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Resumo 

Nas últimas décadas, veículos auto guiados tem sido desenvolvidos e empregados 

principalmente em ambientes industriais a fim de automatizar processos de transporte e, 

consequentemente, reduzir custos e promover melhoramento na logística empresarial. 

Desse modo, é interessante dominar as tecnologias relacionadas com veículos auto 

guiados, que englobam a parte de hardware, software, controle e instrumentação. 

Neste trabalho é desenvolvido um protótipo de veículo auto guiado capaz de seguir 

uma faixa preta colocada sobre uma superfície branca. O protótipo é construído a partir 

de uma plataforma que contém dois motores de corrente contínua que são controlados 

por um microcontrolador PIC24F a partir das informações de um módulo de sensores 

infravermelho. É desenvolvido e implementado quatro tipos de controle a fim de que a 

tarefa seja efetuada com sucesso atendendo aos critérios de desempenho. Esses controles 

são: controle a partir de regras, controle proporcional, controle baseado em Lógica Fuzzy 

e controle proporcional que tem erro gerado por meio de Lógica Fuzzy. 

Os resultados do trabalho também são apresentados, sendo realizada uma análise 

das diferentes estratégias de controle apresentadas, e o projeto pode ser utilizado no 

desenvolvimento de aplicações industriais reais. 
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Abstract 

In recent decades, self guided vehicles have been developed and applied mainly in 

industrial environments to automate shipping processes, and consequently, it reduces 

costs and promotes improvement in the logistics business. Thus, it is interesting to 

dominate the technologies related to self guided vehicles, which include the hardware, 

software, control and instrumentation. 

In this work, it is developed a self guided vehicle prototype able to follow a black 

line placed on a white surface. The prototype is constructed from a platform that includes 

two direct current motors that are controlled by a microcontroller PIC24F through 

information from an infrared sensor module. It is developed and implemented four types 

of control so that the task is successful done meeting the performance criteria. These 

controls are: control from rules, proportional control, control based on Fuzzy Logic and 

proportional control that has error generated by Fuzzy Logic. 

The results of the project are also presented, it is developed an analysis of the 

different implemented control strategies, and the project can be used to develop real 

industrial applications. 
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Capítulo 1 

Introdução 

1.1. Relevância do tema em investigação 

Veículo Auto Guiado ou AGV (do inglês, Automated Guided Vehicle) é um tipo de 

robô móvel industrial utilizado para manipular equipamentos por meio de guindastes, 

elevadores, transportadores etc. São focados na transferência de uma carga em um 

ambiente. O AGV é um veículo autônomo capaz de se mover ao longo de caminhos pré-

determinados e de realizar tarefas pré-determinadas e difíceis de serem realizadas por 

seres humanos. Esse sistema possui diversas vantagens, como por exemplo, proteção aos 

materiais transportados, controle de estoque, segurança aos trabalhadores, aumento da 

produtividade, melhora das condições de trabalho etc. (1). 

Em 1953, o primeiro sistema AVG foi criado e implementado e, no final da década 

de 50, muitos AGVs estavam operando em fábricas. A indústria que mais utiliza os AGVs é 

a indústria de automóveis, além das indústrias de distribuição, papel, têxtil e metal. Os 

três principais tipos de veículos utilizados atualmente são: tratores, que movem cargas 

passivas colocadas em plataformas com rodas; carga unitária, que transportam uma única 

carga colocada sobre o veículo; e bifurcada, que busca, transporta e entrega a carga 

unitária (1). 

A robótica móvel é uma área de pesquisa que vem se desenvolvendo bastante nos 

últimos anos. Os robôs têm auxiliado o homem em diversas tarefas e serviços e os 

sistemas AGVs são concebidos para realizar essas funções com autonomia dentro um 

estabelecimento, permitindo poupar custos, tempo, energia e espaço na logística 

empresarial. Portanto, o protótipo construído a partir desse trabalho poderá ser útil como 

modelo didático para estudo e desenvolvimento de sistemas desse tipo. 
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1.2. Objetivos do Trabalho 

O objetivo principal deste trabalho consiste no desenvolvimento de um protótipo 

de veículo auto guiado capaz de percorrer uma faixa colocada no chão de modo mais 

rápido possível. Para tal, são explorados conceitos de robótica com implementação de 

baixo custo para o desenvolvimento das partes de hardware e software do protótipo. A 

parte de hardware engloba o estudo dos componentes necessários para a construção do 

protótipo, assim como sua montagem, e a parte de software engloba o desenvolvimento 

da programação do microcontrolador e o desenvolvimento e testes de diferentes tipos de 

controle a fim de se verificar qual controle é mais eficiente e eficaz. Portanto, conceitos 

das áreas de microcontroladores, programação, instrumentação, eletrônica e controle são 

utilizados no desenvolvimento do trabalho. 

1.3. Metodologia 

Inicialmente, foi realizada uma pesquisa bibliográfica a respeito de veículos auto 

guiados, tanto com respeito a forma de construção tão bem como as técnicas de controle 

dos mesmos. Também foi realizado um estudo sobre como aplicar a Lógica Fuzzy. 

O protótipo é construído a partir de um pequeno robô com dois motores e uma 

roldana frontal para apoio, um microcontrolador PIC24F, uma ponte H, três sensores de 

luz infravermelha localizados na parte frontal do robô, um display LCD (Display de Cristal 

Líquido, do inglês Liquid Crystal Display) e uma bateria. O chão de fábrica no qual é 

efetuada a simulação é construído a partir de uma faixa preta colocada sobre um plano 

branco. 

O microcontrolador PIC24F recebe a tensão dos 3 sensores de luz infravermelha, 

faz a conversão ADC (do inglês, Analog to Digital Conveter) das tensões oriundas dos 

sensores, e por meio de operações matemáticas e operações lógicas, de acordo com a lei 

de controle, define a tensão de saída de cada um dos motores via PWM (do inglês, Pulse-

Width Modulation). Os motores são acionados a partir de uma Ponte H de modo que o 

protótipo seja capaz de seguir o trajeto criado. Quatro lógicas de controle são 

desenvolvidas, implementadas e testadas: controle baseado em regras, controle 

proporcional, controle baseado em Lógica Difusa (do inglês, Lógica Fuzzy) que gera a 
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variável de controle e controle proporcional que tem erro calculado a partir da Lógica 

Fuzzy. As estratégias de controle baseada na Lógica Fuzzy foram implementadas 

inicialmente no MATLAB® e posteriormente convertidas para a linguagem C++, 

adequada para a implementação no microcontrolador PIC24F. 

1.4. Organização do Trabalho 

Esse trabalho é organizado em cinco capítulos, incluindo esse capítulo introdutório 

e um apêndice. 

No capítulo 2 é apresentada uma breve descrição da história da robótica, da 

robótica móvel, dos tipos de sistema AGVs e de alguns trabalhos já desenvolvidos na área. 

Além disso, são apresentados conceitos sobre Lógica Fuzzy. 

No capítulo 3 os componentes que compõem o protótipo são descritos e é 

mostrado o posicionamento desses componentes no protótipo. Estes componentes são: 

microcontrolador, kit de desenvolvimento, plataforma e motores, ponte H, módulo de 

sensores infravermelho, display LCD e bateria. Também é apresentada uma análise do 

comportamento dos três sensores infravermelhos através das medições de tensão para 

diferentes posições. 

No capítulo 4, o desenvolvimento dos quatro tipos de controle são explicitados, 

assim como os resultados obtidos. Também é feito uma análise sobre o insucesso dos 

controles desenvolvidos baseados em Lógica Fuzzy e são simulados valores de tensão dos 

sensores a fim de se verificar e comparar a saída obtida para cada tipo de controle. 

No capítulo 5 são apresentadas as conclusões desse trabalho e propostas para 

trabalhos futuros. 

No apêndice A é apresentado a parte de software do trabalho. As funções 

desenvolvidas são descritas e o código é mostrado. 
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Capítulo 2 

Revisão Bibliográfica 

O objetivo deste capítulo é a descrição da história da robótica, a categorização dos 

veículos auto guiados, a revisão bibliográfica de trabalhos já desenvolvidos na área e um 

resumo sobre Lógica Fuzzy. Inicialmente, é feita uma sucinta descrição da história da 

robótica e das gerações e robôs. Em seguida, robôs móveis são conceituados e 

classificados e é descrito os tipos de veículos auto guiados. Também são apresentados 

alguns trabalhos já desenvolvidos na área do presente trabalho. O capítulo é finalizado 

com um resumo sobre Lógica Fuzzy. 

2.1. História da Robótica 

A palavra "robô" se tornou popular em 25 de janeiro de 1921, em Praga, República 

Tcheca, a partir da peça teatral de Karel Capek chamada R.U.R (Rossum's Universal 

Robots). Na peça, o inventor, chamado Rossum, criou uma raça de trabalhadores 

semelhante a humanos e capazes de substituírem humanos em qualquer atividade. Capek 

descreveu os trabalhadores como robôs, termo oriundo da palavra Tcheca "Robota". 

Trabalhadores robôs implicavam em trabalhadores servos com função única de substituir 

pessoas reais em qualquer tipo de trabalho (2). 

Após a Segunda Guerra Mundial, foram desenvolvidos os primeiros trabalhos em 

robótica, como por exemplo, as máquinas do tipo Master-Slave que foram desenvolvidas 

a fim de se manipular materiais perigosos como os materiais radioativos. Já em 1959, 

George Devol e Joseph Engelberg desenvolveram o primeiro robô industrial que era 

programado por meio de um computador e podia ser usado em várias aplicações, uma vez 

que o mesmo podia ser reprogramado (3). 

Em 1968, o primeiro robô móvel com conceitos de robótica fixa e mecânica foi 

construído. A partir dessa década, iniciou-se o desenvolvimento de sensores, inteligência 
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artificial e processamento de imagens a fim de se desenvolver robôs robustos com 

capacidade de atuar em ambientes dinâmicos (4). 

Na década de 80, surgiram trabalhos baseados em leitura a partir de sensores. Um 

exemplo é o método "caminho livre" (do inglês, freeway), criado em 1983, que era baseado 

em modelagem do espaço livre e planejamento da trajetória, porém possuía limitações 

referentes a geração dos mapas do ambiente e manutenção (4). 

A partir da década de 90, começaram as grandes revoluções na área de robótica, 

especialmente na área de robótica móvel, com o desenvolvimento de robôs com 

capacidades mais elaboradas. Um exemplo é o famoso robô chamado "Soujourner" 

desenvolvido pela NASA em conjunto com a Carnegie Mellon University. Esse robô foi 

enviado a Marte em 1997 para realizar a inspeção do planeta (4). 

Já no século XXI, uma grande evolução tecnológica tem ocorrido e uma grande 

variedade de robôs tem sido desenvolvidos. Alguns dos principais robôs desenvolvidos 

foram: o helicóptero robô lançado pela Epson em 2014, que mede cerca de 7 centímetros 

e pesa 10 gramas, e se destina a ser usado como uma câmara voadora em desastres 

naturais; o aspirador de pó robótico chamado "Roomba" que já vendeu mais de 2,5 

milhões de unidades; o braço mecânico, desenvolvido em 2012 pela Universidade de 

Pittsburgh, que pode ser controlado pelo pensamento (5). 

Assim como ocorreu com os computadores, os robôs móveis foram sendo 

classificados em gerações de acordo com seu surgimento (6): 

 

 Primeira Geração: Robôs Sequenciais 

Correspondem basicamente aos braços industriais. Realizam uma repetição de 

uma sequência programada previamente. Para seu correto funcionamento, requerem um 

ambiente com objetos bem posicionados e possuem sensores que obtém dados apenas do 

estado interno do robô. 

