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Conversor USB-UART(RS232)

Permite a comunicação entre um computador e o Bot’n Roll ONE C.

Actua como um tradutor entre dois protocolos de comunicação:
Universal Serial Bus – Universal Asynchronous Receiver/Transmitter

USB UART



Conversor USB-UART(RS232)

Um protocolo de comunicação define os formatos de mensagens e regras para 
que dois sistemas troquem mensagens entre si.

Como temos dois sistemas que usam protocolos de comunicação diferentes, é 
necessário converter as mensagens de um protocolo para outro.



Conversor USB-UART(RS232)

Diagrama interno do Conversor



Regulador de tensão

Os reguladores de tensão fornecem a energia eléctrica regulada para que 
toda a eletrónica do Bot’n Roll ONE C funcione.

+12V a +9V +5V 

Um regulador de tensão permite que se obtenha uma tensão de saída fixa, 
independentemente da tensão de entrada.

Bateria LM7805 PICAXE 40X2



Regulador de tensão

O LM7805 fornece uma tensão de saída de +5V 
quando na entrada é colocada uma tensão que pode 
variar entre +9V e +15V.

O LD33CV fornece uma tensão de saída de +3.3V 
quando na entrada é colocada uma tensão que pode 
variar entre +4.75V e +15V.



PWM e Ponte H L298

O PWM permite variar a velocidade do Bot’n Roll ONE C controlando a 
potência que é fornecida aos motores.

O PWM (Pulse-Width Modulation)
Modulação por Largura de Pulso permite
que se varie a tensão média fornecida aos
motores, tendo sempre como base a tensão
da bateria.

Como se consegue?

Fornecendo a tensão da bateria aos
motores mas em pulsos!

O comprimento do pulso define a potência
fornecida aos motores.



PWM e Ponte H L298

O IC L298 é uma dupla ponte H que permite controlar a 
direcção e a velocidade dos motores do Bot’n Roll ONE C.

O L298 é controlado pelo PICAXE e fornece a 
tensão da bateria em pulsos aos dois motores.



PWM e Ponte H L298

S1 S3 S2 S4 Acção
On Off Off On Rotação CW
Off On On Off Rotação CCW
On On Off Off Travagem
Off Off On On Travagem
On x On x Destruição da ponte H
x On x On Destruição da ponte H

Uma Ponte H permite movimentar um motor em dois sentidos.



Receptor de infravermelhos

O sensor SHARP GP1UX511QS é um receptor de 
infravermelhos que recebe sinal modulado com 
frequência portadora de 38kHz.

• Uma onda com frequência elevada, fixa e bem
definida é transmitida para o ar ou espaço – onda
portadora . A frequência portadora é a
frequência da onda portadora.

• A informação a transmitir: (frequência inferior à
da onda portadora)

• A informação a transmitir é inserida (modulada)
na onda portadora e transportada pelo ar ou
espaço.

Como transmitir sinais pelo ar ou pelo espaço? (Comunicação sem fios)



Receptor de infravermelhos

O sensor SHARP GP1UX511QS recebe o sinal de
infravermelhos modulado e coloca no pino de saída a
informação recebida, com a particularidade de o sinal de saída
estar invertido em relação ao que foi enviado.

Quando nada é recebido pelo SHARP
GP1UX511QS, o sinal de saída fica no estado
alto (+5V).

Quando o Bot’n Roll ONE C detecta um
obstáculo significa que o sensor recebeu um
sinal que foi reflectido.

Este sinal é uma onda quadrada gerada pelo
PICAXE, modulada com a onda gerada pelo
oscilador NAND e transmitida pelos LED’s
emissores de infravermelhos.



Circuito oscilador com NAND 74HC00

O oscilador com duas portas lógicas NAND gera uma onda
quadrada com a frequência de 38kHz. É a frequência portadora
para o sinal de infravermelhos na detecção de obstáculos.

F=1/(2.2RC)

A NAND 74HC00 tem uma única posição de inserção no Bot’n Roll ONE C!
Numa das extremidades existe uma cavidade que deverá corresponder à marca
impressa (serigrafia) no PCB.
Se não respeitares a posição de inserção, irás destruir a NAND!



Micro-controlador PICAXE-40X2

O PICAXE-40X2 é o “cérebro” do Bot’n Roll
ONE C, controlando todos os dispositivos.

O PICAXE-40X2 é um circuito integrado programável da Microchip
PIC18F4520 que foi programado na fábrica com software picaxe (bootstrap).

Este software permite que o IC seja programado em BASIC sem que seja
retirado do Bot’n Roll ONE C.

É alimentado com +5V e trabalha à frequência de 32Mhz.

O PICAXE-40X2 tem uma única posição de inserção no Bot’n Roll ONE C!
Numa das extremidades existe uma cavidade que deverá corresponder à
marca impressa (serigrafia) no PCB.

Se não respeitares a posição de inserção, irás destruir o PICAXE-40X2!



Micro-controlador PICAXE-40X2

Os pinos do PICAXE-40X2



Ligação da Bateria

Para ligares o conector da bateria ao Bot’n Roll
ONE C respeita a polaridade da ligação!
O fio vermelho deve ligar a BAT+ e o Preto a Bat-

Antes de ligares a bateria ao Bot’n Roll ONE C
certifica-te que as ligações eléctricas do conector
da bateria e do interruptor estão bem efectuadas
com os parafusos bem apertados! Assim evitas
um curto-circuito na bateria.

Um curto-ciruito numa bateria é muito perigoso! 
Além de destruíres a bateria há o risco de explosão e incêndio!



Bom Trabalho!


