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RESUMO 

O projeto Thor, referente ao quinto período do curso de Engenharia de 

Computação da Pontifícia Universidade Católica do Paraná propõe o 

desenvolvimento de um carro de controle remoto o qual possui a habilidade de 

detectar a presença de pessoas por meio de sensor de distância, e então atirar 

projéteis nelas. 
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ABSTRACT 

The Thor project, in reference to the fifth semester of the Computer 

Engineering course from the Pontifical Catholic University of Paraná proposes the 

development of a RC car with the ability to detect the presence of people near it with 

the use of distance sensor, and then shoot projectiles in their direction. 
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1. INTRODUÇÃO 

A programação em Assembly é considerada como sendo de baixo nível, e 

por extensão como sendo um nível anterior à própria linguagem de máquina. Apesar 

de sua complexidade – principalmente quando posta ao lado de linguagens de alto 

nível como C e C++, ela ainda é utilizada em grande escala pela indústria, 

notavelmente na área de microprocessamento e sistemas embarcados. 

Desta maneira, é primordial para um Engenheiro de Computação a 

habilidade de programar nesta linguagem, além dele poder trabalhar com variados 

tipos de microcontroladores largamente utilizados na indústria, como por exemplo, a 

família 8051. 

Assim sendo, o objetivo do projeto para o referido semestre seria 

primordialmente estimular o aprendizado na área da programação em Assembly em 

conjunto de um microcontrolador pertencente à família 8051. 

Portanto, o projeto Thor é fruto desta ideia. Ele é composto por um carrinho 

de controle remoto pesadamente modificado, composto por placas extras 

responsáveis pelo gerenciamento da alimentação e dos diferentes motores 

existentes sobre o mesmo. Ele é dotado de um sensor do tipo ultrassom, o qual 

detecta a presença de pessoas. Uma vez que detecta, ele atira na mesma com o 

auxílio de um motor DC pequenas bolas de plástico em sua direção. Sob o sensor e 

o motor existe um servomotor, o qual rotaciona aproximadamente 30º antes de 

verificar novamente a presença de alguém. Tanto se detectou ou não a presença, 

ele irá rotacionar mais 30º, formando um ângulo de varredura de 150º. Ao chegar no 

fim (ou seja, nos 150º), ele retornará à posição original. Ele apenas entra neste 

modo caso o usuário pressione um botão específico no controle remoto, e sai deste 

modo com o mesmo botão. Saindo deste modo, ele poderá controlar o carrinho 

normalmente, dirigindo-o como qualquer outro brinquedo dotado de um controle 

remoto. 
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2. OBJETIVOS 

2.1 GERAIS 

Construir um projeto que integre os conhecimentos obtidos nas disciplinas 

tidas até o momento sob o curso de Engenharia de Computação, com ênfase na 

disciplina de Microprocessadores I. 

2.2 ESPECÍFICOS 

1. Estudar e testar o funcionamento dos microcontroladores da família 

8051; 

2. Estudar e implementar a programação em Assembly; 

3. Implementar um sensor ultrassom que trabalhe em sincronia com um 

servomotor e um motor DC; 

4. Projetar a colocação do motor DC de modo que atire de maneira 

eficiente os projéteis; 

5. Construir uma placa contendo reguladores de tensão e transistores 

para a comutação entre a alimentação da movimentação do carrinho e do conjunto 

microcontrolador/sensor/motor DC/servomotor; 

6. Construir uma placa para o microcontrolador e gerenciamento de 

sensor, motor DC e servomotor; 

7. Sincronizar o trabalho entre sensor, motor DC e servomotor com base 

no microcontrolador; 

8. Implementar um botão no controle para alterar o modo do carrinho 

(movimentação do carrinho e defesa, este último onde envolve-se o 

microcontrolador e afins); 
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3. MATERIAIS UTILIZADOS 

Módulo do microcontrolador – Módulo Týr: 

 Um microcontrolador Atmel AT89S51 DIP; 

 Um capacitor de poliéster, 100nF; 

 Dois capacitores de cerâmica, 33pF; 

 Um cristal oscilador 11.0592MHz; 

 Um CI 40106 (NOT, DIP); 

 Um transistor TIP31C (TO220); 

 Um soquete estampado 40 pinos (DIP); 

 Um soquete estampado 14 pinos (DIP); 

 Um capacitor eletrolítico 2.2uF @ 50V; 

 Uma placa de fenolite 

 Conector molex 2 entradas, macho; 

 Cabo de alimentação bicolor. 

Módulo de alimentação – Módulo Nehallenia: 

 Um CI 4013 (FFD, DIP); 

 Um regulador de tensão 7810; 

 Dois transistores IRF540N (TO220); 

 Dois capacitores eletrolíticos 2.2uF @ 50V; 

 Um capacitor eletrolítico 4.7uF @ 50V; 

 Um capacitor eletrolítico 10uF @ 50V; 

 Um capacitor eletrolítico 47uF @ 50V; 

 Dois resistores 3k3Ω. 

 Um resistor de 1kΩ; 

 Um resistor de 100kΩ; 

 Três conectores molex 2 entradas, fêmea; 

 Cabo de alimentação bicolor. 

Carrinho: 

 Dois LEDs automotivos modelo “Pingo”; 
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 2 pedaços de MDF, 120x15x5mm; 

 Uma bateria recarregável 12V @ 1300mAh; 

 Um pedaço de espuma, 90x65mm para acomodação das placas. 

 Uma ventoinha (cooler) 2”; 

 Quatro parafusos para a fixação do cooler; 

 Um pedaço de MDF,105x70mm; 

 Quatro pedaços de MDF, 40x60mm; 

 Um servomotor HITEC HS-55 

 Um sensor ultrassom HC-SR04; 

 Um motor DC 5V; 

 Fita de alta tensão; 

 Cabo manga; 

 Um pedaço de MDF circular, 115mm de diâmetro; 

 Um pedaço de MDF em forma de paralelogramo, 100x50mm, 30°, cortado a partir 

dos 5cm da base até 2cm de altura de um de seus lados, de modo que os lados 

do paralelogramo formem 90° em relação ao horizonte (vide figura 7); 

 Um pedaço de compensado, em paralelo e obedecendo o ângulo formado pelo 

paralelogramo cortado, 40mm de largura; 

 Um tubo de vidro, 100mm de comprimento, 7mm de diâmetro; 

 Conector molex 2 entradas, macho; 

 Cabo de alimentação bicolor. 

Módulo de comunicação – Módulo Njörd 

 Um emissor infravermelho 3mm; 

 Uma bateria 3V CR2032; 

 Um receptor infravermelho IRM8751; 

 Um botão de pressão. 
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4. MÓDULOS DESENVOLVIDOS 

4.1 MÓDULO DE ALIMENTAÇÃO - NEHALLENIA 

Este módulo, ligado automaticamente quando se liga o carrinho, possui dois 

transistores. O módulo Nehallenia possui um CI flip-flop D. Este CI possui também 

um mecanismo de POS (Power-On Set). O transistor responsável pela alimentação 

do carrinho possui sua base conectada à saída Q do flip-flop, enquanto a saída ¬Q 

está conectada à base do outro transistor. 