 

 Segunda Geração: Robôs com Ciclos Programáveis 

Nessa geração, a programação permite que os robôs tenham a capacidade de se 

adequar às situações em que se encontram. Além disso, há o uso de câmeras e de sensores 

internos e externos. 
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 Terceira Geração: Robôs Inteligentes 

É composta por robôs que empregam Inteligência Artificial. Esses robôs possuem 

algoritmos de rotas, simulação de comportamento humano e animal e utilizam 

mecanismos de visão computacional, atualização de posicionamento, reconhecimento de 

voz etc. 

2.2. Robótica Móvel 

A principal característica dos robôs móveis é a percepção. Robôs móveis podem se 

mover e perceber o mundo uma vez que são constituídos de mecanismos de locomoção a 

partir do desenvolvimento de hardware e software para percepção, como por exemplo, 

sensores de locomoção e visão (7). 

Robôs móveis são classificados de diversas maneiras, mas em geral, podem ser 

classificados de três formas (4): 

 

 Quanto à anatomia 

Robôs Aquáticos, geralmente equipados com balões de ar ou propulsores; Robôs 

Aéreos, geralmente equipados com câmeras de vídeo; e Robôs Terrestres, geralmente 

utilizados em ambientes específicos. 

 

 Quanto à funcionalidade 

Robôs Pessoais, que interagem com humanos como entretenimento; Robôs de 

Serviço, que auxiliam no ambiente de trabalho; Robôs de Campo, que realizam atividades 

em ambientes perigosos ou pouco conhecidos e Robôs Industriais, que são utilizados para 

linhas de produção a fim de realizar tarefas industriais. 

 

 Quanto ao tipo de controle 

Teleoperados, no qual o usuário controla os movimentos do robô; Semi-Autônomo, 

no qual deve executar autonomamente a tarefa demandada pelo usuário; e Autônomos, 

que devem executar tarefas sem interferência alguma do ser humano. 
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Os robôs móveis estão presente em todo mundo e são utilizados em uma grande 

variedade de aplicações, como por exemplo, no espaço para exploração planetária, no 

serviço médico para entrega de alimentos e jornais, na limpeza comercial efetuando 

trabalhos como limpeza de banheiros e janelas, no manuseamento de materiais 

carregando e descarregando caminhões, navios etc. e no serviço de energia inspecionando 

plantas nucleares ou linhas de alta tensão, realizando mapeamento de minas etc. (8). 

2.3. Tipos de Sistema AGV 

De acordo com a aplicação, frequência de transporte e custo de instalação e 

manutenção, diferentes métodos de orientação podem ser escolhidos. Os três sistemas 

mais comumente empregados são (1): 

 

 Orientação por Laser 

Fornece ao cliente grande flexibilidade uma vez que as rotas podem ser alteradas 

via software e o veículo não necessita da indicação de rotas. 

 

 Orientação por fio 

Consiste em um sistema de navegação no qual o veículo segue um fio colocado 

sobre o chão. 

 

 Orientação por fita (faixa) 

O veículo segue uma faixa pintada ou colocada no chão. 

 

O robô seguidor de linha é geralmente um robô com rodas que possui um 

determinado número de sensores de luz de acordo com a aplicação desejada. Com apenas 

um sensor, o robô é capaz de identificar apenas onde a linha está, com o uso de dois 

sensores, o robô é capaz de seguir uma direção, e com o uso de mais sensores, o robô 

poderá obter melhores resultados e desenvolver lógicas adicionais (7). 

 

2.4. Revisão Bibliográfica 
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A fim de se analisar o estado da arte na área de estudo deste trabalho de conclusão 

de curso, é feito a pesquisa, estudo e descrição de alguns trabalhos já desenvolvidos 

disponíveis na literatura. 

A maioria dos trabalhos desenvolvidos na área são desenvolvidos a partir de uma 

faixa preta colocada sob um chão branco e é usado um veículo auto guiado com três 

sensores de luz, dois motores CC, sendo que cada um aciona uma roda, e uma lógica de 

controle. A lógica de virada é a mesma em todos os projetos e pode ser entendida a partir 

da Figura 2-1. Quando o sensor central está sob a linha preta, o robô tende a se mover 

para frente e, portanto, os dois motores são acionados. Quando o sensor da esquerda está 

sob a linha preta, o robô deve mover para a esquerda para permanecer no percurso e, 

portanto, é necessário que o motor da direita tenha a uma velocidade maior que o motor 

da esquerda. E, no terceiro e último caso, quando o sensor da direita está sob a linha preta, 

o robô deve mover para a direita e, portanto, o motor da esquerda se move a uma 

velocidade maior que o motor da direita. 

 

Figura 2-1 - Lógica de Virada (9) 

 

 

 

Em (4) é apresentado um protótipo de AGV constituído por dois motores de passo, 

um microcontrolador PIC16F877A, três optoacopladores, um sensor fim de curso, um 

display LCD e uma bateria. O protótipo tem como objetivo percorrer uma linha preta 

desenhada no chão e parar quando detectado a presença de algum objeto obstruindo o 

trajeto ou quando detectado um ponto de parada pré-estabelecido. Os optoacopladores 

são utilizados para detectar a linha preta a partir de um LED (Diodo Emissor de Luz, do 

inglês Light Emitter Diode) e um dispositivo detector. Dois dos optoacopladores são 

utilizados para detectar o trajeto e outro optoacoplador é utilizado para identificação dos 
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pontos de parada. O sensor de fim de curso é utilizado para detectar obstáculos, como 

pessoas e objetos, e quando um obstáculo é detectado, o protótipo para e pode ser 

reiniciado pressionando-se um botão localizado no mesmo. O microcontrolador 

PIC16F877A recebe informação dos sensores, e a partir do código e da lógica 

desenvolvida, envia pulsos para acionamento dos motores de passo. O display LCD é 

utilizado para mostrar o tempo de cada volta percorrida pelo protótipo. A Figura 2-2 

ilustra o protótipo desenvolvido. 

 

Figura 2-2 - Foto do Protótipo de Pscheidt (4) 

 

 

O protótipo foi capaz de seguir o trajeto definido e realizar as paradas previstas. 

Entretanto, não foi possível a implementação do display LCD uma vez que a biblioteca 

utilizada no microcontrolador não permite a utilização de interrupções junto ao display. 

Em (10) é apresentado um robô autônomo constituído de dois motores CC, treze 

sensores de luz, um microcontrolador Arduino UNO, uma ponte-H L298N, e uma bateria. 

O robô tem a capacidade de seguir uma linha branca colocada sobre um plano preto. 

Foram utilizados treze pares de LED emissores e receptores de luz como sensores de luz. 

Esse grande número de sensores permite uma maior precisão na identificação da linha a 

ser seguida. O microcontrolador recebe informações dos sensores, e a partir da 

programação desenvolvida, aciona a ponte-H. A ponte-H é utilizada para acionar os 

motores a partir de PWM, uma vez que o microcontrolador não é capaz de fornecer a 

potência necessária para os motores. A Figura 2-3 ilustra o protótipo desenvolvido. 
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Figura 2-3 - Foto do Protótipo (10) 

 

 

Foi implementado um controle PD sendo que os ganhos proporcional e derivativo 

foram determinados a partir do método de Ziegler-Nichols. O setpoint foi definido como o 

valor da tensão gerada pelo sensor de luz central quando o mesmo se encontra 

diretamente sobe a linha. 

O projeto desenvolvido apresentou bons resultados com uma rápida resposta. 

Porém, ao realizar curvas, o robô sai do trajeto por alguns instantes, o que pode ser 

explicado pelo grande raio da roda do robô. 

Em (11) é apresentado um robô seguidor usando Lógica Fuzzy. O robô é 

constituído de dois motores CC, uma placa de experimento contendo um 

microcontrolador PIC16F887, um módulo de dois sensores infravermelhos, um display 

LCD e módulos de transmissores e receptores. A Figura 2-4 ilustra o protótipo 

desenvolvido. 
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Figura 2-4 - Foto do Protótipo (11) 

 

 

 

O display LCD possui várias aplicações, como calibração dos sensores e 

visualização de informações sobre o movimento do robô. Os módulos de transmissores e 

receptores permitem o controle remoto do robô. O módulo receptor está localizado na 

carcaça do robô e o módulo transmissor é constituído de quatro botões. Esse sistema têm 

um alcance de 10 metros. 

O microcontrolador recebe informações dos módulos de sensores e dos módulos 

de transmissores e receptores e, a partir da Lógica Fuzzy desenvolvida em C, define a 

tensão a ser aplicada nos motores que são acionados por meio de uma ponte-H do tipo 

L293D. 

Em (9) é descrito o desenvolvimento de três robôs seguidores de linha de alta 

velocidade, cada um com uma estratégia de controle distinta. As estratégias de controle 

são oriundas da teoria de treinamento de rede neural que se combina conhecimento 

humano e obtenção de dados a partir da prática. As três estratégias de controle utilizadas 

em cada um dos três robôs são: estratégia de controle baseada em redes neurais, 

estratégia de controle baseada em quantização de vetor de aprendizagem e estratégia de 

controle baseada em aprendizagem por reforço. A Figura 2-5 ilustra os protótipos 

desenvolvidos. 
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Figura 2-5 - Foto dos Três Protótipos (9) 

 

 

O controle é implementado em um microcontrolador de 8 bits que realiza a 

interface entre o módulo de sensores, o módulo do cartão SD e o módulo driver dos dois 

motores CC. 

O módulo de sensores que detectam a linha é constituído de 9 sensores 

organizados em matriz 3x3, senso que cada sensor é constituído de um par emissor e 

receptor de luz. O módulo do cartão SD têm como função armazenar grandes volume de 

dados de treinamento e conecta-se ao microcontrolador via protocolo SPI (Interface 

Serial Periférica, do inglês Serial Peripheral Interface). O módulo "driver" é constituído de 

um chip L298 e têm como função fornecer potência aos motores. 

A grande maioria dos trabalhos já desenvolvidos foca mais na parte de hardware e 

fala muito pouco ou nada sobre a parte de software, dificultando a continuidade do 

trabalho por outros estudantes ou autores. 

2.5. Lógica Fuzzy  

A ideia da Lógica Fuzzy é similar a percepção dos seres humanos. O conceito de 

Lógica Fuzzy é sempre utilizado na rotina e ninguém presta atenção a esses conceitos. Por 

exemplo, para se responder uma pesquisa de satisfação sobre um produto ou serviço 

poderia se utilizar as respostas “Não Satisfeito” ou “Muito Satisfeito”. Entretanto, essas 

respostas podem ser imprecisas pois há vários níveis de satisfação entre “Não Satisfeito” 

e “Muito Satisfeito”. Esses níveis de satisfação poderiam ser definidos por seres humanos, 
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a partir de seus sentimentos, mas não por computadores, uma vez que computadores 

apenas compreendem “0” ou “1”. É possível para computadores lidar com dados ambíguos 

com ajuda do sentimento humano a partir da Lógica Fuzzy (12). 

A Lógica Fuzzy tem sido implementada desde a década de oitenta e, na sociedade 

atual, a Lógica Fuzzy tem sido largamente utilizada em diversas aplicações como, por 

exemplo, produção industrial, controle automático, produção automobilística, bancos e 

hospitais (12). 

Para se implementar a Lógica Fuzzy são necessários três passos: "fuzzyficação", 

"processo de inferência Fuzzy" e "defuzzyficação". Esses passos são explicados nas seções 

2.5.1, 2.5.2 e 2.5.3, respectivamente. É utilizado um exemplo no qual a Lógica Fuzzy é 

aplicada para se calcular a gorjeta (saída do sistema) a ser dada considerando-se a 

qualidade da comida e a qualidade do serviço (entradas do sistema) (13). 

