabo USB
On-The-Go (OTG). A primeira camada recebe os dados dos
sensores, processa-os e envia as informações geradas ao nível
superior.  A segunda  camada,  onde as  tomadas  de decisões
ocorrem,  utiliza  os sensores de inclinação,  acelerômetros e
bussola que equipam o smartphone. O  smartphone, por sua
vez, integra as informações provenientes do Arduino com as
dos seus próprios sensores para estimar seu posicionamento
dentro da arena  e a  existência  de vítimas.  Uma vez que o
smartphone decida o que fazer, ele informa ao nível inferior
sobre o acionamento dos atuadores – motores e servomotores.
Os  motores  são  acionados  por  uma  ponte  H  e  os  servo
motores são conectados diretamente ao Arduino.

A inclusão de um smartphone nesta arquitetura amplia a
capacidade de processamento embarcado no robô, simplifica
a utilização de alguns sensores e oferece ainda uma interface
visual  de interação  com humanos,  uma  vez  que o  display
deste  dispositivo  permite  que  informações  e  instruções
possam ser trocadas entre o robô e seu operador, com especial
importância durante o desenvolvimento e testes do aplicativo
de controle do robô.

III. SISTEMA DE SOFTWARE

Como  sistema  de  software  foi  desenvolvido  em  duas
plataformas  diferentes  –  Arduino  e  Android  –  soluções
diferentes foram tomadas em cada plataforma. O Arduino foi
programado em C++, utilizando as bibliotecas disponíveis e
o  ambiente  padrão  integrado  para  a  programação  desse
dispositivo [3]. Por outro lado, no Android foi desenvolvido
um aplicativo com a  linguagem Java em ambiente Eclipse
utilizando  o  Software  Development  Kit  padrão[4].  Todos
esses softwares de desenvolvimento e bibliotecas podem ser
baixados gratuitamente.

Fig. 3 – Estrutura do Robô com o suporte para o
smartphone.

A. Camadas de Software

Para o desenvolvimento do sistema de software foi divido
o  aplicativo  Android  em  cinco  camadas,  Fig.  4.  As  três
primeiras camadas executando no Arduino, a quinta camada
no Android e a quarta nas duas plataformas. Toda a lógica de
tomada de decisões do robô foi desenvolvida na plataforma
Android na última camada.

Na  primeira  camada,  estão  os  objetos  que  criam  uma
abstração  dos  dispositivos  de  hardware  conectados  pelo
Arduino.  Representações de cada  componente – sensores e
atuadores  –  do  robô,  transformando  dados  vindos  do
hardware em informações de importância  às camadas mais
elevadas e vice-versa.  (e.  g.,  esses objetos são responsáveis
por ler valores, como distância e realizar  ações, como girar
90º o robô à esquerda). 

A segunda  camada  controla  o  Arduino,  recebendo  as
requisições  da  camada  superior  e  gerenciando  o hardware
através de chamadas à camada mais baixa. 



A terceira  camada contém o protocolo de comunicação,
onde cada requisição é enviada para as camadas inferiores e
os  resultados  dessas  requisições  são  recebidos.  Indicando
qual informação a quarta camada precisa, ou qual ação deve
ser realizada. Esta camada está no limiar entre o Arduino e o
Android, sendo portanto dividida nas duas plataformas.

A  quarta  camada  cria  uma  nova  abstração,  nela  o
aplicativo encontra os objetos de alto nível que são base para
a troca de informações com o Arduino e consequentemente o
controle  do robô.  Além disso informações dos sensores  de
orientação  do  smartphone são  disponibilizado  à  camada
superior.  Nesta  quarta  camada,  estão  os  dois  blocos  que
diferenciam o modo que todas as informações serão enviadas
e recebidas. O módulo Arduino utiliza a conexão real com o
robô, requisitando informações e executando ações por meio
da  conexão  USB.  Alternativamente,  o  módulo  Simulação
utiliza  dados  pré-armazenados  nesta  camada,  em  diversos
mapas simulados. Desse modo, ao invés de ler um valor do
robô,  todas  as  informações  são  retiradas  de  um  banco de
dados  internos,  de  modo  que  facilite  e  agilize  testes  de
situações específicas  facilitando o desenvolvimento e testes
do projeto. 

Fig. 4 – Arquitetura do Robô.

Na  quinta  camada  está  o  controle  do  robô.  Nela  se
localizada  toda  a  lógica,  análise  de  dados  e  tomada  de
decisões  para  realizar  a  tarefa  exigida  pela  prova.  Nesta
camada,  não  há  diferenciação  entre  módulo  Simulação  e
Arduino. Todo o código presente na nesta camada utiliza da
mesma  abstração  sem  identificar  se  se  trata  de  uma
simulação  ou  uma  interação  real.  A quinta  camada  tem
também a incumbência de interfacear o robô com o usuário
operador.  Através  da  tela  do  smartphone o operador  pode
comandar  o  robô  e  visualizar  dados  obtidos  durante  um
percurso ou simulação.

Por  motivos  de  organização  nenhuma  camada  pode
invocar  uma  camada  superior;  cada  camada  tem acesso a
apenas ao nível abaixo do seu; e uma classe Helper gerencia
valores gerais,  como posição do robô no labirinto,  e outros
dados que precisam ser acessados por mais de uma camada.

Assim,  qualquer  demanda  ocorre  de modo semelhante,
passando de uma camada  a outra pela sequencia  5 → 4 → 3
→ 2 → 1, e no caso de resposta a demanda, o valor é passado
por cada camada em sentido contrário até atingir  a camada
requisitante.

B. Mapas

Neste tipo de modalidade de resgate são inseridos na  a
arena  paredes  e  obstruções  formando  um  labirinto.  Este
labirinto é modular com blocos de espaço de dimensões fixas
e com caminhos sempre retos ou com curvas em ângulos de
90º.

Na  abordagem  utilizada  no  desenvolvimento  deste
trabalho,  conforme  o  robô  percorre  o  labirinto,  ele  vai
armazenando informações sobre cada bloco em uma matriz. 

São  armazenadas  oito  informações  sobre  cada  bloco,
sendo: existe parede norte;  existe parede sul;  existe parede
leste; existe parede oeste; existe vítima norte;  existe vítima
sul; existe vítima leste; existe vítima oeste. Pra cada teste, é a
atribuído o valor 0 caso seja falso, e 1 caso verdadeiro. 

Em  uma  arena  10x10  blocos,  o  mapa  final  será  uma
matriz 10x10, onde cada valor conterá as informações sobre
determinado  bloco,  informando  a  existência  de  paredes  e
vítimas. 

No  módulo  simulação,  o  mapa  já  contém  todas  as
informações preenchidas. Desse modo, ao invés de usar um
componente real do robô, o aplicativo usa o mapa carregado
na memória para extrair os dados necessários. 

Após o robô percorrer  todo o labirinto e ter preenchido
todo o mapa, esse mesmo mapa criado em tempo de execução
pode ser usado pelo modulo simulação.

IV. CONCLUSÃO

Os  jovens,  frente  aos  desenvolvimentos  inerentes  à
robótica,  sentem-se desafiados e entusiasmados a aprender
conceitos  e  a  colocá-los  em  prática,  criando  hipóteses  e
vasculhando suas possibilidades.  O robô apresentado neste
artigo  é  fruto  destes  sentimentos  e  representa  a  primeira
experiência  do  Colégio  Técnico  Industrial  na  modalidade
Rescue B do LARC. 
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