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1.0. Introdução à conceitos iniciais

A Internet das Coisas (Internet of Things - IoT), é um conceito que abrange a intercomunicação
de objetos cotidianos com a internet. A ideia se refere a um sistema que é capaz de se
comunicar e realizar ações somente com o acesso à rede, sem a necessidade de interação
humana.

Para elaborar a conceituação da tecnologia, estão abaixo categorizados os elementos
necessários para a realização de um projeto de IoT.

1. Partes físicas - Dispositivos físico-eletrônicos que se conectam à Internet a partir de
cabos e sinais. O microcontrolador de um projeto de robótica por exemplo se encaixa
nesta categoria.

2. Programação - Antes de ser capaz de rodar sem interação humana, é necessário que
seja realizada uma programação do microcontrolador. Para isto é necessário um
programador com acesso a um software de programação, que estruture o sistema em
relação às funções desejadas.

3. Softwares TI - Programas localizados no espaço virtual que permitem a comunicação
do sistema somente através da internet. Exemplos são aplicações Web, APIs,
plataformas centralizadas e Brokers. Veremos mais sobre estes softwares adiante.

A seguir seguem possíveis estruturas de Sistemas IoT.
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Exemplo A

Exemplo B

Exemplo C
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2.0. Primeiro Projeto - Acionamento de LED

Agora, para entender na prática o conceito de IoT, iremos realizar um projeto simples. Iremos
configurar um programa para acionar um LED através da Internet.

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.

.

Agora mãos à obra!

2.0.2. Programação do controlador

1. Conecte o microcontrolador no computador com o cabo USB.

2. Abra o software Modelix System Starter ou Studio no seu computador.

3. Após o início do programa, clique em “Conectar-se ao Modelix 3.6”.
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4. Escolha o tipo de microcontrolador que você possui e clique em OK.

5. Clique no botão “clique para conectar”, localizado no canto superior direito. Verifique

se a barra de progresso verde foi completa e está escrito “conectado”.

→
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6. Para o acionamento da LED verde, verifique que por padrão esta é correspondente à

saída 13. Clique no símbolo “工” ao lado da saída e a renomeie para LED Verde.

Perceba que clicar em cima de  "LED Verde” acenderá o LED.

7. Para a configuração IoT, é necessário mudar a porta 0 para a realização da

comunicação apropriada. Para isto, clique na flecha para baixo da “saída 0” e selecione

SerialRx. Por esta porta entrarão as informações do sistema IoT.

8. Agora iremos construir o fluxograma. Programaremos um bloco de decisão para que,

dado um valor numérico comunicado ao controlador, este realize uma função. Esta

comunicação ocorre a partir do ASCII, o Código Padrão Americano para o Intercâmbio

de Informações. O código utiliza uma letra, importando ser maiúscula ou minúscula,

como representativo de um número. Abaixo pode-se ver a tabela ASCII.
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9. Para este caso, iremos programar os números equivalentes à A (maiúsculo) e a

(minúsculo). Como podemos ver na tabela, estes equivalem aos valores 65 e 97.

10. Inicie o fluxograma clicando no bloco Iniciar, na aba de blocos na lateral esquerda do

programa. Clique onde você desejar na tela e este será posicionado. Adicione um bloco

de decisão abaixo, escolhendo para que este se refira a variável SerialRx. Na janela que

abrir, selecione “=”, “número”, e digite 65.
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O resultado será:

11. Adicione uma bloco de saída, que dará uma função para nosso controlador. Insira o

bloco abaixo do de decisão, selecione “ligar” na linha LED Verde e clique em OK.

12. Agora vamos conectar os blocos. Selecione “Linha”, na aba lateral, e clique no bloco de

decisão. Selecione SIM, e em seguida clique no bloco de saída abaixo. Clique

novamente no bloco de decisão, selecionando desta vez NÃO e clique em iniciar. O

resultado deve ser conforme o fluxograma abaixo.
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13. Ao lado do fluxograma criado inicie outro fluxograma, ainda no mesmo ambiente de

trabalho. Repita os passos 10-12, só que desta vez utilize o número 97 no bloco de

decisão e “desl.” na linha LED Verde do bloco de saída. O resultado pode ser visto

abaixo.

Observação: Caso você esteja interessado em programar o seu microcontrolador em

C++, confira o código para o mesmo programa acima no fim do arquivo.

14. Finalizado o fluxograma clique no botão “fazer download” no canto superior direito.

Isto irá passar o programa para o microcontrolador. Perceba que após o término do

download o programa automaticamente se desconecta do controlador.

Pronto! A primeira parte do projeto está pronta. Agora vamos conectar o sistema para
acioná-lo através da internet.

2.0.3. Conectando o controlador com a internet

1. Ainda com o cabo conectado, feche o programa Modelix System Starter. Garantir que

este não está rodando é essencial para deixar a conexão do microcontrolador livre.
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2. Clique com o botão direito na pasta compactada do Software IoT, e clique em "Extrair

aqui”. Caso você não tenha esta pasta, realize o download conforme o item 5 da seção

2.0.1.

3. Após o término da extração, abra a pasta IoT e clique em “Modelix_IOT_V3”. Este é o

Broker Modelix IoT App.

4. Insira o email e senha cadastrados na plataforma IoT da Modelix (item 5 da seção

2.0.1), além de selecionar seu microcontrolador. Siga clicando em “start”.
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5. Os campos de preenchimento desaparecerão, indicando que nosso controlador está

conectado à internet.

2.0.4. Se comunicando com o controlador pela internet

1. Entre na plataforma de comunicação, no link www.leomar.com.br/iot. Com o programa

Broker rodando, você pode acessar a plataforma e se comunicar com seu

microcontrolador em qualquer lugar no mundo que tenha internet!

2. Você visualizará a página IoT Control App. Insira o mesmo e-mail e senha utilizados

para conectar o Broker (item 3 da seção 2.0.3). Caso contrário, a conexão não

funcionará.
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3. A seguinte tela aparecerá.

4. Antes de apertar qualquer botão, é interessante entender como cada um está se

comunicando com o microcontrolador. Neste programa, cada botão comunica uma

letra do computador direto para o seu microcontrolador. Para cada letra, os botões ON

e OFF mandam o sinal equivalente àquela letra em seu formato maiúsculo e
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minúsculo. É importante lembrar que cada uma dessas letras também possui um valor

numérico, estes que inserimos quando queremos programar.

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)

5. Entendendo os comandos, podemos iniciar a comunicação com nosso controlador!

Somente as letras (em seus respectivos números) inseridos na programação do

microcontrolador conseguirão ser acionadas. Assim, para este projeto usaremos

somente a porta A, com ON e OFF ligando e desligando nosso LED.
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Código C++ para o Projeto 1:
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