2.5.1. “Fuzzyficação” 

Na “fuzzyficação” cada entrada ou conjunto de dados é convertida em um conjunto 

de dados “Fuzzy” por meio de funções de pertinência. 

No exemplo estudado há duas entradas: a qualidade da comida e a qualidade do 

serviço. Para a qualidade do serviço se é definido três classificações: serviço pobre, 

serviço bom ou serviço excelente e para a qualidade da comida defini-se duas 

classificações: comida detestável ou comida deliciosa. A Figura 2-6 mostra as funções de 

pertinência de entrada para a qualidade do serviço. A faixa de avaliação para cada uma 

das entradas varie entre 0 e 10 e as funções convertem esses valores de entrada para 

valores Fuzzy que variam de 0 a 1 (13). 
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Figura 2-6 - Funções de Pertinência de Entrada (13) 

 

2.5.2. Processo de inferência Fuzzy  

No passo chamado de processo de inferência Fuzzy são definidas regras que 

combinadas com as funções de pertinências geram saídas Fuzzy. Para cada regra, uma 

saída é gerada. 

No exemplo analisado são definidas três regras (13): 

 

1) Caso o serviço seja pobre e a comida detestável, a gorjeta é barata 

2) Caso o serviço seja bom, a gorjeta é média 

3) Caso o serviço seja excelente e a comida deliciosa, a gorjeta é generosa 

 

As funções de pertinência de saída (gorjeta barata, gorjeta média e gorjeta 

generosa) são mostradas na Figura 2-7. Os valores Fuzzy, que variam entre 0 e 1, são 

convertidos em valores de gorjeta, que variam entre 0 e 30%, de acordo com a função 

utilizada (13). 
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Figura 2-7 - Funções de Pertinência de Saída (13) 

 

2.5.3. “Defuzzyficação” 

A etapa de “defuzzyficação” corresponde ao processo de se combinar as saídas 

originadas a partir de cada regra a fim de se obter a saída da Lógica Fuzzy. Há vários 

métodos para se fazer a “defuzzyficação”, como por exemplo centro de gravidade e média 

dos máximos. 

Na Figura 2-8 é mostrado o diagrama da Lógica Fuzzy. As funções de pertinência 

de entrada e saída são usadas de acordo com as três regras definidas. No exemplo 

mostrado no diagrama, a avaliação do serviço é igual a 3 e a avaliação da comida é igual a 

8 e, consequentemente, cada função de pertinência de entrada é cortada em um ponto. 

Para cada regra, os dois valores Fuzzy das duas funções de pertinência de entrada são 

comparados e o maior valor é comparado com a função de pertinência de saída. A função 

de saída de cada uma das regras é definida como o valor mínimo entre esse valor e a 

função de pertinência de saída. 
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Figura 2-8 - Diagrama da Lógica Fuzzy (13) 

 

 

As três funções de saída de cada regra são somadas e, a partir do método de centro 

de gravidade, o valor de saída da Lógica Fuzzy é gerado. No exemplo, é calculado um valor 

de gorjeta igual a 16,7% (13). 
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2.5.4. Características da Lógica Fuzzy  

As principais características da Lógica Fuzzy são (13): 

 

 É uma lógica de fácil compreensão, uma vez que os conceitos matemáticos 

envolvidos na lógica não são muito complexos. Além disso, é baseada em 

linguagem natural, ou seja, a linguagem base da Lógica Fuzzy é a mesma da 

comunicação humana. 

 É uma lógica flexível, já que permite ajustes e adição de funcionalidades sem 

ter que alterar todo o sistema de controle. 

 A lógica é tolerante a dados imprecisos, pois leva em consideração a 

experiência do desenvolvedor que possui entendimento do sistema que 

está sendo controlado. 
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Capítulo 3 

Arquitetura do Protótipo 

Nesse capítulo são descritos os elementos que constituem o protótipo: 

microcontrolador, kit de desenvolvimento, plataforma e motores, ponte H, módulo de 

sensores Infravermelho, display LCD e bateria. Também é mostrado medições de tensão 

obtidas a partir dos três sensores infravermelhos. 

3.1. Microcontrolador 

Microcontrolador é um dispositivo microprocessador que pode ser programado 

para aplicações específicas. O microcontrolador PIC24F fabricado pela Microchip é 

utilizado no projeto e possui três unidades principais em sua estrutura: 

 

 Unidade de Processamento Central: Composto pela CPU (do inglês, Central 

Processing Unit), memória e tabela de vetores de interrupção. A CPU é a 

unidade que efetua a lógica e lida com endereços dos componentes e 

dispositivos presentes no microcontrolador. A memória é responsável por 

armazenar dados. A tabela de vetores de interrupção lida com o bloco de 

interrupções que é um bloco fundamental em relação a execução de tarefas. 

 Dispositivos Periféricos: composto por temporizadores, dispositivos de 

comunicação e conversor analógico digital. Temporizadores são utilizados 

para o desenvolvimento de aplicações, lógicas e em outros dispositivos 

periféricos. Dispositivos de comunicação correspondem a protocolos de 

comunicação disponíveis no microcontrolador como I2C (Circuito Inter-

Integrado, do inglês Inter-Integrated Circuit), UART (Transmissor/Receptor 

Universal Assíncrono, do inglês Universal Asynchronous 

Receiver/Transmitter) e SPI. O ADC é utilizado para converter um sinal 
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analógico de entrada em um sinal digital a ser analisado ou manipulado pelo 

microcontrolador. 

 

 Sistema de Integração: É responsável pela interação das duas unidades 

descritas anteriormente. É composto por osciladores e reguladores de 

tensão. Osciladores são dispositivos responsáveis por gerar um sinal em 

uma determinada frequência e são fundamentais para o desenvolvimento e 

funcionamento dos dispositivos periféricos. Reguladores de tensão são 

responsáveis pela comparação de tensão. 

 

As principais características do microcontrolador utilizado são: 

 

 Velocidade da CPU: 16 milhões de instruções por segundo 

 Memória de Programa: 64 KB 

 Memória RAM: 8192 B 

 Número de Pinos: 28 

3.2. Kit de Desenvolvimento 

O microcontrolador é utilizado juntamente com um kit de desenvolvimento. O kit 

facilita o desenvolvimento de aplicações uma vez que possui componentes que facilitam 

a conexão entre o microcontrolador e outros dispositivos, como por exemplo, computador 

e fonte de energia. Além disso, o kit de desenvolvimento possui diversos componentes 

eletrônicos que podem ser utilizados no desenvolvimento de aplicações, como por 

exemplo, chaves, potenciômetro e leds. 

Uma imagem do kit de desenvolvimento com a indicação dos seus componentes é 

mostrada na Figura 3-1. 
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Figura 3-1 - Kit de Desenvolvimento (14) 

 

 

1) Porta USB 

2) Conector ICD 2 

3) Conector de fonte de energia 

4) Indicador de energia 

5) Jumper de 5V ou 3,3V 

6) Jumper de fonte de energia ou USB 

7) Leds 

8) Jumper de conexão dos leds 

9) Botão reset 

10)   Interruptor 1 

11)   Interruptor 2 

12)   Potenciômetro 

13)   Jumper de conexão de potenciômetro 

14)   Oscilador externo 

15)   Jumper de seleção de dispositivo 

16)   Conectores de entrada/saída 

17)   Conector PICkit 
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3.3. Plataforma e Motores 

A plataforma utilizada no desenvolvimento do protótipo é chamada "Magician 

Chassis", do fabricante "Ragu". A plataforma possui dois motores CC, duas rodas 

dianteiras e uma roldana de apoio na parte traseira. As placas de chassis possuem furos 

de montagem para fixação de componentes e dispositivos. O kit inclui todas as peças 

necessárias para a montagem assim como instruções para montagem e datasheet dos 

motores. O robô plenamente montado pode ser visto na Figura 3-2. Essa plataforma foi 

escolhida pela fácil montagem, por já conter dois motores CC e pela fácil fixação de 

componentes de acordo com a aplicação desenvolvida. 

 

Figura 3-2 - Chassi (15) 

 

 

Os dois motores CC possuem a seguinte especificação: 

 Máxima tensão aplicada: 6 VCC 

 Velocidade sem carga: 90±10 rpm 

 Corrente sem carga: 190 mA (máxima: 250 mA) 

 Máxima corrente suportada: 1 A 

 Torque: 800 gf.cm 
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3.4. Ponte H 

A ponte H é um tipo especial de amplificador de potência muito utilizado para 

acionar os motores cc uma vez que o microcontrolador não é capaz de fornecer potência 

suficiente para o acionamento dos motores. A ponte H é implementada a partir do 

componente L293 que está representado na Figura 3-3. 

 

Figura 3-3 - Ponte H (L293) (16) 

 

 

Os pinos 3 e 6 representam a saída para um dos motores e possuem faixa de tensão 

entre 0 e 5 V. Os pinos 2 e 7 correspondem a entrada que é oriunda do microcontrolador 

e possuem faixa de tensão entre 0 e 3,3 V. É aplicado 5 V nos pinos 1 e 8 e os pinos 4 e 5 

são aterrados. Os valores eficazes nos pinos 2 e 7 determinam a tensão a ser aplicada no 

primeiro motor e, consequentemente, a velocidade e sentido de rotação do mesmo. Uma 

configuração similar é feita para o segundo motor a partir dos pinos 9 à 16. 
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3.5. Módulo de Sensores Infravermelho 

O módulo de sensores infravermelho é composto por três circuitos. Cada circuito, 

conforme pode ser observado na Figura 3-4, é composto por um LED emissor de luz 

infravermelha e um transistor receptor de luz que tem sua base controlada por meio da 

"captação" da luz refletida pelo chão. A corrente que flui pelo circuito receptor é 

diretamente proporcional a luz refletida e a tensão de saída do sensor é inversamente 

proporcional a quantidade de luz percebida. Em uma análise prática, a tensão gerada 

obtida quando o sensor está acima da faixa preta é maior que quando o sensor está acima 

da superfície branca. Esse tipo de sensor infravermelho foi escolhido por causa da 

possibilidade de ajuste da tensão de saída a partir do ajuste dos resistores, possibilitando 

uma saída adequada para as condições de iluminação do ambiente e da faixa de tensão 

lida pelo microcontrolador. 

 

Figura 3-4 - Circuito Sensor de Luz Infravermelha 

 

 

A fim de se ilustrar o comportamento dos sensores infravermelhos, foi realizado 

uma série de medições de tensão de saída de cada um dos sensores. A tensão de cada um 

dos três sensores foi medida em 7 posições do sensor em relação a faixa preta, sendo que 

o protótipo foi posicionado em três direções distintas. As sete posições do sensor em 

relação a faixa preta são: 
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1. Sensor sobre a superfície branca a esquerda da faixa 

2. Sensor sobre a borda esquerda da faixa 

3. Sensor entre a borda esquerda da faixa e o centro da faixa 

4. Sensor sobre o centro da faixa 

5. Sensor entre a borda direita da faixa e o centro da faixa 

6. Sensor sobre a borda direita da faixa 

7. Sensor sobre a superfície branca a direita da faixa 

 

As medições de tensão foram registradas e gráficos foram gerados no Excel. As 

medições de tensão podem ser visualizados a partir da Tabela 1. Os termos "SE", "SC" e 

"SD" correspondem a sensor da esquerda, sensor central e sensor da direita, 

respectivamente. 