Desta forma, ao ligar o carrinho, o POR entra em ação, acionando apenas o 

transistor responsável pela alimentação das rodas do carrinho, além da sua placa 

original, que possui o receptor de radiofrequência. Assim, o controle remoto pode 

emitir ordens como aceleração para frente ou para trás e movimentação para os 

lados via radiofrequência e o carrinho obedecerá. 

Uma vez que o usuário pressione no controle o botão para ativação do 

modo de defesa, o receptor infravermelho no carrinho enviará um sinal por um de 

seus pinos, conectado ao clock do flip-flop, enquanto que a entrada (D do flip-flop) 

estará conectada à sua saída ¬Q. Na prática, significa que toda vez que o botão do 

modo de defesa for pressionado no controle, sua saída inverterá, alternando assim a 

ativação de cada um dos transistores cada vez que o botão for pressionado. 

Quando o transistor conectado à saída ¬Q for ativado, será interrompida a 

alimentação das rodas e placa de controle do carrinho em si e será ativado o módulo 

Týr. 

 

Figura 1 – Módulo Nehallenia 
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Os capacitores no Nehallenia servem para filtro de ruído proveniente da placa 

do carrinho (2.2uF), como Power-on Set (4.7uF), como filtro de ruído proveniente do 

infravermelho (10uF), e finalmente, para filtragem do sinal do infravermelho para o 

clock do flip-flop (47uF). Neste último caso, o capacitor está associado em paralelo 

com um resistor de 100kΩ. 

Os outros resistores são necessários a fim de limitar a corrente que trafega 

para os transistores. 

Adicionalmente, este módulo também possui dois reguladores de tensão, 

um 7805 para o módulo Týr, e um 7810, para a alimentação do carrinho em si. 

 

 

Figura 2 – Diagrama do módulo Nehallenia 
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4.2 MÓDULO DE COMUNICAÇÃO – NJÖRD 

 

Figura 3 – Botão de pressão (controle) 

Este módulo possui duas partes. A primeira delas, conectada ao controle do 

carrinho, é dotada de um botão de pressão – botão esse responsável pela ativação 

do modo de ataque, uma bateria de 3V e um emissor de infravermelho. O botão fica 

entre o emissor e o GND da bateria. Ao ser pressionado, ele fecha o circuito, 

ativando assim o emissor infravermelho, o qual envia o sinal para o carrinho. 

 

Figura 4 – Emissor de infravermelho (controle) 

O carrinho possui o receptor infravermelho, conectado ao módulo 

Nehallenia. Sua alimentação é proveniente da saída do 7805, enquanto o seu pino 

responsável pelo sinal é conectado ao clock do flip-flop D. 
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Figura 5 – Receptor de infravermelho (carrinho) 

4.3 MÓDULO DO MICROCONTROLADOR – TÝR 

Este módulo é responsável pelo modo de defesa do carrinho. Ele possui um 

microcontrolador Atmel AT89S51, responsável pela sincronização de todo o 

trabalho. Conectados aos seus pinos estão os sinais de ativação (trigger) e resposta 

(echo) do ultrassom, sinal do servomotor e um CI 40106, o qual nega duas vezes 

(buffer) o sinal, levando para a base do transistor. Quando há corrente passando 

pela base do transistor, o motor DC é ativado. Para operações que envolvem 10µs, 

faz-se necessário o uso de um cristal oscilador suficientemente rápido. No caso, foi 

utilizado um cristal de 11.0592MHz. 

 

Figura 6 – Módulo Týr  
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5. DESCRIÇÃO GERAL 

5.1 HISTÓRIA DO PROJETO 

A ideia original do projeto era a criação de algo que pudesse demonstrar às 

pessoas com pouco conhecimento da área as aptidões dos alunos cursantes do 

curso de Engenharia de Computação. Esta ideia surgiu após a participação dos 

membros Wellington e Renan como voluntários da feira de cursos e profissões da 

PUCPR no ano de 2010, denominado “Planeta PUC”. 

Uma outra razão que motivou a criação de algo certamente diferente, não-

utilitária sob o ponto de vista empresarial foi o fato de que mais de 80% dos projetos 

dos anos anteriores sob a disciplina de Microprocessadores I eram projetos com 

alguma aplicação no dia-a-dia, o que acabava por trazer uma escassez de algo 

visando unicamente a diversão. 

Unindo as duas coisas, além do objetivo de trazer um maior atrativo visual 

aos alunos do Ensino Médio visitantes do Planeta PUC em relação ao curso de 

Engenharia de Computação, objetivando maior visualização para o mesmo, nasceu 

a ideia do projeto Thor. 

É interessante notar também que uma das inspirações para o Thor foi a 

série de games Starcraft, da Blizzard Entertainment. A raça dos Terrans deste jogo 

de estratégia de tempo real possui um tanque, o qual quando ativa-se um modo em 

especial, ele para com sua movimentação e começa a patrulhar por alvos próximos. 

Uma vez desativado, ele pode locomover-se livremente pelo terreno. 

Sob todos estes aspectos, nasceu o projeto Thor, não alterando suas 

características idealizadas em sua concepção até a sua conclusão. 

5.2 HARDWARE 

O início para os trabalhos do Thor se deu com a compra do carrinho de 

controle remoto, o qual seria a base para o projeto. Da sua encomenda até sua 

chegada, demorou-se uma semana. Paralelamente, avaliou-se com o auxílio do 

professor Afonso de que o melhor tipo de sensor para detectar a presença de algum 
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alvo próximo era o sensor ultrassom, o qual demorou um pouco mais de uma 

semana para a sua chegada. 

Nesta época, enquanto o membro Felipe projetava uma placa seletora de 

alimentação, que mais tarde viria ser o módulo Nehallenia, o membro Renan 

desmontava o carrinho para verificar a sua situação. Constatou-se rapidamente que 

os cabos que ligavam-se da bateria à placa receptora original da placa 

(radiofrequência e controle das rodas). Pelo fato desta placa possuir um CI 

responsável pela comunicação em radiofrequência disponível apenas na China, e 

pelo fato da placa estar em bom estado, definiu-se de que ela permaneceria intacta, 

sendo adicionados os devidos módulos específicos do Thor. 

Um dos primeiros problemas enfrentados com os módulos do Thor foi em 

relação à utilização do infravermelho. No caso, desejava-se que o receptor 

mostrasse por meio de seu sinal apenas se ele receberia ou não algo a partir do 

emissor, isto porque o pino responsável por mostrar seu sinal estava sempre 

conectado ao pino de clock do flip-flop, que por sua vez determinaria qual transistor 

teria sua base alimentada, e por extensão, selecionaria qual circuito seria ou não 

ativado. Desta forma, para funcionar com perfeição o clock do flip-flop necessitaria 

receber um sinal mais fixo, visto que as saídas são ativadas baseando-se no clock. 

Caso fosse mantido o sinal puro, recebido do emissor, as saídas seriam alternadas 

de forma indesejável. Para solucionar isto, entre o receptor infravermelho e o flip-flop 

foram associados de forma paralela um resistor e um capacitor, que por sua vez 

estão em série com outro resistor. Isto garante que os pulsos sejam retificados pelo 

capacitor, fazendo que o clock receba apenas um pulso ascendente e um 

descendente, ao contrário de vários deles. 

