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INTRODUÇÃO

Tendo em vista o crescimento e a evolução da tecnologia, a ligação existente entre os jogos eletrônicos e a robótica as

plataformas open-source tem ganhado espaço no desenvolvimento de projetos. A utilização de hardware livre no

desenvolvimento deste tipo de projeto é um exemplo do que esta acontecendo [VIVAOLINUX 2015]. Este trabalho tem

por objetivo demonstrar a criação de uma mesa de pebolim automatizada usando motores aproveitados de impressoras

usadas, e joysticks para manipular os jogadores. Para tanto o presente trabalho usa de revisão bibliográfica contemplando

os aspectos de funcionamento da plataforma Arduino Mega 2560, USB host shield, Driver A4988, o motor EM-323, o

motor EM-326. O protótipo que simula uma mesa de Pebolim, foi construído utilizando MDF.

Os motores de passo são dispositivos

eletromecânicos que convertem pulsos elétricos

em movimentos mecânicos que geram variações

angulares discretas. Os motores de passo serão

responsáveis por movimentos de eixos e correias,

através de uma interface que será aplicada pelo

arduino, mandando um sinal de passo e direção

aos motores.

CONCLUSÃO

O estudo realizado e a implementação deste

projeto nos leva a concluir que é possível a

construção utilizando o Arduino. O uso desta

tecnologia possibilitou a construção deste

protótipo, com baixo custo, permitiu ainda o uso

de componentes usados de impressoras. Como

sugestão de tema futuro podemos recomendar a

automação de um dos jogadores de forma a

permitir uma partida com apenas um agente

humano.

DESENVOLVIMENTO

O Arduino é uma plataforma de computação open-source

baseado em uma placa com entradas e saídas tanto

digitais como analógicas. Possui um próprio ambiente de

desenvolvimento que implementa a Linguagem C. No

Arduino será acrescentado o USB Host Shield que vai

atuar como servidor USB, gerenciando a conexão,

fornecendo alimentação USB e permitindo a

comunicação entre o Arduino e outros dispositivos como

teclados, mouses, celulares, leitores de código de barras,

controles de videogames como PS3, PS4 e Xbox, câmeras

USB, no caso deste projeto ele será usado para facilitar a

conexão entre o arduino e o joystick.

BIBLIOGRAFIA

O que é um arduino e o que pode ser feito com ele? Disponível em:

http://www.techtudo.com.br/noticias/noticia/2013/10/o-que-e-um-arduino-e-o-

que-pode-ser-feito-com-ele.html

"Acesso em: 12 de outubro de 2016".

Controle de motor de passo bipolar com o driver A4988 . Disponível em:

http://www.arduinoecia.com.br/2015/03/controle-motor-de-passo-bipolar-

driver-A4988.html

"Acesso em: 13 de outubro de 2016".

Arduino MEGA 2560. Disponível em:

http://www.embarcados.com.br/arduino-mega-2560/

"Acesso em: 13 de outubro de 2016".

USB Host Shield. Disponível em:

https://www.arduino.cc/en/Main/ArduinoUSBHostShield

"Acesso em: 15 de outubro de 2016".

O que é o motor de passo? Disponível em:

https://www.telecom.uff.br/pet/petws/downloads/tutoriais/stepmotor/stepmotor

2k81119.pdf

"Acesso em: 15 de outubro de 2016".

Arduino - Uma plataforma open source para desenvolvimento de eletrônica
https://www.vivaolinux.com.br/artigo/Arduino-Uma-plataforma-open-source-

para-desenvolvimento-de-eletronica

"Acesso em: 15 de outubro de 2016".

O modulo é controlado pelo chip Allegro A4988 e foi

especialmente desenvolvido para controle de pequenos

passos microstepping para motores de passo bipolares, o

controle básico de um motor de passo e é feito por meio

de dois pinos do microcontrolador, ligados aos pinos

STEP (passo) e DIR (direção) do módulo.

Fonte: Próprio autor


