
Codigo do Programa 

#include <Servo.h>  

Servo servo1;  // Esse servo vai ser considerado o servo da esquerda(em relação a 
consideração das portas 1,2,3,4) 

Servo servo2;  // Esse servo vai ser considerado o servo do meio 

Servo servo3;  // Esse servo vai ser considerado o servo da direita 

                 

 // Declaração das variaveis usadas no problema 

int pos1 = 0, pos2 = 0, pos3 = 0;// Variavel que carrega o valor da posição do servo 
1,2,3 

char L = 0; // O L guarda o buffer do teclado. 

void setup()  

{  

 //Nessa diretiva do setup é possivel incluir novas bibliotecas 

 Serial.begin(9600); 

 servo1.attach(13); // Relaciona o servo da esquerda  com o pino 13 

 servo2.attach(7); // Relaciona o servo do meio com o pino 7 

 servo3.attach(3); //Relaciona o servo da direita com o pino 3 

Serial.println("Projeto trilhos\n"); 

Serial.println("Qual porta deseja selecionar para a saida da bolinha?\n 1-A bolinha sera 
direcionada para porta 1\n 2-A bolinha sera direcionada para porta 2\n 3-A bolinha sera 
direcionada para porta 3\n 4-A bolinha sera direcionada para porta 4 \nR-Renicia a 
posicao dos servos\n"); 

Serial.println("Para controlar os servos separadamente use:\n E/e: Controla o servo da 
esquerda\n D/d: Controla o servo da direita\n M/m: Controla o servo central"); 

 } 



void loop()  

{  

do{ 

L = Serial.read(); 

// Comandos Relacionados ao servo da esquerda separadamente 

if(L==101)// e minusculo comando relacionado 

 

{ 

pos1 = 45; 

servo1.write(pos1); 

delay(15); 

L=0; 

} 

if(L==69)// maiusculo comando relacionado 

{ 

pos1 = 150;  

servo1.write(pos1); 

delay(15); 

L=0; 

} 

 

// Comando relacionados ao servo do meio separadamente 

if(L==109)//minusculo comando relacionado 



{ 

pos2 = 0; 

servo2.write(pos2); 

delay(15); 

L=0; 

} 

if(L==77)// maiusculo comando relacionado 

{ 

pos2 = 100; 

servo2.write(pos2); 

delay(15); 

L=0; 

} 

 

// Comandos relacionados ao servo da direita separadamente 

if(L==100) //minusculo comando relacionado 

{ 

pos3 = 45; 

servo3.write(pos3); 

delay(15); 

L=0; 

} 

if(L==68)// maiusculo comando relacionado 



{ 

pos3 = 150; 

servo3.write(pos3); 

delay(15); 

L=0; 

} 

// Comandos relacionados a Gate numero 1 

if(L==49) 

{ 

pos1 = 47; 

pos2 = 0; 

servo2.write(pos2); 

servo1.write(pos1); 

delay(20); 

L=0; 

} 

// Comandos relacionados a Gate numero 2 

if(L==50) 

{ 

pos2=0; 

pos1=150; 

servo2.write(pos2); 

servo1.write(pos1); 



delay(20); 

L=0; 

} 

//Comandos relacionados a Gate numero 3 

if(L==51) 

{ 

pos2=100; 

pos3=45; 

servo2.write(pos2); 

servo3.write(pos3); 

delay(20); 

L=0; 

} 

// Comandos relacionados a Gate numero 4 

if(L==52) 

{ 

pos2=100; 

pos3=150; 

servo2.write(pos2); 

servo3.write(pos3); 

delay(20); 

L=0; 

} 



// Comandos que zera as posções de todos os servos 

if(L==114) 

{ 

pos1 = 0; 

servo1.write(pos1); 

servo2.write(pos1); 

servo3.write(pos1); 

delay(15); 

} 

}while(L!=115); 

 

} 

 


