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1.0. Introdução

Tendo entendido o conceito e o funcionamento da ferramenta de IoT, está na hora do

próximo passo! Agora, iremos usufruir dos múltiplos comandos disponíveis para serem

transmitidos ao microcontrolador diretamente da Internet. Sim, de qualquer lugar no

mundo!

2.0. Segundo Projeto - Central de Comunicação

Para este projeto, iremos projetar um controle remoto do microcontrolador para acionar o

LED Vermelho, LED Verde, LED Branco e BIP (som).

2.0.1. O que você precisa ter para criar este projeto?

1. Um computador conectado à Internet. É necessário que o sistema operacional seja

Windows.

2. Um microcontrolador com cabo USB para conexão com o computador.

3. Um ou mais sensores ou atuadores (LED, som, motor). Note que alguns microcontroladores

já possuem tais embutidos.

4. Um software para programar o microcontrolador, podendo ser um IDE (Ambiente de

Desenvolvimento Integrado) de C++ genérico ou um software educacional de fluxograma

como o Modelix System Starter (recomendado). Para ter mais informações e baixar o

programa, acesse https://www.modelix.com.br/software-de-programacao-robotica-1.

5. Cadastro de usuário na Plataforma IoT da Modelix, assim como a realização do download do

programa (não requer instalação). Para acessar ambos, entre pelo link

https://www.modelix.com.br/c%C3%B3pia-modelix-system-simulador.

6. Ter realizado a Aula 1 do Curso Modelix IoT.

.

Agora mãos à obra!

2.0.2. Programação do controlador - Relembrando conceitos

1. Da mesma maneira realizada na Aula 1, temos que inicialmente preparar o ambiente de

programação, seja em um Ambiente de Desenvolvimento Integrado C++ Genérico ou na

ferramenta Modelix System Starter (recomendado).
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2. Plugue o microcontrolador via USB no computador, conecte-o no Starter e mude a saída 0

para SerialRx.

3. Agora iremos começar a programação. Lembrando dos conceitos levantados na Aula 1,

teremos que programar o controlador para que responda à valores numéricos enviados pelo

IoT Control app através do Broker. Abaixo estão os valores para a porta A, que utilizamos na

primeira aula.

Letra BOTÃO ON BOTÃO OFF

A: A (65) a (97)

4. Iremos primeiramente reutilizar o programa que fizemos para acender a LED Verde e

otimizá-lo, juntando os fluxogramas para ligar e desligar a lâmpada. Caso não tenha acesso

ao arquivo, você pode vê-lo abaixo, seguido de sua versão otimizada.
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Versão Antiga

Versão Otimizada

Note que, na nova versão, o programa tem exatamente a mesma funcionalidade. Porém, ele

possui menos blocos, deixando-o mais leve (com menos linhas de código) e mais simples.

É importante lembrar o que o fluxograma nos diz: se o microcontrolador receber o sinal 65

(A - Botão ON) ele irá ligar o LED. Recebendo o sinal 97 (a - Botão OFF), ele irá desligar o LED.
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2.0.3. Programação do controlador - Inserindo Múltiplos Comandos

1. Para este novo projeto, iremos também habilitar as portas B, C e D do IoT Control App,

designando diferentes funções para cada.

2. Você criará um Fluxograma ao lado do da LED Verde, no mesmo arquivo de trabalho. Este

será idêntico ao da LED Verde, porém com diferentes valores numéricos a serem inseridos no

bloco de decisão do SerialRx e sinais de saída. Mudaremos isso depois.

3. Selecione o programa da LED Verde como um todo (criando uma caixa ao clicar com o

Mouse), aperte CTRL+C e então CRTL+V clicando ao lado.
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4. Repita este processo mais duas vezes, resultando em 4 fluxogramas.

5. Agora, para não nos perdermos, iremos utilizar a ferramenta de texto para identificarmos o

que é cada fluxograma. Os nomearemos como “Porta A”, “Porta B”, “Porta C” e “Porta D”.
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6. A primeira edição que faremos é corretamente inserir o sinal para cada porta. A tabela com

os comandos disponíveis do IoT Control App pode ser vista abaixo.

Letra BOTÃO ON BOTÃO OFF

A: A (65) a (97)

B: B (66) b (98)

C: C (67) c (99)

D: D (68) d (100)

E: E (69) e (101)

7. Começaremos com a porta B. Clique na ferramenta de edição, representada com a seta azul.
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8. No fluxograma da Porta B, clique no bloco de decisão da esquerda. Por escolha, faremos com

que em todos os fluxogramas o bloco da esquerda se refira ao botão ON, e o da direita ao

botão OFF.

9. Na janela que aparecer, mude o número sinalizado para o correto para a porta. No caso da

porta B, este é 66.

Letra BOTÃO ON BOTÃO OFF

B: B (66) b (98)

10. Repita o procedimento para o bloco de decisão da direita, sendo este o botão OFF. Abaixo, a

mudança para a porta B.

11. Repita o procedimento para os fluxogramas das portas C e D. Lembre de inserir corretamente

os valores numéricos de acordo com a tabela (na página anterior). O resultado deve ser o

seguinte:
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12. A última parte do processo é designar funções para cada porta. Vamos primeiro entender

nossas possibilidades. Para o microcontrolador Modelix 3.6, temos já embutidos atuadores

de: LED Verde, LED Vermelho, duplo LED Branco e BIP.

13. Clicando nas diferentes saídas da aba à direita, é possível identificar qual saída corresponde a

qual atuador (observando o microcontrolador ao clicar). Após identificar, renomeie as saídas

para a identificação correta.
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Note que se seu microcontrolador também for um modelo da Modelix, este terá o mesmo

posicionamento de saídas.

14. Para designar as funções à cada porta, iremos novamente entrar no modo de edição (seta

azul). Iremos primeiramente configurar a função da Porta B, clicando na caixa de saída a

esquerda (onde está escrito “Mandar LED Verde ligar”) do Fluxograma da porta B.

15. Na janela que aparecer, iremos clicar na caixa alaranjada “ligar” na linha do LED Verde para

desmarcá-la. Agora, a saída está livre para inserirmos um novo comando. Para esta porta,

iremos marcar a opção “ligar” da linha “LED Vermelho”.
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16. Repita o processo de edição para o bloco de saída a direita, que está descrito como “Mandar

LED Verde Desl.”. Mude a caixa alaranjada na opção desligar do LED Verde para LED

vermelha.

17. Agora a porta B já está funcional! Repita o procedimento para as Portas C e D. Para cada

porta, escolha o atuador que desejar dentre os disponíveis, e programe para ligá-lo no bloco

de saída da esquerda, e desligá-lo no bloco de saída da direita. Lembre-se de sempre

desmarcar os blocos da linha “LED Verde”. Abaixo segue uma solução.
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18. Pronto! A programação está pronta. Realize o download do programa para o

microcontrolador, feche o software e abra a ferramenta Broker IoT.

19. Entre no site do IoT Control App (http://leomar.com.br/iot/) e realize login. Das Portas A - D,

todas terão uma função, tais que definimos na programação. Agora você pode utilizar

múltiplas funções do controlador de qualquer lugar no mundo que tenha internet!
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