A seguir, demoraram-se algumas semanas entre o entendimento do 

funcionamento do ultrassom e da sua programação sob o AT89S51. Enquanto mais 

informações sobre o mesmo estará na próxima seção, o maior problema quanto ao 

hardware do mesmo foi em relação à placa em si. O primeiro problema foi o motor 

DC. Ao ser ligado pelo AT89S51, o mesmo não girava com a mesma intensidade de 

quando ele era conectado sozinho à uma fonte. Posteriormente percebeu que o 

problema estava na corrente que era enviada à base do transistor. Limitando-a com 

o uso de um 40106 resolveu o problema. O 40106 invertia duas vezes o sinal, 
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fazendo com que na prática o sinal chegasse da mesma forma ao transistor TIP31C, 

porém com uma corrente limitada. A relação corrente de base x corrente no coletor 

ajuda a explicar melhor isto. O ganho de um transistor, simbolizado por β, é um valor 

fixo dado a todo e qualquer transistor, e é dado pela fórmula a seguir: 

  
  

  
            

Onde Ic é a corrente no coletor e Ib, a corrente na base. Assim sendo, 

Quanto maior a corrente no coletor, maior deve ser a corrente na base, e o AT89S51 

por si só não seria capaz de fornecer a corrente necessária para o motor DC sem 

que o microcontrolador queimasse. 

Paralelamente a estes trabalhos, o carrinho em vários momentos 

descarregava bruscamente, chegando a parar de funcionar completamente no início 

de maio. Nesta época, descobriu-se que a bateria que veio de fábrica estava 

completamente vazada. Aproveitando a oportunidade, visto que vários componentes 

tinham um consumo de corrente relativamente alto e que visava-se uma maior 

autonomia, foi comprada uma bateria recarregável maior, de 12V e 1300mAh, ao 

contrário da anterior, que era de 900mAh. 

Por conta dos variados consumos de tensão (vide tabela 1), no módulo 

Nehallenia foram instalados adicionalmente dois reguladores de tensão, um 7805, 

para o módulo Týr, e outro, 7810, para a alimentação do carrinho em si. O motivo 

em específico para a colocação do 7810 foi o fato de que a bateria antiga fornecia 

9.9V, enquanto a atual fornece 12V, sendo desta maneira necessária uma 

conversão para a alimentação do carrinho em si. Adicionalmente, foram tomadas as 

medidas de consumo de cada componente principal do mesmo. A bateria em 

utilização é satisfatória para as necessidades do Thor, pois, apesar do alto consumo 

de corrente de determinados componentes, eles nunca são utilizados em conjunto. 

Por exemplo, um motor DC nunca opera em conjunto com o servo, nem com o motor 

do carrinho. 

Ainda analisando as correntes, tomou-se como necessária a utilização de 

um transistor no módulo Týr, no qual foi utilizado um transistor TIP31C para a 

ativação do motor DC, visto que sua alimentação está diretamente ligada à 
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alimentação do microcontrolador. No módulo Nehallenia, os transistores eram 

necessários primariamente como chaves. 

Parte Tensão Corrente média (máxima) 

Sensor Ultrasom HC-SR04 5V 2 mA (2 mA) 

Servo HITEC HS-55 5V 0,3 A (0,4 A) 

Microcontrolador AT89S51 5V 25 mA (25 mA) 

Motor DC 5V 0,5 A (0,5 A) 

Carrinho (rodas) 10V 0,5 A (1,2 A) 

Tabela 1 – Corrente consumida por cada parte do carrinho 

Enquanto os trabalhos com as placas já estava em curso, iniciaram-se os 

trabalhos com a base de suporte para os motores servo, DC e sensor. O integrante 

Renan passou alguns dias na maquetaria da PUC desenvolvendo o jeito mais 

eficiente de dispor estes elementos, visto que todos eles movimentariam em 

conjunto, e conectados a eles estariam vários cabos. Finalmente, definiu-se que 

seria utilizada sobre o servo uma base de MDF, circular, com 10cm de diâmetro. 

Sobre esta base seriam dispostos o servo, o sensor ultrassom e o motor DC. O 

motor DC é responsável pelo mecanismo do canhão. 

 

Figura 7 – Base circular. Sobre ela, da esquerda para a direita: motor DC e sua 

base, paralelogramo cortado com canaleta e tubo reservatório, sensor ultrassom 
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Quando ativado, ele gira por um tempo limitado de tempo. Em um de seus 

lados, existe uma pequena canaleta, pela qual trafegam pequenas bolas de plástico 

que funcionam como projéteis. Este motor DC está inclinado em um ângulo próximo 

a 30°. Para garantir isto, ele está encaixado em uma base de madeira, que por sua 

vez está ao lado de um paralelogramo de 10cm de base, cortado na metade de sua 

base, possibilitando que ele fique inclinado da mesma forma que o motor DC. Este 

paralelogramo suporta a canaleta, que na sua base possui um pequeno tubo de 

vidro para armazenar as bolinhas. 

 

Figura 8 – Motor DC inclinado, junto da canaleta e do tubo de vidro 

Ainda sobre a base circular, situa-se o sensor de ultrassom, responsável 

pela detecção de pessoas, cujo alcance de detecção é limitado por software. 

Sob a base e encaixado nela, fica o servo, o qual gira em ângulos limitados 

para que o ultrassom possa procurar em locais diferentes. O motor DC, canaleta e 

afins devem girar junto, pois a intenção é a de que se atire em direção ao alvo 

detectado. 

Felizmente não houve problemas na parte da construção desta base circular, 

nem da colocação do servo, o qual fica preso por dois pedaços de MDF. 

Com o começo de junho, o módulo Nehallenia estava pronto, porém haviam 

problemas com o módulo Týr. Apesar de seu projeto na protoboard estar 

funcionando perfeitamente, três modelos foram construídos e em nenhum foi 

possível colocar em completo funcionamento. Exaustivos testes foram realizados, e 

a conclusão era a de que havia um problema no desenho da mesma, apesar de ser 
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feita a partir do zero repetidas vezes. As placas, as quais eram projetadas pelo 

integrante Wellington, passaram a ser projetadas pelo integrante Felipe, e finalmente 

o módulo passou a funcionar perfeitamente. 

Já beirando a conclusão do projeto, as placas finalmente foram postas para 

trabalhar juntas, e então breves problemas apareceram. Primeiramente, o carrinho 

parava de funcionar após dirigi-lo por aproximadamente cinco minutos. Então, 

detectou-se um problema de superaquecimento nos reguladores de tensão. 

Dissipadores foram instalados nos reguladores e sobre eles, uma ventoinha (cooler) 

de 2” para auxiliar no resfriamento. Essas medidas foram provadas como sendo 

efetivas. 

