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Tudo quanto ela faz é 
Retribuir e transferir...  

...aquilo que nós lhe oferecemos.” 
Albert Einstein 

 



RESUMO 

 

O objetivo deste trabalho é apresentar análise do funcionamento de um piloto 
automático em automóveis. Abordamos toda a evolução desse sistema mostrando em um 
protótipo o seu funcionamento. Primeiramente, será apresentado o contexto histórico do tema, 
desde máquinas a vapor até a mais recente imposição de velocidade instalada nos veículos e, 
em seguida, a metodologia envolvida na preparação do projeto, a motivação, hardwares e 
fluxogramas serão descritos. Por fim, estão todos os resultados alcançados com as pesquisas e 
os projetos desenvolvidos. 
 
 

Palavras– chave: Piloto Automático; TPS; Sensor Hall 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This work focuses on operation analysis of a cruise control in cars. We present the 
whole evolution of this system showing in a prototype the functions of it. At first, it will be 
introduce the historical context, from the steam up to the most recent adaptive cruise control 
installed in vehicles. Afterwards, it will be described the methodology involved in the 
development of this project, the motivation for it, and, the hardwares and flowcharts used. 
Finally, all the achieved results with the researches and projects developed are showed.  
 

Key – word: Cruise Control, TPS, Hall Effect Sensor 
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1. INTRODUÇÃO 
 

 Conforto, praticidade e segurança, é sem dúvida o desejo de qualquer motorista 

ou passageiro. Com o avanço natural da tecnologia isso se torna cada vez mais presente nos 

veículos, e como conseqüência o aumento de funções eletronicamente comandadas no 

automóvel.  

 Desenvolver unidades de controle inteligentes capazes de atender funções em um 

veículo, como a de conforto, de forma segura e eficiente, padronizada e aperfeiçoando 

conhecimentos já empregados, em concordância com a legislação vigente, e acima de tudo, de 

forma que agrade o consumidor final, é o que impulsiona os avanços no setor. 

As conseqüências, destes desafios impostos são veículos cada vez mais sofisticados. 

Um exemplo disso é a unidade de controle do motor (UCM), ela controla todos os sensores e 

atuadores existentes no veículo (o que em um passado recente no lugar desses sensores e 

atuadores, o controle era feito mecanicamente). 

Entre os sistemas hoje controlados no veículo, podemos ver o avanço exponencial 

tecnológico na área de conforto veicular. Diversos itens são implantados visando o bem estar 

do proprietário como: sistemas de climatização interna do veículo, navegação (GPS – Global 

Positioning Sensor), entretenimento, transmissão (câmbio automático) e finalmente, o piloto 

automático. Toda essa evolução foi implantada pelas montadoras, porque, além de abrir novos 

mercados, a montadora obtém um reconhecimento dos seus produtos, aumenta as 

características de dirigibilidade e desempenho dos automóveis e a satisfação do cliente.  

O objetivo deste trabalho é disponibilizar uma fonte de pesquisa na língua portuguesa, 

sobre o tema piloto automático, colaborando desta forma para o desenvolvimento de novos 

trabalhos. 

Para que isso seja possível apresenta-se neste trabalho a construção do circuito, os 

sinais obtidos e os resultados de um sistema de controle, no qual é possível impor velocidades 

de cruzeiro ao veículo, sem a necessidade de pressionar constantemente o acelerador. 

 Com o auxílio do sensor Hall presente no distribuidor do veículo usado para teste 

(Polo da Volkswagen), obtemos o sinal de rotação do motor, e que junto com o sinal de 

velocidade, o software desenvolvido é capaz de comparar a velocidade imposta com a 

velocidade atual, atuando na borboleta e realizando a leitura da rotação e da velocidade 

novamente, fechando desta forma a malha do sistema corrigindo o erro entre as duas 

velocidades. 
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Com esse circuito funcionando corretamente em uma carro com transmissão 

automática, pode-se dizer que o veículo está equipado com um sistema de piloto automático, 

que nada mas é que um controle da velocidade do carro (programada pelo motorista), 

mantendo-a estável não importando as circunstâncias do ambiente em que está exposto. 



2. HISTÓRIA DO SISTEMA DE PILOTO AUTOMÁTICO 

 

O controle de velocidade com o regime centrífugo é usado nos automóveis desde 

1910, aplicado pela empresa Peerless. A Peerless garantia que esse sistema tinha a capacidade 

de manter a velocidade constante tanto subindo quanto descendo uma ladeira. Porém, esta 

tecnologia foi inventada por James Watt e Matthew Boulton em 1788 para controlar motores 

a vapor (Figura 1). O regime ajustava a posição do afogador (local de entrada de vapor) do 

motor para que a velocidade fosse sempre a mesma, independente das cargas aplicadas nele. 

(<http://www.answers.com/topic/centrifugal-governor>, 2009). 

 

 

Figura 1. Motor de Boulton e Watt de 1788. Extraído de http://www.answers.com/topic/centrifugal-governor, 
2009. 