 

Tabela 1 - Tensão (V) de cada um dos três sensores medida em 7 posições do sensor em relação a faixa 
preta em três direções distintas 

  Direção Média das 
tensões de cada 

sensor   Norte Leste Sul 

  SE SC SD SE SC SD SE SC SD SE SC SD 

P
o

si
çã

o
 

1 0,16 0,15 0,20 0,19 0,15 0,21 0,18 0,15 0,20 0,18 0,15 0,20 

2 0,36 0,18 0,60 0,27 0,17 0,34 0,26 0,16 0,38 0,30 0,17 0,44 

3 1,95 1,05 1,75 1,79 0,35 0,92 1,62 0,54 1,40 1,79 0,65 1,36 

4 2,29 1,66 2,59 2,32 1,51 1,90 2,30 1,46 2,13 2,30 1,54 2,21 

5 1,99 1,58 3,29 1,93 1,74 2,88 2,02 1,65 3,29 1,98 1,66 3,15 

6 0,59 0,19 3,29 0,75 0,56 3,29 1,04 0,79 3,29 0,79 0,51 3,29 

7 0,16 0,15 2,60 0,18 0,18 3,06 0,19 0,17 3,23 0,18 0,17 2,96 

 

 

Os gráficos posição x tensão (V) para cada um dos sensores podem ser observados 

nas figuras: Figura 3-5, Figura 3-6, Figura 3-7, Figura 3-8, Figura 3-9 e Figura 3-10. 

 

 

 

 

 

Figura 3-5 - Posição x Tensão (V) - Sensor da Esquerda 
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Figura 3-6 - Média Posição x Tensão (V) - Sensor da Esquerda 
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Figura 3-7  - Posição x Tensão (V) - Sensor Central 

 

 

 

Figura 3-8 - Média Posição x Tensão (V) - Sensor Central 
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Figura 3-9 - Posição x Tensão (V) - Sensor da Direita 

 

 

 

Figura 3-10 - Média Posição x Tensão (V) - Sensor da Direita 
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A partir dos gráficos anteriores, observa-se que cada sensor apresenta um 

comportamento distinto, ou seja, apresenta uma faixa de tensão para cada posição 

relativa a faixa, sendo que, para cada posição Outro fato observado é que o sensor da 

direita gera tensões diferentes quando o protótipo é movido para a esquerda e para a 

direita da faixa preta e satura quando é movido para a direita. Por exemplo, quando o 

sensor direito está sobre a borda esquerda da faixa, a tensão média medida é 0,44 V, e 

quando o sensor direito está sobre a borda direita da faixa, a tensão média medida é 3,29 

V. 

3.6. Bateria 

Como o motor opera de modo autônomo, uma bateria é utilizada para prover 

potência para o microcontrolador, ponte H, display LCD e sensores de luz. É utilizada uma 

bateria recarregável SoundLogic XT. A Figura 3-11 representa a bateria. 

 

Figura 3-11 - Bateria Recarregável (17) 
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As especificações da bateria são: 

 Capacidade: 5200 mAh 

 Entrada: 5 VDC, 1 A 

 Saída: 5 VDC, 1 A 

3.7. Display LCD 

Um display LCD é utilizado para a realização de testes, como por exemplo, 

visualização das tensões geradas pelos sensores e verificação das saídas obtidas a partir 

das Lógicas Fuzzy. 

3.8. Configuração Geral do Protótipo 

O resultado da montagem do protótipo pode ser visto na Figura 3-12. 

 

Figura 3-12 - Configuração Geral do Protótipo 
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Os componentes destacados na figura correspondem a: 

 

1) Kit de Desenvolvimento 

2) Ponte H 

3) Módulo de Sensores Infravermelho 

4) Bateria 

5) Display LCD 
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Capítulo 4 

Controle e Resultados 

Nesse capítulo é descrito as lógicas de controle desenvolvidas e implementadas no 

microcontrolador: controle baseado em regras, controle proporcional, controle baseado 

em Lógica Fuzzy que gera a variável de controle e controle proporcional que tem erro 

calculado por meio de Lógica Fuzzy. Também é descrito os resultados práticos obtidos e 

é feito a análise do insucesso dos controles baseados em Lógica Fuzzy. 

4.1. Controle Baseado em Regras 

O controle baseado em regras é o controle mais básico desenvolvido, uma vez que 

no início do trabalho foi priorizado o desenvolvimento da programação do 

microcontrolador e não o desenvolvimento de controles mais sofisticados. O controle 

baseado em regras baseia-se apenas em três regras: 

 

1) Caso os sensores da direita e da esquerda estejam sob o branco e o sensor 

central esteja sobre a faixa preta, é aplicado tensão máxima nos motores. 

Portanto, nesse caso, o protótipo segue em linha reta, uma vez que os dois 

motores operam. 

 

2) Caso o sensor da esquerda esteja sobre a faixa preta e os sensores da direita 

e do centro estejam sobre o branco, é aplicado tensão máxima no motor da 

direita e tensão mínima no motor da esquerda. Portanto, nesse caso, o 

protótipo vira para a esquerda, já que apenas o motor da direita opera. 
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3) Caso o sensor da direita esteja sobre a faixa preta e os sensores da esquerda 

e do centro estejam sobre o branco, é aplicado tensão máxima no motor da 

esquerda e tensão mínima no motor da direita. Portanto, nesse caso, o 

protótipo vira para a direita, já que apenas o motor da esquerda opera. 

 

A partir desse controle, o protótipo é capaz de completar o percurso, mas 

apresenta um comportamento muito brusco, uma vez que está continuamente virando 

para a esquerda ou para a direita, e completa o percurso em 14 segundos. Uma sequência 

de imagens obtidas quando o protótipo percorre o trajeto é mostrada na Figura 4-1. 
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Figura 4-1 - Sequência de Imagens do Protótipo Percorrendo o Trajeto 
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4.2. Controle Proporcional 

Esse controle pode ser considerado uma combinação entre controle proporcional 

e controle baseado em regras. É utilizado controle proporcional ao invés de controle PD, 

PI ou PID devido a dificuldade de aquisição de dados e de se modelar o sistema. Nesse 

controle, os sensores infravermelhos da esquerda e da direita são utilizados para se 

determinar a direção para a qual o protótipo deve seguir e o valor de tensão gerado pelo 

sensor central é utilizado como variável de processo no controle proporcional. As duas 

regras utilizadas nesse controle são: 

 

1) A primeira regra é executada caso o sensor da direita esteja sobre a faixa 

preta e o sensor da esquerda sobre o branco. Nesse caso, é aplicado tensão 

máxima no motor da esquerda e tensão inversamente proporcional ao erro 

de tensão do sensor central no motor da direita. O erro é calculado como a 

tensão máxima que o sensor central pode medir, ou seja, a tensão quando o 

sensor está sob o centro da faixa preta, menos o valor da tensão atual 

medida pelo sensor central. Nesse caso, o protótipo vira para a direita de 

acordo com a distância que o sensor central está do centro da faixa preta. 

2) A segunda regra é executada caso o sensor da esquerda esteja sobre a faixa 

preta e o sensor da direita sobre o branco. Nesse caso, é aplicado tensão 

máxima no motor da direita e tensão inversamente proporcional ao erro de 

tensão do sensor central no motor da esquerda. Nesse caso, o protótipo vira 

a esquerda de acordo com a distância que o sensor central está do centro 

da faixa preta. 

 

A partir desse controle, o protótipo apresenta o comportamento mais eficiente 

dentre os métodos de controle desenvolvidos, uma vez que é capaz de realizar o percurso 

de maneira suave, em 10 segundos. Uma sequência de imagens obtidas quando o 

protótipo percorre o trajeto é mostrada na Figura 4-2. 
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Figura 4-2 - Sequência de Imagens do Protótipo Percorrendo o Trajeto 
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4.3. Controle Baseado em Lógica Fuzzy 

Esse controle é desenvolvido uma vez que espera-se que o comportamento do 

protótipo seja mais eficiente a partir da implementação desse controle. O controle gera a 

variável de controle do sistema por meio da Lógica Fuzzy, que é baseada em três etapas, 

conforme descrito no Capítulo 2. O desenvolvimento dessas etapas é descrito a seguir. 

4.3.1. Fuzzyficação 

Cada dado de entrada de tensão de cada um dos três sensores é normalizado de 

acordo com a tensão máxima de cada sensor e é convertido em um conjunto de dados 

"Fuzzy" a partir de duas funções sigmóides chamadas Sensor Baixo e Sensor Alto. Essas 

funções podem ser vistas na Figura 4-3. 
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Figura 4-3 - Funções Sigmóides 

 

4.3.2. Processo de Inferência Fuzzy  

Nessa etapa são definidas as regras do processo e cada regra é associada a uma 

função de pertinência de saída. São definidas três funções de pertinência a partir da curva 

de Gauss: Motor Baixo, Motor Médio e Motor Baixo. Essas funções podem ser vistas na 

Figura 4-4. 
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Figura 4-4 - Funções de Pertinência: Motor Baixo, Motor Médio e Motor Alto 

 

 

As cinco regras do processo definidas são: 

 

1) Caso o sensor da esquerda e da direita estejam sobre a superfície branca e 

o sensor central sobre a faixa preta, deve ser aplicada tensão alta no motor 

da esquerda e no motor da direita. 

2) Caso o sensor da esquerda e o sensor central estejam sobre a faixa preta e 

o sensor da direita sobre a superfície branca, deve ser aplicada tensão 

média no motor da esquerda e tensão alta no motor da direita. 

3) Caso o sensor da esquerda esteja sobre a faixa preta e o sensor central e o 

sensor da direita estejam sobre a superfície branca, deve ser aplicada 

tensão baixa no motor da esquerda e tensão alta no motor da direita. 

4) Caso o sensor da direita e o sensor central estejam sobre a faixa preta e o 

sensor da esquerda sobre a superfície branca, deve ser aplicada tensão alta 

no motor da esquerda e tensão média no motor da direita. 

5) Caso o sensor da direita esteja sobre a faixa preta e o sensor central e o 

sensor da esquerda estejam sobre a superfície branca, deve ser aplicada 

tensão alta no motor da esquerda e tensão baixa no motor da direita. 
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Para cada regra, uma saída é gerada e essas saídas são somadas. 

4.3.3. Defuzzyficação 

Nessa etapa, a função obtida na etapa anterior é convertida na variável de 

processo, ou seja, na saída de controle. Há diversos métodos para se efetuar essa 

conversão e o método utilizado no trabalho é o método "Média dos Máximos". Nesse 

método, é verificado a sequência de valores correspondente ao máximo da função e a 

média desses valores é calculada. 

4.3.4. Resultados 

O resultado obtido a partir desse controle não é satisfatório, uma vez que o 

protótipo é capaz apenas de seguir a linha reta, não sendo capaz, portanto, de realizar as 

curvas presentes no percurso. Esse resultado pode ser explicado pelo fato de que os 

sensores infravermelhos utilizados no trabalho são imprecisos. Posteriormente, é 

descrito uma análise mais detalhada sobre as causas do insucesso desse controle. 

4.4. Controle Proporcional Baseado em Medição por Lógica Fuzzy  

Esse controle é desenvolvido uma vez que espera-se que gere melhores resultados 

que o controle desenvolvido na seção anterior. O controle aplica controle proporcional ao 

erro do sistema gerado por meio da Lógica Fuzzy, que é baseada em três etapas, conforme 

descrito no Capítulo 2. O desenvolvimento dessas etapas é descrito a seguir. 
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4.4.1. Fuzzyficação 

Cada dado de entrada de tensão de cada um dos três sensores é convertido em um 

conjunto de dados "Fuzzy" a partir de duas funções sigmóides chamadas Sensor Baixo e 

Sensor Alto. Essas funções podem ser vistas na Figura 4-5. Diferentemente da 

implementação da Lógica Fuzzy da seção 4.3, nesse caso, ao invés de trabalhar com 

valores por unidade, os valores de tensão das saídas dos sensores infravermelhos são 

empregados diretamente. 