 

Figura 9 – Ventoinha 2” 

Na parte estética, dois LEDs do tipo “Pingo”, de finalidade automotiva, foram 

instalados sob o carro. Alimentados com 12V e conectados no módulo Nehallenia, 

acabaram se tornando um problema por desviar boa parte da corrente que seria 

utilizada em outros módulos. Para resolver isto, os LEDs passaram a ser ativados 

por um switch instalado ao lado do carrinho. Finalmente, houve um problema com os 

flip-flops. O que ocorria era que qualquer coisa conectada na entrada destinada ao 

módulo Týr, no seu conector no módulo Nehallenia acabava viciando o flip-flop, 

deixando o carrinho quase sempre ativo. Com o auxílio do professor Ivan Jorge 

Chueiri, definiu-se que o problema era de ruído, e portanto um capacitor de 10uF foi 

instalado, o que provou por ser eficiente. 
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Figura 10 – LEDs em funcionamento 

 

Figura 11 – Switch de ativação dos LEDs, sob o amortecedor do carrinho 

Com um tempo livre, foram feitas melhoras na antena, trocando-a por uma 

maior a fim de aumentar o alcance do controle. Um lacre foi colocado sobre a bateria 

para evitar que ela se mova, em conjunto com os parafusos que prendem ao mesmo 

tempo a ventoinha e a bateria. 
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Figura 12 – Thor com os LEDs ligados 

Quanto à organização das placas, a placa original da placa fica dentro da 

carcaça, imediatamente sob o servo; o módulo Nehallenia fica sob a bateria e a 

ventoinha, e sob ela existe uma espuma, a qual delimita-a para um vão um pouco 

mais abaixo, aonde fica o módulo Týr. 

 

 

Figura 13 – Cooler sobre os módulos Nehallenia e Týr (sob o Nehallenia) 
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Figura 14 – Thor, com os LEDs desligados 

5.3 SOFTWARE 

O software utilizado pelo projeto foi programado pelo integrante Wellington, 

tendo como base o conjunto de instruções da família 8051. O programa foi escrito 

inteiramente em Assembly utilizando os softwares Keil uVision 3 (para programação) 

e MPT-1020 (para gravar os dados no microcontrolador), e possui a competência de 

sincronizar todo o seu trabalho em questão de milésimos de segundos. 

Ao longo da programação descobriram-se várias adversidades. 

Primeiramente, demoraram-se alguns dias para entender o funcionamento do 

ultrassom. O problema maior foi o sincronismo de servo com ultrassom. Segundo o 

datasheet do sensor, para ele funcionar precisa-se enviar pelo seu pino TRIGGER, 

conectado diretamente ao AT89S51, um sinal HIGH (TTL) por 10µs. Para tornar isto 

possível na linguagem Assembly, visto que suas instruções geralmente levam mais 

tempo que isto, foram chamadas algumas vezes a função NOP (No Operation) para 

aguardar tal tempo sem fazer nada. A partir daí, houve um problema na parte de 

detectar o sinal de resposta, visto que ao contrário do que diz no datasheet, quando 
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não detecta nada, ao invés de um sinal de resposta superior a 35ms o pino ECHO 

acaba recebendo um sinal pelo menos 4 vezes superior, o que acabava por causar 

um tempo de aguardo por respostas bem superior ao planejado. Outro problema foi 

na comunicação com o AT89S51. 

Neste caso, o problema principal foi em como registrar um evento a partir do 

ECHO do ultrassom – ou seja, como saber que detectou tal objeto, ou ainda, como 

saber que detectou tal objeto em menos de 3m de distância (apesar do ultrassom 

detectar até 5m, o motor DC não acertaria um projétil com muita força nesta 

distância). 

Várias implementações foram feitas, sem sucesso, até chegar à solução 

final. O que fez funcionar com total precisão foi a implementação de dois timers – um 

interno, para chamada de timers em milissegundos e microssegundos para servo e 

DC (timer 0), e outro externo, como registrador de eventos para o ultrassom (timer 

1). O que acontece é que no AT89S51 pode-se utilizar o pino 3.5 como timer externo 

referente ao timer 1. Via código foi registrado que o timer de 4 bits iniciaria em 

0xFFFF. Chama-se o timer interno para aguardar 22 milissegundos (em base dos 

cálculos do datasheet, um sinal com menos de 22 milissegundos a partir do pino 

ECHO implica em uma distância medida de menos de 2,82m). Com o pino ECHO do 

ultrassom conectado ao pino 3.5 do AT89S51, caso ele receba um pulso de clock 

em menos de 22ms, a flag do timer 1 será setada em 1 pois foi resetado o timer 1 

(como é um timer de 4 bits e estava em FFFF, ao ser adicionado mais um bit volta 

para 0000, e nisso a flag TF1, que estava em 0, fica em 1, indicando estouro do 

timer). 

Caso TF1 esteja setada após 22ms, significa então que o ultrassom 

detectou algo a menos de 2,82ms de distância. O AT89S51 possui dois timers 

diferentes que podem operar de modos diferentes e simultaneamente, e é esta ideia 

que é utilizada neste momento. Caso detectou algum objeto, o microcontrolador 

ligará o motor DC por 0,8 segundo, tempo o suficiente para que se possa disparar 

alguns projéteis em direção ao alvo. Se não detectou nada nesses 22ms (ou seja, se 

TF1 não está em 1), ele girará o servo por 30°. Caso detectou, após o motor DC 

desligar, o servo girará também por 30°. O servo se movimentará 5 vezes, 

totalizando 150°, e então retornando à sua posição original, percorrendo um loop. É 
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importante mencionar que o servo iniciará sempre em 15°, realizando assim uma 

varredura em “V”, tomando-se como base a frente do carro. 

A implementação dos timers de milissegundos e microssegundos foram em 

base de testes com osciloscópio, definindo assim aonde o timer iniciaria. Toda vez 

que atinge TF0 (utiliza-se timer 0 para os timers internos), ele percorre novamente o 

loop até zerar, decrementando o valor previamente imposto. Por exemplo, caso 

chama-se a função TIMER_MS, definindo R0 em 0xA (10 em decimal), ela chamará 

esta função 10 vezes, totalizando assim 10 milissegundos. 

Em suma, o que o AT89S51 faz é uma sincronia dos trabalhos do motor DC, 

servomotor e ultrassom, tomando decisões em base do que o ultrassom detecta. 

Além disso, deve controlar com perfeição os motores ligados a ele, pois 1 

milissegundo de diferença pode deixar passar eventos importantes ou até mesmo 

desregular equipamentos, como é o caso do servomotor, onde esta diferença pode 

fazer com que o servo gire descontroladamente, arrebentando quaisquer cabos em 

seu caminho, causando assim danos irreparáveis. 
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6. PROBLEMAS APRESENTADOS E SUAS SOLUÇÕES 

Problemas Soluções 

O IRM8751 mandava no seu pino de 

output um sinal oscilante igual à 

frequência que o emissor infravermelho 

emitia. 

Um filtro desenvolvido com 2 resistores e 

um capacitor, o qual deixava o sinal 

quando ativo constante em 5V ou em 

0V, e não oscilante na frequência do 

emissor. 

A placa seletora (Módulo Nehallenia) 

não funcionava como esperado, pois 

não chegava corrente o suficiente para 

ativar os transistores. 

A placa foi redesenhada com os 

resistores de valores corretos para os 

transistores IRF540N. 

O carrinho funcionava perfeitamente, 

mas quando usado durante 5 minutos 

constantemente ou mais, o transistor 

responsável pelo chaveamento da placa 

do carrinho esquentava a ponto de não 

mais funcionar. 

Foram adicionados em ambos os 

transistores um dissipador de alumínio e 

um cooler exaustor sobre a placa. 

