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ROBÓTICA LIVRE: VEICULO AUTÔNOMO

INTRODUÇÃO

Com o avanço da tecnologia, as montadoras de veículos e empresas parceiras buscam cada vez mais

atender as necessidades das pessoas, sendo assim, estão em testes veículos autônomos, que são controlados

por computadores, capazes de identificar o caminho a ser percorrido, controlar o veiculo respeitando as leis de

transito e evitar colisões.(AUTO ESPORTE, 2015). O objetivo deste trabalho é demonstrar o funcionamento de

um veiculo autônomo, capaz de realizar funcionalidades básicas como locomover-se para frente e para trás,

virar para direita e para esquerda, identificar e desviar de obstáculos no seu caminho. Para chegar nesse

objetivo será feita uma pesquisa das tecnologias a serem utilizadas, estudando os aspectos de sensores,

atuadores e placas controladoras.

CONCLUSÃO

Ao se definir as tecnologias utilizadas na

montagem do protótipo, optou-se por tecnologias

de fácil acesso e com baixo custo. Neste escopo, as

tecnologias que utilizam a plataforma de hardware

livre Arduino, foram escolhidas, pois, além do custo

e da simplicidade de uso, possuem suporte a

diversos sensores e atuadores. Descreve-se a

seguir os componentes utilizados na montagem do

protótipo: Plataforma robótica Zumo v1.2, mostrada

na Figura 2, capaz de se locomover através de

motores instalados em seu chassis, com tamanho

de 10cm por 10cm. Foi utilizado o Arduino uno,

responsável pela tomada de decisão dos

movimentos do veiculo, bem como sensores

refletivos, utilizados para localizar o caminho a ser

percorrido e desviar de obstáculos. Para a

programação foi utilizado o software que

acompanha o Arduino, cuja interface esta

representada na Figura 1.

Figura 1: Ambiente de desenvolvimento do Arduino.

DESENVOLVIMENTO
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A realização do projeto e os testes se mostraram

satisfatórios, o veiculo conseguiu manter-se no

caminho e desviar de obstáculos conforme

programado. As tecnologias aplicadas no protótipo

demonstraram assim, em uma escala reduzida, a

funcionalidade de um veículo autônomo. Como

trabalho futuro, fica a sugestão para ampliar os testes

para um grupo de veículos autônomos, com intuito de

simular, em escala reduzida, um ambiente de uma

cidade, onde o comportamento de vários veículos

poderiam ser analisados, bem como a troca de

mensagens entre os veículos, para evitar colisões

quando dois ou mais veículos fossem desviar de

obstáculos.

Figura 2: protótipo montado
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