 

Figura 4-5 - Funções Sigmóides 

 

 

4.4.2. Processo de Inferência Fuzzy  

Nessa etapa são definidas as regras do processo e cada regra é associada a uma 

função de pertinência de saída, ou seja, cada regra gera um erro a partir de uma função de 

pertinência. São definidas cinco funções de pertinência conforme pode ser observado na 

Figura 4-6. 
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Figura 4-6 - Funções de Pertinência: Erro Negativo Alto, Erro Negativo Baixo, Erro Zero, Erro Positivo 
Baixo e Erro Positivo Alto 

 

 

As cinco regras definidas são: 

 

1) Caso o sensor da esquerda e da direita estejam sobre a superfície branca e 

o sensor central sobre a faixa preta, o erro é igual a zero. 

2) Caso o sensor da esquerda e o sensor central estejam sobre a faixa preta e 

o sensor da direita sobre a superfície branca, o erro é pequeno e negativo. 

3) Caso o sensor da esquerda esteja sobre a faixa preta e o sensor central e o 

sensor da direita estejam sobre a superfície branca, o erro é grande e 

negativo. 

4) Caso o sensor da direita e o sensor central estejam sobre a faixa preta e o 

sensor da esquerda sobre a superfície branca, o erro é pequeno e positivo. 

5) Caso o sensor da direita esteja sobre a faixa preta e o sensor central e o 

sensor da esquerda estejam sobre a superfície branca, o erro é grande e 

positivo. 
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Para cada regra, uma saída é gerada e essas saídas são somadas. 

4.4.3. Defuzzyficação e Controle Proporcional 

Nessa etapa, a função obtida na etapa anterior é convertida no erro do sistema. Há 

diversos métodos para se efetuar essa conversão e o método utilizado no trabalho é 

novamente o método "Média dos Máximos". 

O erro gerado pela "defuzzyficação" varia entre -1.5 e +1.5. A partir desse erro, é 

desenvolvido um controle proporcional que gera a variável de controle do sistema. O 

controle proporcional desenvolvido aplica tensão nominal em um dos motores e tensão 

inversamente proporcional ao erro no outro motor. Duas regras são utilizadas para 

definir em qual motor deve-se aplicar a tensão nominal. 

4.4.4. Resultados 

O resultado obtido a partir desse controle não é satisfatório, uma vez que o 

protótipo não é capaz de seguir o percurso. Esse resultado pode ser explicado pelo fato de 

que os sensores infravermelhos utilizados no trabalho são imprecisos e, 

consequentemente, o erro gerado a partir da Lógica Fuzzy não corresponde ao erro real. 

Em seguida, é descrita uma análise mais detalhada sobre as causas do insucesso desse 

controle. 

4.5. Análise do Insucesso dos Controles Baseados em Lógica Fuzzy  

Os controles baseados em Lógica Fuzzy (lógica que gera variável de controle e 

lógica que gera erro) não apresentaram resultados satisfatórios. Esses resultados podem 

ser explicados pelo fato de que os sensores infravermelhos utilizados no trabalho não 

apresentam comportamento satisfatório, uma vez que para o mesmo circuito (emissor 

infravermelho, transistor receptor e dois resistores), os três sensores apresentam 

comportamentos distintos, conforme descrito na seção 3.5. Desse modo, fica difícil 
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identificar a situação em que o sensor da direita desvia para a direita e as regras da Lógica 

Fuzzy não são aplicadas de forma apropriada. 

Portanto, atribui-se o insucesso do controle a partir da Lógica Fuzzy a não precisão 

dos sensores infravermelhos, e espera-se que, com sensores mais robustos e precisos, 

esse controle possa funcionar perfeitamente, apresentando resultados melhores que os 

resultados obtidos a partir do controle proporcional. 

4.6. Comparação de resultados dos quatro tipos de controle 

A fim de se comparar o resultado teórico oriundo a partir dos quatro tipos de 

controle desenvolvidos nesse trabalho, é simulado valores de tensão para os três sensores 

(sensor da esquerda, sensor central e sensor da direita) e a saída para cada um dos 

motores (motor da esquerda e motor da direita) é verificada. Os valores de entrada foram 

baseados no comportamento do sensor da esquerda. A Tabela 2 mostra os valores 

simulados (valores de entrada) e a tensão (em porcentagem) aplicada em cada motor 

(valores de saída). 

 

Tabela 2 - Simulação de Valores de Tensão dos Sensores e Verificação da Saída dos Quatro Controles 

  Valores de Entrada Valores de Saída 

  
SE SM SD 

Controle 1 Controle2 Controle 3 Controle 4 

  ME MD ME MD ME MD ME MD 

Testes 

1 0.55 2.3 0.55 100 100 100.0 100.0 75.0 75.0 100.0 100.0 
2 1.9 1.9 0.18 20 100 81.2 100.0 50.0 75.0 66.0 100.0 
3 2.3 0.55 0.17 20 100 17.8 100.0 24.0 75.0 33.5 100.0 
4 1.9 0.18 0.17 20 100 0.5 100.0 24.0 75.0 28.5 100.0 
5 0.18 1.9 1.9 100 20 100.0 81.2 75.0 50.0 100.0 33.5 
6 0.17 0.55 2.3 100 20 100.0 17.8 75.0 24.0 100.0 66.0 
7 0.17 0.18 1.9 100 20 100.0 0.5 75.0 24.0 100.0 28.5 

 

 

Todos os resultados de saída condizem com os resultados esperados, de acordo 

com a lógica de virada discutida anteriormente. O controle baseado em regras (controle 

1) funciona como um controle ON/OFF, uma vez que a tensão aplicada nos motores é alta 

ou baixa. O controle proporcional (controle 2) aplica tensão nominal em um dos motores 

e tensão inversamente proporcional ao erro, apresentando grande variação de tensão no 
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motor que recebe a menor tensão. O controle baseado em Lógica Fuzzy (controle 3) e o 

controle proporcional que tem erro gerado a partir de Lógica Fuzzy (controle 4) são os 

controles mais suaves, uma vez que não há grande variação de tensão no motor que 

recebe a menor tensão, sendo que o "controle 3" não aplica tensão máxima ou mínima nos 

motores. 

A partir da substituição dos sensores para sensores mais precisos e de ajustes nos 

controles baseados em Lógica Fuzzy, espera-se que o protótipo seja capaz de seguir o 

trajeto de maneira mais suave que os demais controles. 
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Capítulo 5 

Conclusão 

O presente trabalho visou o desenvolvimento de um protótipo de um veículo auto 

guiado seguidor de linha a partir de diferentes técnicas de controle. Foi realizado um 

estudo de revisão bibliográfica sobre a história da robótica, a robótica móvel, tipos de 

sistema AGV e trabalhos desenvolvidos na área. Também foi feito um estudo sobre Lógica 

Fuzzy. As partes de hardware (componentes do protótipo) e software (funções 

desenvolvidas) do protótipo são descritas, assim como os diferentes tipos de controle 

desenvolvidos e os resultados obtidos. 

5.1. Resultados Obtidos 

O controle baseado em regras é o controle mais simples desenvolvido. Ele baseia-

se em três regras que verificam qual direção o protótipo deve seguir (para frente, para a 

direita ou para a esquerda). De acordo com a direção definida, aplica-se uma tensão pré-

definida em cada motor. Por meio desse controle, o protótipo é capaz de seguir o trajeto, 

mas apresenta um comportamento não muito suave, uma vez que está continuamente 

virando para a esquerda ou para a direita, e completa o percurso em 14 segundos. 

O controle proporcional é uma combinação de controle proporcional e regras. Os 

sensores da direita e da esquerda são utilizados para se definir a direção que o protótipo 

deve seguir. Em um dos motores aplica-se tensão nominal e no outro aplica-se a variável 

de controle obtida a partir do controle proporcional, que por sua vez, controla a tensão 

do sensor central, visando que o mesmo permaneça centrado na faixa. Esse controle 

apresenta o melhor resultado, uma vez que realiza o percurso de maneira suave e no 

menor tempo (10 segundos). 

O controle que gera a variável de controle baseado em Lógica Fuzzy recebe 

informações de tensão de cada um dos sensores e gera uma variável de controle a ser 

aplicada em cada um dos motores. Para isso, são desenvolvidas três etapas: "fuzzyficação" 
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(conversão das informações obtidas por meio dos sensores em valores Fuzzy), processo 

de Inferência Fuzzy (associação de regras a funções de pertinência) e "defuzzyficação" 

(conversão da função obtida na etapa anterior em variável de controle do sistema). O 

resultado obtido a partir desse controle não foi satisfatório, uma vez que o protótipo é 

capaz apenas de seguir a linha reta do percurso. 

O último controle desenvolvido gera o erro do sistema a partir da Lógica Fuzzy e 

utiliza controle proporcional para calcular a variável de controle. Para se gerar o erro, 

também são desenvolvidas três etapas: "fuzzyficação", processo de Inferência Fuzzy e 

"defuzzyficação". O resultado obtido a partir desse controle não foi satisfatório, uma vez 

que o erro gerado não corresponde com o erro esperado e, portanto, o controle 

proporcional não é capaz de gerar uma variável de controle adequada para que o 

protótipo siga o percurso. 

Os controles baseados em Lógica Fuzzy (lógica que gera variável de controle e 

lógica que gera erro) não apresentam resultados satisfatórios. Esses resultados podem 

ser explicados pelo fato de que os sensores infravermelhos utilizados no trabalho não 

apresentam comportamento preciso, uma vez que para o mesmo circuito (emissor 

infravermelho, transistor receptor e dois resistores), os três sensores apresentam 

resultados distintos, especialmente o sensor da direita que, quando movido para a direita 

da faixa, gera tensões incondizentes com a real posição do sensor em relação a faixa. 

Portanto, a partir do uso de sensores mais robustos e precisos, esses dois controles 

funcionariam perfeitamente, uma vez que o projeto teórico de controle apresenta bons 

resultados. 

O principal diferencial do protótipo desenvolvido neste trabalho em relação a 

trabalhos desenvolvidos anteriormente é a utilização do microcontrolador PIC24F que 

possui alguns elementos fundamentais embutidos, como ADC e PWM, além de possuir 

capacidade de desenvolvimento de lógicas e aplicações futuras. 
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5.2. Propostas de Continuidade 

Os sensores infravermelhos utilizados no projeto podem ser substituídos por 

sensores mais precisos e robustos. Assim como os controles baseados em Lógica Fuzzy 

podem ser ajustados. Desse modo, espera-se que os dois controles baseados em Lógica 

Fuzzy funcionem perfeitamente. Também é possível aprimorar o projeto por meio da 

implementação de um sistema de aquisição de dados que permita não somente 

acompanhar o desempenho do sistema de controle bem como realizar a identificação do 

sistema. Se for possível obter o modelo do sistema, será possível aplicar outras estratégias 

de controle como o controle PID. Também é possível estudar a implementação de 

estratégias de controle baseado em redes neurais. Além disso, o projeto desenvolvido 

pode ser desenvolvido a fim de atender a aplicações práticas. Para tal, é necessário aplicar 

a tecnologia implementada nesse trabalho em um robô industrial capaz de realizar tarefas 

práticas. 
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APÊNDICE A - Software 

Nesse apêndice todas as seis rotinas desenvolvidas no microcontrolador são 

descritas e os respectivos códigos são mostrados. As rotinas são: "LCD", "Timer", "Inicia", 

"ADC", "PWM" e "Rotina Principal". 

A-1 Rotina "LCD" 

A rotina "LCD" possui as seguintes funções: 

 

 "void iniciaLCD(void)" 

Essa função é uma função de inicialização do LCD. A função define os pinos do 

microcontrolador que são utilizados para comunicação com o LCD, habilita interface de 4 

bits, define a fonte e a largura da fonte, desliga e limpa o display, religa o display e define 

que o cursor deve ser desligado. 