O alcance de resposta ao controle 

remoto do carrinho estava muito 

limitado, pois a antena inicial que veio 

junto ao carrinho era ineficiente. 

Foi calculado o tamanho ideal para uma 

antena trabalhar a 27MHz (frequência do 

controle remoto) e substituir a antena 

original. 

Quando todos os circuitos estavam 

conectados e prontos para funcionar, o 

flip-flop não alternava entre as placas 

por conta do ruído proveniente dos 

motores, tanto do carrinho quanto do 

canhão. 

Em cada uma das placas, do carrinho e 

do microprocessador, foram adicionados 

em paralelo com a alimentação dois 

capacitores de 10µF, um em cada placa. 

O microprocessador não enviava 

corrente suficientemente alta para a 

base do transistor que chaveava o motor 

DC do canhão. 

Foi adicionado ao projeto da placa (Týr) 

o CI 40106, que trabalhava apenas com 

a função de amplificar a corrente emitida 

pela porta do AT89S51, e por fim 

fazendo o transistor trabalhar de maneira 
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adequada. 

A bateria original do carrinho estava em 

estado deplorável e com uma tensão de 

saída irregular. 

Uma nova bateria, de modelo diferente e 

com uma capacidade maior fora 

comprada, e as placas adaptadas com 

reguladores de tensão compatíveis à 

bateria. 

O sensor de ultra-som estava sujeito a 

grandes falhas, por conta de ruídos 

provenientes a mau contato com os 

encaixes na placa (Módulo Týr). 

O extensor para o conector do ultrassom 

foi soldado diretamente na PCI. 

LEDs em paralelo com o sinal da base 

dos transistores da placa seletora 

(Módulo Nehallenia) estavam desviando 

a corrente por conta dos resistores de 

alto valor em série com a base dos 

transistores, fazendo com que eles não 

funcionassem. 

Os LEDs simplesmente foram removidos 

da placa (Módulo Nehallenia), e os 

transistores passaram a funcionar 

normalmente. Atualmente os LEDs 

operam independente de quaisquer 

placas. 

Apesar de funcionar perfeitamente na 

protoboard, a placa de circuito impresso 

do módulo Týr nunca funcionava, apesar 

de ser refeita repetidas vezes. 

Outro integrante da equipe passou a 

projetar a placa. 

Tabela 2 – Problemas apresentados e suas respectivas soluções 
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7. CONCLUSÕES 

Constatou-se que é possível com os conhecimentos adquiridos até o 

momento implementar um projeto físico incorporando a linguagem Assembly em um 

microcontrolador ainda utilizado em larga escala pela indústria, apesar de sua idade.  

Por mérito do trabalho em equipe e pelo auxílio dado pelos professores 

orientadores do projeto, a conclusão do mesmo ocorreu dentro do tempo esperado 

sem nenhuma falha. 

Além do êxito do projeto, é válido acrescentar que foi de extrema importância 

para os integrantes da equipe a experiência provinda da realização do projeto Thor, 

visto que o aprendizado e os conceitos desenvolvidos ao longo dos últimos meses 

serão com toda a certeza utilizados ao longo das futuras carreiras dos integrantes do 

projeto na qualidade de Engenheiros de Computação. 
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8. DICIONÁRIO DE TERMOS 

Campo elétrico: Pode ser entendido como sendo uma entidade física que transmite 

a todo o espaço a informação da existência de um corpo eletrizado (Q) e, ao 

colocarmos uma outra carga (q) nesta região, será constatada a existência de uma 

força F de origem elétrica agindo nesta carga (q). É importante neste momento, 

fazer uma analogia entre o campo elétrico e o campo gravitacional de um planeta. 

Ao redor de um planeta, existe um campo gravitacional devido a sua massa, análogo 

ao campo elétrico que existe em torno de uma esfera eletrizada. Percebemos então, 

uma analogia entre as grandezas físicas de massa e carga elétrica, como sendo 

responsáveis por gerar os campos gravitacional e elétrico respectivamente. 

Para definir, matematicamente, o campo elétrico é necessário definirmos uma 

grandeza física que o represente. Esta grandeza é o vetor campo elétrico. 

Considerando a definição utilizada anteriormente, o vetor campo elétrico é dado por: 

 ⃗  
  

 
 (lembrando que E e F são vetores, E é o campo elétrico, medido em N/C 

(newton/coulomb); F é a força elétrica, medida em newtons (N), e q é a carga 

elétrica, medida em coulombs (C)). 

A força F, à qual a carga q fica submetida será atrativa ou repulsiva, 

dependendo do sinal de q. 

A direção do vetor campo elétrico terá a mesma direção da reta que une o 

ponto considerado e a carga de geradora (Q). Já o sentido do vetor campo elétrico, 

depende do sinal da carga geradora (Q): o campo elétrico gerado por uma carga 

elétrica (Q) positiva é de afastamento e, o campo elétrico gerado por uma carga 

elétrica (Q) negativa é de aproximação. O sentido do campo elétrico independe do 

sinal da carga (q) que sofre a ação da força F. 

Capacitor: O capacitor se parece um pouco com uma bateria. Embora funcionem de 

maneira totalmente diferente, tanto os capacitores como as baterias armazenam 

energia elétrica. Uma pilha (ou uma bateria, de modo mais genérico) possui dois 

pólos (ou terminais). Dentro da pilha, reações químicas produzem elétrons em um 

terminal e absorvem elétrons no outro.  
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O capacitor é um dispositivo muito mais simples, e não pode produzir novos 

elétrons - ele apenas os armazena. 

Como a pilha, o capacitor possui dois terminais. Dentro do capacitor, os 

terminais conectam-se a duas placas metálicas separadas por um dielétrico. O 

dielétrico pode ser ar, papel, plástico ou qualquer outro material que não conduza 

eletrecidade e impeça que as placas se toquem. É possível fazer facilmente um 

capacitor a partir de dois pedaços de papel alumínio e um pedaço de papel. Não 

seria um capacitor muito bom em termos de capacidade de armazenamento, porém 

funcionaria.  

Quando se conecta um capacitor a uma pilha, a placa do capacitor 

conectada ao terminal negativo da pilha aceita os elétrons que a pilha produz, e 

a placa do capacitor conectada ao terminal positivo da pilha perde os elétrons 

para a pilha. 

Depois de carregado, o capacitor possui a mesma tensão que a pilha (1,5 

volts na pilha significa 1,5 volts no capacitor). Em um capacitor pequeno, a 

capacidade é pequena. Porém capacitores grandes podem armazenar uma carga 

considerável. É possível encontrar capacitores do tamanho de latas de refrigerante, 

por exemplo, que armazenam carga suficiente para acender o bulbo de uma 

lâmpada de flash por um minuto ou mais. Quando são vistos relâmpagos no céu, o 

que se vê é um imenso capacitor onde uma placa é a nuvem e a outra placa é o 

solo, e o relâmpago é a liberação da carga entre essas duas "placas". Obviamente, 

um capacitor tão grande pode armazenar uma enorme quantidade de carga.  

Quando se conecta uma pilha, uma lâmpada e um capacitor, ocorre outra 

coisa. Se o capacitor for grande, dá para notar que, quando conecta a pilha, a 

lâmpada se acenderá à medida que a corrente flui da pilha para o capacitor e o 

carrega. A lâmpada diminuirá sua luminosidade progressivamente até finalmente 

apagar, assim que o capacitor atingir sua capacidade. Então pode-se remover a 

pilha e substituí-la por um fio elétrico. A corrente fluirá de uma placa do capacitor 

para a outra. A lâmpada acenderá e então começará a diminuir cada vez mais sua 

luminosidade, até apagar assim que o capacitor estiver totalmente descarregado (o 

mesmo número de elétrons nas duas placas).  
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Os capacitores são utilizados de várias maneiras em circuitos eletrônicos: 

algumas vezes, os capacitores são utilizados para armazenar carga para utilização 

rápida. É isso que o flash faz. Os grandes lasers também utilizam esta técnica para 

produzir flashes muito brilhantes e instantâneos; os capacitores também podem 

eliminar ondulações. Se uma linha que conduz corrente contínua (CC) possui 

ondulações e picos, um grande capacitor pode uniformizar a tensão absorvendo os 

picos e preenchendo os vales; e também um capacitor pode bloquear a CC. Se você 

conectar um pequeno capacitor a uma pilha, então não fluirá corrente entre os pólos 

da pilha assim que o capacitor estiver carregado (o que é instantâneo se o capacitor 

é pequeno). Entretanto, o sinal de corrente alternada (CA) flui através do capacitor 

sem qualquer impedimento. Isto ocorre porque o capacitor irá carregar e descarregar 

à medida que a corrente alternada flutua, fazendo parecer que a corrente alternada 

está fluindo. 

A unidade de capacitância é o farad. Um capacitor de 1 farad pode armazenar 

um coulomb de carga a 1 volt. Um coulomb é 6,25E18 (6,25 * 10^18, ou 6,25 bilhões 

de bilhões) de elétrons. Um ampère representa a razão de fluxo de elétrons de 1 

coulomb de elétrons por segundo, então, um capacitor de 1 farad pode armazenar 1 

ampère-segundo de elétrons a 1 volt.  Vale reiterar que o ampère é a unidade de 

medida para corrente elétrica, e o coulomb, para carga. 

Um capacitor de 1 farad seria bem grande. Ele poderá ser do tamanho de 

uma lata de atum ou de uma garrafa de 1 litro de refrigerante, dependendo da 

tensão que ele pode suportar. Então, normalmente, os capacitores são medidos em 

microfarads (milionésimos de um farad).  

Para ter uma idéia de quanto é um farad, pode-se pensar assim: uma pilha 

alcalina AA comum contém aproximadamente 2,8 ampère-hora. Isto significa que 

uma pilha AA pode produzir 2,8 ampères durante uma hora a 1,5 volts 

(aproximadamente 4,2 watts-hora - uma pilha AA pode acender uma lâmpada de 4 

watts por pouco mais de uma hora). O valor de 1 volt será utilizado como exemplo 

para melhor entendimento. Para armazenar a energia de uma pilha AA em um 

capacitor, seriam necessários 3.600 * 2,8 = 10.080 farads para manter, pois um 

ampère-hora é 3.600 ampères-segundo.  
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Se é necessário algo do tamanho de uma lata de atum para manter um farad, 

então 10.080 farads precisariam de MUITO mais espaço que uma única pilha AA. 

Obviamente, não é possível utilizar capacitores que armazenam uma quantidade 

significativa de energia, a menos que isto seja feito em altas tensões.  

Carga elétrica: No núcleo do átomo – unidade invisível ao olho nu na qual toda 

matéria é formada - estão os prótons e os nêutrons, e girando em torno deste núcleo 

estão os elétrons. Um próton em presença de outro próton se repele, o mesmo 

ocorre com os elétrons, mas entre um próton e um elétron existe uma força de 

atração. Desta maneira, atribuímos ao próton e ao elétron uma propriedade física 

denominada carga elétrica. Enquanto que os prótons possuem carga elétrica 

positiva, os elétrons possuem carga elétrica negativa. Ambos possuem a mesma 

quantidade de carga elementar (e), medida em coulombs (C), a diferença entre 

prótons e elétrons está apenas no sinal atribuído. Para descobrir a carga elétrica de 

um corpo (corpo este no qual é formado por vários elétrons), a fórmula  é 

aplicada, na qual Q é a quantidade da carga elétrica desse corpo, n é o número de 

elétrons em falta, ou em excesso, e e é a carga elementar, a qual vale 1,6.10-19 C. 

Circuito Integrado (CI): é um circuito eletrônico (ou vários circuitos) dentro de uma 

única pastilha de silício. É o principal responsável pela miniaturização dos circuitos 

eletrônicos. Dentro de um CI tem normalmente transístores, diodos e resistores ou 

até outros componentes como filtros de cerâmica. 

Corrente elétrica: é o fluxo ordenado de partículas portadoras de carga elétrica. 

Sabe-se que, microscopicamente, as cargas livres estão em movimento aleatório 

devido à agitação térmica. Apesar desse movimento desordenado, ao 

estabelecermos um campo elétrico na região das cargas, verifica-se um movimento 

ordenado que se apresenta superposto ao primeiro, o que acaba por criar uma 

corrente, medida em ampères (A). Este fluxo sempre ocorrerá na existência de uma 

ddp entre dois pontos distintos. 

Diferença de potencial (ddp): Também conhecida como tensão, ou sob a 

nomenclatura de voltagem (cujo uso é condenado na Engenharia), é medida em 

volts (V). A ddp é a diferença do potencial elétrico entre dois pontos distintos em um 

campo elétrico, que pode ser uma pilha, por exemplo. Esta pilha mantém uma falta 
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de elétrons em uma de suas extremidades e sobra em outra. Esta falta em um pólo 

e excesso em outro acaba criando uma ddp, ou tensão elétrica. Um aparelho elétrico 

só funciona se houver ddp entre os dois pontos em que estiver ligado para que as 

cargas elétricas possam se deslocar, criando também uma corrente elétrica. 

Energia potencial: É o nome dado a forma de energia quando está “armazenada”, 

isto é, que pode a qualquer momento manifestar-se. Por exemplo, sob a forma de 

movimento. A energia hidráulica e a energia nuclear, são exemplos de energia 

potencial, dado que consistem em energias que estão "armazenadas". 

Flip-flop: Em eletrônica e circuitos digitais, o flip-flop ou multivibrador biestável é um 

circuito digital pulsado capaz de servir como uma memória de um bit. Um flip-flop 

tipicamente inclui zero, um ou dois sinais de entrada, um sinal de clock, e um sinal 

de saída, apesar de muitos flip-flops comerciais proverem adicionalmente o 

complemento do sinal de saída. Alguns flip-flops também incluem um sinal da 

entrada clear, que limpa a saída atual. Como os flip-flops são implementados na 

forma de circuitos integrados, eles também necessitam de conexões de alimentação. 

A pulsação ou mudança no sinal do clock faz com que o flip-flop mude ou retenha 

seu sinal de saída, baseado nos valores dos sinais de entrada e na equação 

carecterística do flip-flop. 