 

 "imprimirADCnoLCD(int ValADC)" 

Essa função é utilizada como um visor de um voltímetro e indica a tensão em um 

dos três sensores de luz. Essa função tem como entrada o valor digital de tensão lida pelo 

ADC e tem como valor de saída um valor numérico entre 0 e 3,3 V. Para isso, a função 

limpa o visor do LCD, move o cursor para a primeira posição, converte o valor digital da 

tensão em valor real e imprime o valor no LCD. 

 

 "printSaidaFuzzy(float ValSaidaFuzzy)" 

Essa função é utilizada para se verificar o valor de saída das Lógicas Fuzzy 

desenvolvidas. Essa função tem como entrada o valor de saída da Lógica Fuzzy e imprime 

esse valor no display. 
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Cada uma das funções acima é chamada de acordo com a necessidade, uma vez que 

são utilizadas para se efetuar testes no protótipo. A função "imprimirADCnoLCD(int 

ValADC)" é utilizada para se verificar as tensões oriundas dos sensores infravermelhos e 

a função "printSaidaFuzzy(float ValSaidaFuzzy)" é utilizada para verificar se as saídas das 

Lógicas Fuzzy desenvolvidas no microcontrolador correspondem com as saídas 

projetadas e simuladas no MATLAB®. 

 

#include "p24fj64ga002.h" 

#include "lcd.h" 

#include "timer.h" 

#include <string.h> 

 

#define LCD_DATA LATB 

#define LCD_RS  LATBbits.LATB7 

#define LCD_E   LATBbits.LATB6 

#define TRIS_D7  TRISBbits.TRISB15 

#define TRIS_D6  TRISBbits.TRISB14 

#define TRIS_D5  TRISBbits.TRISB13 

#define TRIS_D4  TRISBbits.TRISB12 

#define TRIS_RS  TRISBbits.TRISB7 

#define TRIS_E   TRISBbits.TRISB6 

#define LOWER 1 

#define UPPER 0 

#define ENABLE 1 

#define DISABLE 0 

#define WRITE_DELAY 50.6 

#define WRITE_CHARACTER_COMMAND 1 

#define STANDARD_COMMAND 0 

#define OUTPUT 0 

#define FUNCTION_SET_DATA 0b00101000 

#define DISPLAY_OFF_DATA 0b00001000 

#define DISPLAY_CLEAR_DATA 0b00000001 

#define ENTRY_MODE_SET_DATA 0b00000110 

#define DISPLAY_ON_DATA 0b00001100 

#define INIT_DELAY_1 16500 

#define INIT_DELAY_2 4510 

#define INIT_DELAY_3 110 

#define DISPLAY_CLEAR_DELAY 1700 
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#define STANDARD_DELAY 44 

 

void writeFourBits(unsigned char word, unsigned int commandType, unsigned int delayAfter, unsigned 

int lower){ 

    if(lower) LCD_DATA = (LCD_DATA & 0x0FFF) | ((word&0x0F) << 12); 

    else LCD_DATA = (LCD_DATA & 0x0FFF) | ((word&0xF0) << 8); 

    LCD_RS = commandType; delayNs(1000); 

    LCD_E = 1;  delayNs(1000);  

    LCD_E = 0;  delayNs(1000); 

    delayUs(delayAfter); 

} 

 

void writeLCD(unsigned char word, unsigned int commandType, unsigned int delayAfter){ 

    writeFourBits(word, commandType, delayAfter, UPPER); 

    writeFourBits(word, commandType, delayAfter, LOWER); 

} 

 

void printCharLCD(char c) { 

        writeLCD(c, WRITE_CHARACTER_COMMAND, 46); 

} 

 

void iniciaLCD(void) { 

    TRIS_D7 = OUTPUT; 

    TRIS_D6 = OUTPUT; 

    TRIS_D5 = OUTPUT; 

    TRIS_D4 = OUTPUT; 

    TRIS_RS = OUTPUT; 

    TRIS_E = OUTPUT; 

    LCD_E = DISABLE; 

    delayUs(INIT_DELAY_1); 

 

    writeFourBits(0b0011, STANDARD_COMMAND, INIT_DELAY_2, LOWER); 

    writeFourBits(0b0011, STANDARD_COMMAND, INIT_DELAY_3, LOWER); 

    writeLCD(0x32, STANDARD_COMMAND, STANDARD_DELAY); 

    writeLCD(FUNCTION_SET_DATA,STANDARD_COMMAND,STANDARD_DELAY); 

    writeLCD(DISPLAY_OFF_DATA,STANDARD_COMMAND,STANDARD_DELAY); 

    writeLCD(DISPLAY_CLEAR_DATA,STANDARD_COMMAND,DISPLAY_CLEAR_DELAY); 

    writeLCD(ENTRY_MODE_SET_DATA,STANDARD_COMMAND,STANDARD_DELAY); 

    writeLCD(DISPLAY_ON_DATA,STANDARD_COMMAND,STANDARD_DELAY); 

} 
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void printStringLCD(const char* s) { 

    int i; 

    for(i=0;i<strlen(s);i++) 

        printCharLCD(*(s+i*sizeof(char))); 

} 

 

void clearLCD(){ 

    writeLCD(DISPLAY_CLEAR_DATA,STANDARD_COMMAND,DISPLAY_CLEAR_DELAY); 

} 

 

void moveCursorLCD(unsigned char x, unsigned char y){ 

    writeLCD(128+(y-1)*64+(x-1),STANDARD_COMMAND,STANDARD_DELAY); 

} 

 

void imprimirADCtoLCD(int ValADC){ // ValADC é o valor digital lido pelo ADC 

    float voltage; //valor real da tensão que será obtido 

    char str[8] = ""; 

    clearLCD(); 

    moveCursorLCD(1, 1); 

    voltage = ((float) ValADC /1024)*3.3;  

    sprintf(str, "%f", voltage); 

    printStringLCD(str); 

    free(str); 

} 

 

void imprimirADCnoLCD(int ValADC){ // ValADC é o valor digital lido pelo ADC 

    char str[8] = ""; 

    clearLCD(); 

    moveCursorLCD(1, 1); 

    sprintf(str, "%f", ValADC); 

    printStringLCD(str); 

    free(str); 

} 
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A-2 Rotina "Timer" 

Essa rotina possui as seguintes funções: 

 

 "void delayUs(unsigned int delay)" 

Essa função cria um atraso na ordem de microsegundos. Para isso, inicializa o 

temporizador 5 do microcontrolador, define o valor do registrador "PRx" que determina 

quando o tempo é resetado, desativa o indicador de interrupção, faz um loop while que 

corresponde ao atraso, e ativa e desativa o temporizador 5 do microcontrolador. 

 

 "void delayNs(unsigned int delay)" 

Essa função cria um atraso na ordem de nanosegundos. Para isso, inicializa o 

temporizador 1 do microcontrolador, define o valor do registrador "PRx" que determina 

quando o tempo é resetado, desativa o indicador de interrupção, faz um loop while que 

corresponde ao atraso, e ativa e desativa o temporizador 1 do microcontrolador. 

 

Essas funções são utilizadas nas funções contidas na rotina "LCD".  

 

#include "p24fj64ga002.h" 

#include "timer.h" 

#include <math.h> 

#include <stdio.h> 

#include <string.h> 

#include <stdlib.h> 

 

#define FCY 14745600 

#define PRESCALAR1 256 

#define PRESCALAR2 1 

 

void delayUs(unsigned int delay){ 

    TMR5 = 0; 

    float calc = FCY/1000000*delay/PRESCALAR1-1;  //Calcula PR 

    PR5 =(unsigned int) ceil(calc);  //Atribui calc a PR5 

    T5CONbits.TCKPS = 0b11; //define o prescalar: 256 

    IFS1bits.T5IF = 0; //Abaixa a bandeira de interrupção 

    T5CONbits.TON = 1; //Ativa o timer 5 
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    while(IFS1bits.T5IF == 0){ //Quando o timer 5 é ativado, TMR5 vai aumentando até que TMR5>=PR5 

        if(TMR5>=PR5) break; 

    } 

 

    IFS1bits.T5IF = 0; //Abaixa a bandeira de interrupção 

    T5CONbits.TON = 0; //Desativa o timer 5 

} 

 

//Função de atraso na ordem de Ns 

void delayNs(unsigned int delay){ 

    TMR1 = 0; 

    delay/=1000; 

    float calc = FCY/1000000*delay/PRESCALAR2-1; 

    PR1 =(unsigned int) ceil(calc); 

    T1CONbits.TCKPS = 0b00; 

    IFS0bits.T1IF = 0; 

    T1CONbits.TON = 1; 

 

    while(IFS0bits.T1IF == 0){ 

        if(TMR1>=PR1) break; 

    } 

 

    IFS0bits.T1IF = 0; 

    T1CONbits.TON = 0; 

} 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A-3 Rotina "Inicia" 
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A rotina "Inicia" possui as seguintes funções: 

 

 "void iniciaChave1()" 

Essa função inicializa a chave 1 presente no kit de desenvolvimento para que a 

mesma seja utilizada para dar partida no protótipo. Para isso, o pino 14 do 

microcontrolador que está associado a chave é configurado como pino de entrada, o 

indicador de interrupção é desativado e a interrupção geral e a interrupção da chave são 

habilitadas. 

 

 "void iniciaEntradaSensores()" 

Essa função configura os três pinos do microcontrolador que recebem sinal dos 

três sensores infravermelhos. Para isso, a função configura tais pinos como pinos de 

entrada de dados. 

 

#include "inicia.h" 

#include "p24fj64ga002.h" 

 

#define PIN2INPUT TRISAbits.TRISA0 

#define PIN3INPUT TRISAbits.TRISA1 

#define PIN6INPUT TRISBbits.TRISB2 

#define PIN7INPUT TRISBbits.TRISB3 

#define PIN14INPUT TRISBbits.TRISB5 

 

void iniciaChave1(){ 

    PIN14INPUT = 1; 

    IFS1bits.CNIF = 0;       

    IEC1bits.CNIE = 1;       

    CNEN2bits.CN27IE = 1;    

} 

 

void iniciaEntradaSensores(){     

    PIN2INPUT = 1;  

    PIN3INPUT = 1;  

    PIN6INPUT = 1;  

    PIN7INPUT = 1;  

} 



 
 

64 
 

A-4 Rotina "ADC" 

Essa rotina possui a seguinte função: 

 

 "void iniciaADC()" 

Essa função inicializa e configura o conversor ADC. Para isso, configura os pinos 

que recebem sinal dos três sensores como analógicos, define 15 amostras a cada medição, 

define a utilização do clock do sistema, define os pinos a serem verificados e configura a 

interrupção. 

 

#include "p24fj64ga002.h" 

#include "adc.h" 

#include "pwm.h" 

#include <stdio.h> 

#include <time.h> 

#include <stdlib.h> 

#include <math.h> 

 

#define AUTOCONVERT 7 

#define AUTOSAMPLE 15 

#define INPUTCHANNELS 0b0000000000110011 

 

void iniciaADC(){ 

    AD1PCFGbits.PCFG0 = 0;           

    AD1PCFGbits.PCFG1 = 0;           

    AD1PCFGbits.PCFG4 = 0;           

    AD1PCFGbits.PCFG5 = 0;           

    AD1CON1bits.FORM = 0;            

    AD1CON1bits.SSRC = AUTOCONVERT;  

    AD1CON1bits.ASAM = 1;            

    AD1CON2bits.VCFG = 0;            

    AD1CON2bits.CSCNA = 1;           

    AD1CSSL = INPUTCHANNELS;         

    AD1CON2bits.SMPI = AUTOSAMPLE;   

    AD1CON2bits.ALTS = 0;            

    AD1CON3bits.ADRC = 0;            

    AD1CON3bits.SAMC = 1;            

    AD1CON3bits.ADCS = 10;           
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    AD1CON1bits.ADON = 1;            

    IEC0bits.AD1IE = 1;              

    IFS0bits.AD1IF = 0;              

} 

A-5 Rotina "PWM" 

A rotina "PWM" possui as seguintes funções: 

 

 "void iniciaPWM2()" 

Essa função inicializa o primeiro módulo PWM que utiliza o temporizador 2 do 

microcontrolador. Para isso, o temporizador 2 tem seus registradores configurados, o 

módulo PWM é associado ao temporizador 2 e o ciclo de trabalho inicial do PWM é 

definido como zero. 