De forma geral podemos representar o flip-flop como um bloco onde temos 2 

saídas: Q e Q' (Q linha), entrada para as variáveis e uma entrada de controle 

(Clock). A saída Q será a principal do bloco. Este dispositivo possui basicamente 

dois estados de saída. Para o flip-flop assumir um destes estados é necessário que 

haja uma combinação das variáveis e do pulso de controle (Clock). Após este pulso, 

o flip-flop permanecerá neste estado até a chegada de um novo pulso de clock e, 

então, de acordo com as variáveis de entrada, mudará ou não de estado. 

Quatro tipos de flip-flops possuem aplicações comuns em sistemas de clock 

sequencial: estes são chamados o flip-flop T ("toggle"), o flip-flop S-R ("set-reset"), o 

flip-flop J-K e o flip-flop D ("delay").O comportamento de um flip-flop é descrito por 

sua equação característica, que prevê a "próxima" (após o próximo pulso de clock) 

saída, Qnext, em termos dos sinais de entrada e/ou da saída atual, Q. 
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Flip-flop D: O flip-flop D ("data" ou dado, pois armazena o bit de entrada) possui 

uma entrada, que é ligada diretamente à saída quando o clock é mudado. 

Independentemente do valor atual da saída, ele irá assumir o valor 1 se D = 1 

quando o clock for mudado ou o valor 0 se D = 0 quando o clock for mudado. Este 

flip-flop pode ser interpretado como uma linha de atraso primitiva ou um hold de 

ordem zero, visto que a informação é colocada na saída um ciclo depois de ela ter 

chegado na entrada. 

A equação característica do flip-flop D é: 

            

A sua tabela verdade é: 

D Q *Q 

0 X 0 

1 X 1 

Tabela 3 – Tabela-verdade de um flip-flop tipo D 

Força elétrica: regida pela Lei de Coulomb, a qual é dada por   
   

  
, onde F é a 

força de interação entre as duas partículas, medida em newtons (N); k é uma 

constante do meio (9.109, no vácuo), medida em Nm2/C2, Q e q são as cargas 

elétricas da primeira e segunda partículas, respectivamente, ambas medidas em 

coulombs (C); e d é a distância que separa as duas partículas, medidas em metros 

(m). O físico Charles Coulomb utilizou para estudar estas forças um equipamento 

que ele mesmo desenvolveu, a balança de torção. Este equipamento consiste em 

um mecanismo que calcula a intensidade do torque sofrido por uma partícula que 

sofre repulsão. As cargas elétricas positivas são atraídas pelas cargas elétricas 

negativas e as cargas com mesmo nome se repelem. A lei de Coulomb diz que a 

intensidade da força eletrostática entre duas cargas elétricas é diretamente 

proporcional ao produto das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da 

distância que as separa, e esta equação é dada no início da definição. Em ambas as 

cargas é inserido apenas o valor numérico, sem o sinal (ou seja, valor em módulo). 
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 Utilizando tal lei, pode-se concluir por exemplo, que: 

*mantendo-se a distância entre os corpos e dobrando-se a quantidade de carga 

elétrica de cada um, a força elétrica será multiplicada por quatro. 

*mantendo-se as cargas elétricas e dobrando-se a distância a força elétrica será 

dividida por quatro. 

LED: Do inglês Light Emissor Diode (diodo emissor de luz). Sua funcionalidade 

básica é a emissão de luz em locais e instrumentos onde se torna mais conveniente 

a sua utilização no lugar de uma lâmpada (pelo baixo consumo ou por emitir menos 

energia térmica). Especialmente utilizado em produtos de microeletrônica como 

sinalizador de avisos, também pode ser encontrado em tamanho maior, como em 

alguns modelos de semáforos. 

Microcontrolador: é um chip no qual dentro de seu invólucro reside um computador 

contendo processador, memória, e funções de entrada e saída. É um 

microprocessador que prioriza alta integração, em contraste com outros 

microprocessadores de propósito geral (como os utilizados nos PCs). Relacionando 

os elementos usuais de lógica e aritmética dos microprocessadores convencionais, o 

microcontrolador integra elementos adicionais em sua estrutura interna, como 

memória de leitura e escrita para armazenamento de dados, memória somente de 

leitura para armazenamento de programa, EEPROM para armazenamento 

permanente de dados, dispositivos periféricos como conversores analógico/digitais 

(ADC), conversores digitais/analógicos (DAC) em alguns casos; e, interfaces de 

entrada e saída de dados. Com uma velocidade de clock em geral na casa dos 

poucos MHz (Megahertz) ou talvez menos, os microcontroladores operam a uma 

freqüência muito baixa se comparados com os microprocessadores atuais, no 

entanto são adequados para a maioria das aplicações usuais como por exemplo 

controlar uma máquina de lavar roupas ou uma esteira de chão de fábrica. Por conta 

de possuir um poder de processamento bem mais baixo em comparação com os 

PCs, também possuem um consumo muito baixo, geralmente na casa dos miliwatts. 

Potencial elétrico: é a capacidade que um corpo energizado tem de realizar 

trabalho, ou seja, atrair ou repelir outras cargas elétricas. O potencial elétrico é 
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calculado por   
  

 
, onde V é o potencial elétrico, medido em volts (V), Ep é a 

energia potencial, medida em joules (J), e q é a carga, medida em coulombs (C). 

Resistência elétrica: é a capacidade de um corpo qualquer se opor à passagem de 

corrente elétrica pelo mesmo, quando existe uma diferença de potencial aplicada. 

Seu cálculo é dado pela Lei de Ohm, dada por V=RI (onde V é a diferença de 

potencial, medida em volts; I é a corrente do circuito, medida em ampères, e R é o 

valor da resistência a qual segundo o Sistema Internacional de Unidades (SI), é 

medida em ohms). 

O cálculo da resistência elétrica para circuitos paralelos entre dois resistores é 

dada por     
     

      
, e com três ou mais resistores, 

 

   
 

 

  
 

 

  
   

 

  
, onde 

Req é a resistência equivalente, e R1, R2, R3, Rn são os resistores utilizados. Em 

um circuito em série, vale a fórmula                  . 

Resistor: Resistores são elementos que apresentam uma resistência à passagem 

de eletricidade. Sua função é transformar energia elétrica em energia térmica, porém 

é utilizado com mais frequência para limitar a intensidade da corrente elétrica que 

chega aos elementos conectados posteriores à ele. Esta limitação à passagem da 

corrente se denomina resistência elétrica. Os resistores possuem faixas de cores, as 

quais são determinadas na seguinte ordem: primeira faixa, primeiro dígito do valor 

da resistência do resistor (medida em ohms); segunda faixa, segundo dígito; terceira 

faixa, multiplicador, cujo número correspondente à cor é o valor do expoente da 

potência de dez. Ou seja, se a terceira faixa for da cor vermelha, o multiplicador é 

10². Por último, a quarta faixa representa a tolerância do valor real em relação ao 

valor nominal. Se não houver uma quarta faixa, considera-se que há uma tolerância 

de 20%. Ou seja, se o resistor tiver um valor nominal de 1000 ohms, o valor real 

pode variar de 800 a 1200 ohms caso não exista uma quarta faixa. Segue abaixo a 

tabela de cores: 
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Tabela 4 – Tabela de cores de resistores 

Assim sendo, se houver um resistor com as faixas na seguinte ordem: 

amarelo-violeta-marrom-dourado, sabemos que é um resistor de 470 ohms com 

tolerância de 5%. Sabemos que a primeira faixa é a amarela e não a dourada pelo 

simples fato da dourada só ser utilizada na 4ª faixa. Vale lembrar que as douradas 

são as mais utilizadas no mercado atualmente, e portanto, foram utilizadas neste 

projeto como padrão. 

Existe também o resistor variável – não utilizado neste projeto – que é um 

resistor cujos valores podem ser ajustados por um movimento mecânico, por 

exemplo, rodando manualmente. Os resistores variáveis podem ser de volta simples 

ou de múltiplas voltas com um elemento helicoidal. Alguns têm um display mecânico 

para contar as voltas. Tradicionalmente, resistores variáveis são não-confiáveis, 

porque o fio ou o metal podem se corroer ou se desgastar. Alguns resistores 

variáveis modernos usam materiais plásticos que não corroem. Outro método de 

controle, que não é exatamente um resistor, mas se comporta como um, envolve um 

sistema sensor fotoelétrico que mede a densidade ótica de um pedaço de filme. 

Desde que o sensor não toque o filme, é impossível haver desgaste. 

Tensão: Ver diferença de potencial. 
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9. CÓDIGO-FONTE 

org  0 
 
//THOR PINOUTS FOR AT89S51 
//P1.0: SHOOT MOTOR CONTROL 
//P3.0: ULTRASONIC TRIGGER 
//P2.4: SERVO CONTROL 
//P3.5: ULTRASONIC ECHO 
//CODE DONE BY WELLINGTON R. MONTEIRO - 2011 
 
 
//put servo on initial position (R3), current position (1 to 
5, R4), call delay 
clr  P1.0 
mov  TMOD, #51h 
mov  R3, #14h 
mov  R4, #1h 
mov  R0, #0D0h 
call TIMER_MS 
 
MAIN: 
mov  R5, #4h 
mov  R2, #32h 
dec  R4 
cjne R4, #0h, CMP1 
jmp  SERVO_CTRL_PA 
CMP1: 
dec  R4 
cjne R4, #0h, CMP2 
jmp  SERVO_CTRL_PB 
CMP2: 
dec  R4 
cjne R4, #0h, CMP3 
jmp  SERVO_CTRL_PC 
CMP3: 
dec  R4 
cjne R4, #0h, CMP4 
jmp  SERVO_CTRL_PD 
CMP4: 
jmp  SERVO_CTRL_PE 
 
ULTRASONIC:  
  
//trigger ultrasonic 
clr  P1.0 
setb P3.0 
nop 
nop 
nop 
nop 
nop 
nop 
nop 
nop 
clr  P3.0   
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// 
//ULTRASONIC CONTROLS (PART1) 
// 
  
//echo ultrasonic, receive data 
EVENT_REGR: 
//set TIMER_MS 1 to event register (external clock, TIMER_MS 1 
via P3.5) 
clr  TF1 
clr  TR1 
mov  TH1, #0FFh 
mov  TL1, #0FFh 
setb TR1 
 
//waits 22ms (22000/78 = 282cm). Echo is connected to P3.5. If 
more than one pulse was received, then the distance is less 
//than 2.82m. Shoot. 
mov  R0, #16h 
call TIMER_MS 
clr  TR1 
 
//if TF1 is not reached, it should shoot 
jb  TF1, SHOOT 
jmp  HALT 
 
HALT: 
//otherwise wait 250ms then look up again for targets 
clr  P1.0 
mov  R0, #0FAh 
call TIMER_MS 
     
dec  R5 
cjne R5, #0h, ULTRASONIC 
jmp  MAIN 
 
SHOOT: 
setb P1.0 
mov  R1, #10 
jmp  SHOOT_P2   //the logical code order had been 
broken in order to enable the JZs for the servos on the start 
//of the code. The read limit for conditional jumps is on the 
127th line. 
 
// 
//SERVO CONTROLS 
// 
SERVO_CTRL_PA: 
//it's a for-type loop, doing the same thing 50 times. Turns 
the servo 
setb P2.4 
mov  R3, #16h 
call TIMER_50USR3 
clr  P2.4 
 
mov  R0, #0B4h 
call TIMER_50US 
mov  R0, #0B4h 
call TIMER_50US 
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djnz R2, SERVO_CTRL_PA 
 
mov  R4, #2 
jmp  ULTRASONIC 
 
SERVO_CTRL_PB: 
//it's a for-type loop, doing the same thing 50 times. Turns 
the servo 
setb P2.4 
mov  R3, #1Dh 
call TIMER_50USR3 
clr  P2.4 
 
mov  R0, #0B0h 
call TIMER_50US 
mov  R0, #0B0h 
call TIMER_50US 
 
djnz R2, SERVO_CTRL_PB 
 
mov  R4, #3 
jmp  ULTRASONIC 
 
SERVO_CTRL_PC: 
//it's a for-type loop, doing the same thing 50 times. Turns 
the servo 
setb P2.4 
mov  R3, #24h 
call TIMER_50USR3 
clr  P2.4 
 
mov  R0, #0B4h 
call TIMER_50US 
mov  R0, #0B4h 
call TIMER_50US 
 
djnz R2, SERVO_CTRL_PC 
 
mov  R4, #4 
jmp  ULTRASONIC 
 
SERVO_CTRL_PD: 
//it's a for-type loop, doing the same thing 50 times. Turns 
the servo 
setb P2.4 
mov  R3, #2Bh 
call TIMER_50USR3 
clr  P2.4 
 
mov  R0, #0B4h 
call TIMER_50US 
mov  R0, #0B4h 
call TIMER_50US 
 
djnz R2, SERVO_CTRL_PD 
 
mov  R4, #5 
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jmp  ULTRASONIC 
 
SERVO_CTRL_PE: 
//it's a for-type loop, doing the same thing 50 times. Turns 
the servo 
setb P2.4 
mov  R3, #32h 
call TIMER_50USR3 
clr  P2.4 
 
mov  R0, #0B4h 
call TIMER_50US 
mov  R0, #0B4h 
call TIMER_50US 
 
djnz R2, SERVO_CTRL_PE 
 
mov  R4, #1 
jmp  ULTRASONIC 
 
// 
//TIMER 
// 
TIMER_MS: 
clr  TR0 
mov  TH0, #0FCh 
mov  TL0, #65h 
clr  TF0 
setb TR0 
 
jnb  TF0, $ 
clr  TR0 
djnz R0, TIMER_MS 
ret  
 
TIMER_50US: 
clr  TR0 
mov  TH0, #0FFh 
mov  TL0, #0DFh 
clr  TF0 
setb TR0 
 
jnb  TF0, $ 
clr  TR0 
djnz R0, TIMER_50US 
ret  
 
TIMER_50USR3: 
clr  TR0 
mov  TH0, #0FFh 
mov  TL0, #0DFh 
clr  TF0 
setb TR0 
 
jnb  TF0, $ 
clr  TR0 
djnz R3, TIMER_50USR3 
ret  
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// 
//ULTRASONIC - PART2 
// 
SHOOT_P2: 
//activates for 2.5s 
mov  R0, #50h 
call TIMER_MS 
djnz R1, SHOOT_P2 
clr  P1.0 
 
mov  R0, #0FFh 
call TIMER_MS 
 
jmp  MAIN  
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