 

 "void iniciaPWM3()" 

Essa função inicializa o segundo módulo PWM que também utiliza o temporizador 

2 do microcontrolador. Para isso, o módulo PWM é associado ao temporizador 2 e o ciclo 

de trabalho inicial do PWM é definido como zero. 

 

 "void iniciaPinosPWM()" 

Essa função inicializa os quatro pinos do microcontrolador que são definidos como 

pinos de saída para serem conectados a ponte H, que é utilizada para acionar os motores.  

 

 "void MEsquerdo(float ME)" 

Essa função define o ciclo de trabalho do primeiro PWM que é responsável por 

acionar o motor da esquerda. Para isso, tem como entrada o valor de saída de controle 

referente ao motor da esquerda e a função define o valor do ciclo de trabalho do PWM.  

 

 "void MDireito(float MD)" 

Essa função define o ciclo de trabalho do segundo PWM que é responsável por 

acionar o motor da direita. Para isso, tem como entrada o valor de saída de controle 

referente ao motor da direita e a função define o valor do ciclo de trabalho do PWM.  
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 "void VerificarCaminho(int VsD, int VsM, int VsE)" 

Essa função possui quatro versões, de acordo com a lógica de controle que está 

sendo implementada. 

Caso o controle seja implementado por meio da Lógica Fuzzy que gera a variável 

de controle, essa função recebe valores digitais de tensão dos três sensores 

infravermelhos, converte esses valores digitais em valores reais de tensão e condiciona 

esses valores de tensão para valores entre 0 e 1. As variáveis de controle para os motores 

da esquerda e direita são calculadas a partir das funções "float controle_Fuzzy_ME(float 

s1, float s2, float s3)" e "float controle_Fuzzy_MD(float s1, float s2, float s3)", 

respectivamente. E essas variáveis de controle obtidas são aplicadas nas funções "void 

MEsquerdo(float ME)" e "void MDireito(float MD)". 

Caso o controle seja implementado por meio da Lógica Fuzzy que gera o erro do 

sistema e controle  proporcional, essa função recebe valores digitais de tensão dos três 

sensores infravermelhos e converte esses valores digitais em valores reais de tensão. O 

erro do sistema é calculado a partir da Lógica Fuzzy (função "float 

gera_erro_fuzzy_sig(float s1, float s2, float s3)") e esse erro calculado é aplicado na lógica 

proporcional que gera as variáveis de controle. E essas variáveis de controle obtidas são 

aplicadas nas funções "void MEsquerdo(float ME)" e "void MDireito (float MD)". 

Caso o controle seja implementado por meio de controle proporcional ou controle 

baseado em regras, essa função recebe valores digitais de tensão dos três sensores 

infravermelhos e converte esses valores digitais em valores reais de tensão. A lógica de 

controle é desenvolvida e as variáveis de controle são aplicadas nas funções "void 

MEsquerdo(float ME)" e "void MDireito (float MD)". 

 

 

 

 

 "float controle_Fuzzy_ME(float s1, float s2, float s3)" 

Essa função é chamada caso o controle seja realizado por meio da Lógica Fuzzy que 

gera a variável de controle. A função recebe valores condicionados das tensões dos 

sensores infravermelhos e calcula a variável de controle do motor da esquerda. 
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 "float controle_Fuzzy_MD(float s1, float s2, float s3)" 

Essa função é chamada caso o controle seja realizado por meio da Lógica Fuzzy que 

gera a variável de controle. A função recebe valores condicionados das tensões dos 

sensores infravermelhos e calcula a variável de controle do motor da direita. 

 

#include "p24fj64ga002.h" 

#include "pwm.h" 

#include "adc.h" 

#include <stdio.h> 

#include <stdlib.h> 

#include <time.h> 

#include <math.h> 

 

#define TIMER2_PRESCALAR 3 

#define TIMER2_PR_1mS 56 

#define PWM_MODE 6 

#define OCM1 18 

#define OCM2 19 

#define HIGH_VOLTAGE_REFERENCE 3.3 

#define PIN11OUTPUT LATBbits.LATB4 

#define PIN5OUTPUT LATBbits.LATB1 

#define PIN21OUTPUT LATBbits.LATB10 

#define PIN22OUTPUT LATBbits.LATB11 

#define limiarSD 1.95 

#define limiarSM 0.5 

#define limiarSE 0.8 

 

void iniciaPWM2(){ 

    //Inicialização do temporizador 2 

    T2CONbits.TCKPS = TIMER2_PRESCALAR; //Define o prescalar 

    TMR2 = 0; //Define como 0 o valor no registrador TMR2 

    PR2 = TIMER2_PR_1mS; //Define o valor de PR2 (valor máximo da onda triangular) 

    T2CONbits.TON = 1; //Ativa o timer 2 

    OC1CONbits.OCTSEL = 0;       

    OC1CONbits.OCM = PWM_MODE;   

    OC1R = 0;                    

    OC1RS = 0; 

} 
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void iniciaPWM3(){ 

    OC2CONbits.OCTSEL = 0; 

    OC2CONbits.OCM = PWM_MODE; 

    OC2R = 0; 

    OC1RS = 0; 

} 

 

void iniciaPinosPWM() { 

    TRISBbits.TRISB4 = 0; 

    TRISBbits.TRISB1 = 0; 

    TRISBbits.TRISB10 = 0; 

    TRISBbits.TRISB11 = 0; 

 

    PIN11OUTPUT = 0; 

    PIN5OUTPUT = 0; 

    PIN21OUTPUT = 0; 

    PIN22OUTPUT = 0; 

} 

 

void MEsquerdo(float ME) { 

    OC1RS = (DC*TIMER2_PR_1mS/100);  

 } 

 

void MDireito(float MD) { 

    OC2RS =(DC*TIMER2_PR_1mS/100); 

} 

 

 

 

 

 

 

 

A-5.1 Funções Utilizadas para o Controle Baseado em Regras  

void VerificarCaminho(int VsD, int VsM, int VsE){ 
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    float VsD, VsM, VsE; 

    VsD = ((float)Vrec1/1024)*HIGH_VOLTAGE_REFERENCE; //Valores reais de tensão dos sensores 

    VsM = ((float)Vrec2/1024)*HIGH_VOLTAGE_REFERENCE; 

    VsE = ((float)Vrec3/1024)*HIGH_VOLTAGE_REFERENCE; 

 

 

    if(VsD <= limiarSD && VsM >= limiarSM && VsE <= limiarSE){ 

        MEsquerdo (100); 

        MDireito (100); 

    } 

 

 

    else if (VsD <= limiarSD && VsM <= limiarSM && VsE >= limiarSE){ 

        MEsquerdo (20); 

        MDireito (100); 

    } 

 

 

    else if (VsD >= limiarSD && VsM <= limiarSM && VsE <= limiarSE){ 

        MEsquerdo (100); 

        MDireito (20); 

    } 

 

} 

 

A-5.2 Funções Utilizadas para o Controle Proporcional  

void VerificarCaminho(int VsD, int VsM, int VsE){ 

    float VsD, VsM, VsE; 

    VsD = ((float)Vrec1/1024)*HIGH_VOLTAGE_REFERENCE; //Valores reais de tensão dos sensores 

    VsM = ((float)Vrec2/1024)*HIGH_VOLTAGE_REFERENCE; 

    VsE = ((float)Vrec3/1024)*HIGH_VOLTAGE_REFERENCE; 

 

    if(VsD >= limiarSD && VsE <= limiarSE){ 

        MEsquerdo (100); 

        MDireito (100 - (1.74-Vr2)*(100/1.59)); 

    } 

 

 

    else if (VsD <= limiarSD && VsE >= limiarSE){ 

        MEsquerdo (100 - (1.74-Vr2)*(100/1.59); 

        MDireito (100); 

    } 

 

} 
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A-5.3 Funções Utilizadas para o Controle Baseado em Lógica Fuzzy  

void VerificarCaminho(int VsD, int VsM, int VsE){ 

float VsD, VsM, VsE, MD, ME; 

    VsD = ((float)Vrec1/1024)*HIGH_VOLTAGE_REFERENCE; //Valores reais de tensão dos sensores 

    VsM = ((float)Vrec2/1024)*HIGH_VOLTAGE_REFERENCE; 

    VsE = ((float)Vrec3/1024)*HIGH_VOLTAGE_REFERENCE; 

 

    VsD = (Vr1 - 0.19) / (3.29 - 0.19); 

    VsM = (Vr2 - 0.15) / (1.74 - 0.15); 

    VsE = (Vr3 - 0.16) / (2.32 - 0.16); 

 

    MD = controle_fuzzy_MD(VsE, VsM, VsD)*100; 

    ME = controle_fuzzy_ME(VsE, VsM, VsD)*100; 

 

    MEsquerdo (ME); 

    MDireito (MD); 

 

} 

 

float controle_fuzzy_MD(float s1, float s2, float s3) 

{ 

float u, dx, x[100], regra, regra_m1[100]; 

int np, i; 

 

dx = 0.01; 

np = 1; 

x[np] = 0; 

 

 

 

while(x[np] <= 0.98){ 

np = np + 1; 

x[np] = x[np-1] + dx; 

} 

 

regra = menor3(sensor_baixo(s1), sensor_alto(s2), sensor_baixo(s3)); 

for ( i = 1 ; i < np ; i++ ) 

regra_m1[i] = menor(regra, motor_alto(x[i])); 
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regra = menor3(sensor_alto(s1), sensor_alto(s2), sensor_baixo(s3)); 

for ( i = 1 ; i < np ; i++ ) 

regra_m1[i] = regra_m1[i] + menor(regra, motor_alto(x[i])); 

 

regra = menor3(sensor_alto(s1), sensor_baixo(s2), sensor_baixo(s3)); 

for ( i = 1 ; i < np ; i++ ) 

regra_m1[i] = regra_m1[i] + menor(regra, motor_alto(x[i])); 

 

regra = menor3(sensor_baixo(s1), sensor_alto(s2), sensor_alto(s3)); 

for ( i = 1 ; i < np ; i++ ) 

regra_m1[i] = regra_m1[i] + menor(regra, motor_medio(x[i])); 

 

regra = menor3(sensor_baixo(s1), sensor_baixo(s2), sensor_alto(s3)); 

for ( i = 1 ; i < np ; i++ ) 

regra_m1[i] = regra_m1[i] + menor(regra, motor_baixo(x[i])); 

 

u = desfuzzy(regra_m1, dx); 

 

return u; 

} 

 

 

float controle_fuzzy_ME(float s1, float s2, float s3) 

{ 

float u, dx, x[100], regra, regra_m2[100]; 

int np, i; 

 

dx = 0.01; 

np = 1; 

x[np] = 0; 

 

while(x[np] <= 0.98){ 

np = np + 1; 

x[np] = x[np-1] + dx; 

} 

 

regra = menor3(sensor_baixo(s1), sensor_alto(s2), sensor_baixo(s3)); 

for ( i = 1 ; i < np ; i++ ) 

regra_m2[i] = menor(regra, motor_alto(x[i])); 
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regra = menor3(sensor_alto(s1), sensor_alto(s2), sensor_baixo(s3)); 

for ( i = 1 ; i < np ; i++ ) 

regra_m2[i] = regra_m2[i] + menor(regra, motor_medio(x[i])); 

 

regra = menor3(sensor_alto(s1), sensor_baixo(s2), sensor_baixo(s3)); 

for ( i = 1 ; i < np ; i++ ) 

regra_m2[i] = regra_m2[i] + menor(regra, motor_baixo(x[i])); 

 

regra = menor3(sensor_baixo(s1), sensor_alto(s2), sensor_alto(s3)); 

for ( i = 1 ; i < np ; i++ ) 

regra_m2[i] = regra_m2[i] + menor(regra, motor_alto(x[i])); 

 

regra = menor3(sensor_baixo(s1), sensor_baixo(s2), sensor_alto(s3)); 

for ( i = 1 ; i < np ; i++ ) 

regra_m2[i] = regra_m2[i] + menor(regra, motor_alto(x[i])); 

 

u = desfuzzy(regra_m2, dx); 

 

return u; 

} 

 

float desfuzzy(float regra[100], float dx) 

{ 

float x, mx, sm, u; 

int i, npm; 

 

i = 1; 

x = dx; 

mx = regra[i]; 

npm = 1; 

sm = x; 

while(x <= 0.98){ 

i = i + 1; 

x = x + dx; 

 

if(regra[i] > mx){ 

mx = regra[i]; 

npm = 1; 

sm = x; 
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} 

 

else if(regra[i] == mx){ 

npm = npm +1; 

sm = sm + x; 

} 

} 

 

u = sm/npm; 

return u; 

} 

 

float sensor_baixo(float s) 

{ 

float f; 

 

f = 1-1/(1+expf(-20*(s-0.5))); 

 

return(f); 

} 

 

float sensor_alto(float s) 

{ 

float f; 

 

f = 1/(1+expf(-20*(s-0.5))); 

 

return(f); 

} 

 

float motor_baixo(float s) 

{ 

float f; 

 

if(s < 0.25){ 

f = 1; 

} 

 

else{ 

f = expf(-((s-0)*(s-0))/(0.045)); 
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} 

 

return(f); 

} 

 

float motor_medio(float s) 

{ 

float f; 

 

f = expf(-((s-0.5)*(s-0.5))/(0.045)); 

 

return(f); 

} 

 

float motor_alto(float s) 

{ 

float f; 

 

if(s < 0.75){ 

f = expf(-((s-1)*(s-1))/(0.045)); 

} 

 

else{ 

f = 1; 

} 

 

return(f); 

} 

 

float menor(float a, float b) 

{ 

float m; 

 

if(a < b){ 

m = a; 

} 

 

else{ 

m = b; 

} 
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return m; 

} 

 

float menor3(float a, float b, float c) 

{ 

float m; 

 

if(a < b){ 

m = a; 

} 

 

else{ 

m = b; 

} 

 

if(c < m){ 

m = c; 

} 

 

return m; 

} 

 

 

 

 

 

 

 

A-5.4 Funções Utilizadas para o Controle Proporcional com Medição 
do Erro por meio da Lógica Fuzzy  

void VerificarCaminho(int VsD, int VsM, int VsE){ 

float VsD, VsM, VsE , e; 

    VsD = ((float)Vrec1/1024)*HIGH_VOLTAGE_REFERENCE; //Valores reais de tensão dos sensores 

    VsM = ((float)Vrec2/1024)*HIGH_VOLTAGE_REFERENCE; 



 
 

76 
 

    VsE = ((float)Vrec3/1024)*HIGH_VOLTAGE_REFERENCE; 

 

e = gera_erro_fuzzy_sig(VsE, VsM, VsD); 

 

if (e < 0){ 

        MEsquerdo(100 + e*50); 

        MDireito(100); 

    } 

 

    if (e >= 0){ 

        MEsquerdo (100); 

        MDireito (100 - e*50); 

    } 

 

} 

 

float gera_erro_fuzzy_sig(float s1, float s2, float s3) 

{ 

float u, dx, x[300], regra, regra_m1[300]; 

int np, i; 

 

dx = 0.01; 

np = 1; 

x[np] = -1.5; 

 

while(x[np] <= 1.48){ 

np = np + 1; 

x[np] = x[np-1] + dx; 

} 

 

regra = menor3(sensor_baixo(s1), sensor_alto(s2), sensor_baixo(s3)); 

for ( i = 1 ; i < np ; i++ ) 

regra_m1[i] = menor(regra, erro_zero(x[i])); 

 

regra = menor3(sensor_alto(s1), sensor_alto(s2), sensor_baixo(s3)); 

for ( i = 1 ; i < np ; i++ ) 

regra_m1[i] = regra_m1[i] + menor(regra, erro_neg_baixo(x[i])); 

 

regra = menor3(sensor_alto(s1), sensor_baixo(s2), sensor_baixo(s3)); 

for ( i = 1 ; i < np ; i++ ) 
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regra_m1[i] = regra_m1[i] + menor(regra, erro_neg_alto(x[i])); 

 

regra = menor3(sensor_baixo(s1), sensor_alto(s2), sensor_alto(s3)); 

for ( i = 1 ; i < np ; i++ ) 

regra_m1[i] = regra_m1[i] + menor(regra, erro_pos_baixo(x[i])); 

 

regra = menor3(sensor_baixo(s1), sensor_baixo(s2), sensor_alto(s3)); 

for ( i = 1 ; i < np ; i++ ) 

regra_m1[i] = regra_m1[i] + menor(regra, erro_pos_alto(x[i])); 

 

u = desfuzzy(regra_m1, dx); 

return u; 

} 

 

float desfuzzy(float regra[300], float dx) 

{ 

float x, mx, sm, u; 

int i, npm; 

 

i = 1; 

x = -1.5; 

mx = regra[i]; 

npm = 1; 

sm = x; 

 

while(x <= 1.47){ 

i = i + 1; 

x = x + dx; 

 

if(regra[i] > mx){ 

mx = regra[i]; 

npm = 1; 

sm = x; 

} 

 

else if(regra[i] == mx){ 

npm = npm + 1; 

sm = sm + x; 

} 

} 
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u = sm/npm; 

return u; 

} 

 

float sensor_baixo(float s) 

{ 

float f; 

 

f = 1-1/(1+expf(-5*(s-1))); 

 

return(f); 

} 

 

float sensor_alto(float s) 

{ 

float f; 

 

f = 1/(1+expf(-5*(s-1))); 

 

return(f); 

} 

 

float erro_neg_alto(float s) 

{ 

float f; 

 

        f = expf(-((s+1.5)*(s+1.5))/(2*0.4*0.4)); 

 

return(f); 

} 

 

float erro_neg_baixo(float s) 

{ 

float f; 

 

        f = expf(-((s+0.75)*(s+0.75))/(2*0.4*0.4)); 

 

return(f); 

} 
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float erro_zero(float s) 

{ 

float f; 

 

        f = expf(-(s*s)/(2*0.4*0.4)); 

 

return(f); 

} 

 

float erro_pos_baixo(float s) 

{ 

float f; 

 

        f = expf(-((s-0.75)*(s-0.75))/(2*0.4*0.4)); 

 

return(f); 

} 

 

float erro_pos_alto(float s) 

{ 

float f; 

 

        f = expf(-((s-1.5)*(s-1.5))/(2*0.4*0.4)); 

 

return(f); 

} 

 

float menor(float a, float b) 

{ 

float m; 

 

if(a < b){ 

m = a; 

} 

 

else{ 

m = b; 

} 
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return m; 

} 

 

float menor3(float a, float b, float c) 

{ 

float m; 

 

if(a < b){ 

m = a; 

} 

 

else{ 

m = b; 

} 

 

if(c < m){ 

m = c; 

} 

 

return m; 

} 

 

 

 

 

 

 

 

 

A-6 Rotina "RotinaPrincipal" 

A "RotinaPrincipal" possui a função principal, que chama algumas das funções 

criadas nas demais rotinas, e possui funções de interrupção. Suas funções são: 

 

 "int main(void)" 
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Essa função chama as seguintes funções de inicialização: "iniciaADC()", 

"iniciaPWM2()", "iniciaPWM3()", "iniciaPinosPWM()", "iniciaLCD()", 

"iniciaEntradaSensores()" e "iniciaChave1()" e define o estado inicial do protótipo como 

"parado". 

Em seu loop while, a função verifica o estado atual da chave, que pode ser "parado" 

ou "mover". Caso o estado atual seja parado, é aplicado valor zero nas funções 

"MEsquerdo(float ME)" e " MDireito(float MD)", ou seja, são aplicados sinais nulos nos 

motores e os mesmos permanecem parados. Caso a chave seja pressionada, o estado é 

alterado para "mover" e a função "VerificarCaminho(int VsD, int VsM, int VsE)" recebe os 

valores digitais de tensão dos sensores infravermelhos. 

 

 "void _ISR _ADC1Interrupt(void)" 

Essa função de interrupção lê continuamente os valores de tensão de saída dos três 

sensores infravermelhos. Como são obtidas 15 amostras de tensão (5 amostras de tensão 

para cada sensor), é feita uma média aritmética para se definir o valor de tensão digital 

de cada sensor. 

 

 "void _ISR _CNInterrupt(void)" 

Essa função de interrupção é chamada quando a chave é pressionada. Quando isso 

ocorre, o estado atual altera de "parado" para "mover" ou de "mover" para "parado". 

 

 

 

 

 

 

 

#include <stdio.h> 

#include <stdlib.h> 

#include <time.h> 

#include <math.h> 

#include "p24fj64ga002.h" 

#include "timer.h" 

#include "lcd.h" 
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#include "pwm.h" 

#include "adc.h" 

#include "inicia.h" 

 

#define SWITCH_PRESSED PORTBbits.RB5 

 

_CONFIG1( JTAGEN_OFF & GCP_OFF & GWRP_OFF & BKBUG_ON & COE_OFF & ICS_PGx1 

& FWDTEN_OFF & WINDIS_OFF & FWPSA_PR128 & WDTPS_PS32768 ) 

 

_CONFIG2( IESO_OFF & SOSCSEL_SOSC & WUTSEL_LEG & FNOSC_PRIPLL & 

FCKSM_CSDCMD & OSCIOFNC_OFF & IOL1WAY_OFF & I2C1SEL_PRI & POSCMOD_XT ) 

 

typedef enum statetypeEnum{ 

    parado, mover 

}state;  

volatile state currState = parado; 

 

int main(void){ 

 

    iniciaADC(); 

    iniciaPWM2(); 

    iniciaPWM3(); 

    iniciaPinosPWM (); 

    iniciaLCD(); 

    iniciaChave1 (); 

    iniciaEntradaSensores (); 

 

    currState = parado;  

 

    while(1){ 

        switch(currState){ 

            case parado: 

                MDireito(0); 

                MEsquerdo (0); 

                break; 

 

            case mover: 

                VerificarCaminho (Vrec[0],Vrec[1],Vrec[2]); 

                break; 
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        } 

    } 

    return 0; 

} 

 

void _ISR _ADC1Interrupt(void){ 

    IFS0bits.AD1IF = 0; 

 

    int i = 0; 

    unsigned int *adcPtr; 

    Vrec[0] = 0;  

    Vrec[1] = 0;  

    Vrec[2] = 0;  

    adcPtr = (unsigned int *) (&ADC1BUF0); 

 

    for(i = 0; i < 15; i++){ 

        Vrec[i%3] = Vrec[i%3] + *adcPtr/5; 

        adcPtr++; 

    } 

} 

 

void _ISR _CNInterrupt(void){ 

    IFS1bits.CNIF = 0;  

 

    if(SWITCH_PRESSED == 1){  

        if(currState == parado) currState = mover; 

        else if(currState == mover) currState = parado; 

    } 

} 

 