 

Mantendo a mesma base proposta por Watt e Boulton o controle de velocidade mais 

moderno, foi desenvolvido por Ralph Teetor, um engenheiro mecânico formado na 

Universidade da Pensilvânia, na Filadélfia. Cego desde os cinco anos, Teetor criou seu 

primeiro carro com um cilindro quando tinha apenas doze anos de idade. O primeiro emprego 

dele foi com desenvolvimento de turbinas a vapor, onde teve o primeiro contato com o regime 

centrífugo exposto por Watt. Contudo, Teetor se interessou muito pelo sistema de controle de 

velocidade dos motores a vapor e resolveu pesquisar sobre o assunto. Dedicou alguns anos de 

sua vida estudando e fazendo testes em motores de combustão, até que em 1945, Ralph Teetor 

inventou o conceito de piloto automático que até hoje é tido como base na confecção dos 

controladores de velocidades para veículos. O primeiro nome dado para a invenção foi o 

Controlmatic passando ainda por: Touchomatic, Pressomatic e Speedostat até que chegar ao 

nome utilizado hoje, o Cruise Control. 
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Apesar de o experimento ter sido apresentado em 1945, o primeiro carro a adotá-lo foi 

o Chrysler Imperial em 1958, seguido pelos Cadillacs em 1960 (BELLIS, 2009), que na época 

saiu com o conceito de pedal de acelerador automático, pois a velocidade que era escolhida 

através de um botão que ficava perto do painel de instrumentos do veículo (30 a 80 milhas), 

era controlada através de um sistema eletro-mecânico que atuava diretamente no pedal do 

acelerador (Figura 2). (ROWSOME JUNIOR, 1958) 

Esse sistema mostrado na Figura 2 tinha o seguinte funcionamento. Primeiramente, era 

preciso ajustar o botão do set de velocidade, que ao ser acionado exercia uma força em cima 

de uma mola que ficava presa em algumas alavancas fixadas no cabo do acelerador e no 

controle fino de velocidade. A carga exercida na mola era diretamente proporcional a atuação 

do pedal do acelerador e conseqüentemente a velocidade que o carro alcançava. Para se obter 

um controle fino e mais apurado da velocidade do veículo era usado um motor 

eletromagnético que atuava em um sistema mecânico com base no medidor de velocidade do 

carro. (ROWSOME JUNIOR, 1958) 

 
Figura 2. Demonstração do sistema de controle do pedal do acelerador utilizado nos primeiros veículos. Extraído 

de http://www.imperialclub.com/Articles/58AutoPilot/index.htm. 
 

Com a evolução da eletrônica nos automóveis o sistema de controle de velocidade foi 

se atualizando e passando por diversas fases de adaptações, pois a mecânica envolvida no 

circuito começou a ficar obsoleta, sendo então substituída por componentes eletrônicos. 

Essas mudanças começaram a acontecer, pois as frotas de veículos produzidas no 

mundo estavam crescendo muito, mas de uma forma desordenada. Com isso os governos 

começaram a interferir criando algumas legislações que exigiam dos fabricantes um controle 

maior da segurança de todos os sistemas implantados nos veículos. Como o circuito eletro-
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mecânico já estava no limite de sua capacidade de atuação, começaram então a utilizar a 

tecnologia eletrônica para fazer um sistema que tivesse uma resposta mais rápida e segura.  

Depois de tantas mudanças o sistema mais atual existente hoje é o chamado Adaptive 

Cruise Contol (ACC), cuja função é praticamente a mesma, porém o ACC utiliza um sistema 

com radares ou lasers que são capazes de detectar obstáculos e diminuir a velocidade por um 

freio automático, retornando à velocidade anterior logo após a ultrapassagem deles. 

Outra função nova é o programador de velocidade dinâmico que detecta através de um 

GPS a velocidade permitida no local, calculando e mostrando se o veículo está com a 

velocidade maior que a permitida. Caso esteja, ele desacelera o carro até ficar estável na 

máxima velocidade permitida do local. Isso tudo torna o sistema muito mais esperto, ágil e 

seguro. 

 

2.1 Modos de Funcionamento 

 

Um automóvel sem o sistema de piloto automático, o que controla a velocidade dele é 

o pedal do acelerador e do freio, que é comandado pelos condutores, que medem a pressão 

exercida neles para compensar a variação da velocidade desejada, se baseando no velocímetro 

do painel de instrumentos para saber a velocidade real do veículo. Logo, o sistema de controle 

de velocidade automática executa a mesma função, com exceção de uma: eles não controlam 

o pedal do freio (exceto os atuais ACC’s). 

O controle de velocidade executado pelo piloto automático é feito através da leitura 

dos sinais de rotação do motor (Sensor Hall e roda fônica), da velocidade do veículo e dos 

pedais de acelerador e freio. Esses sinais são enviados na forma de pulsos elétricos para um 

controlador, que através de um software que gerencia todos os dados de entrada para assim 

fazer um controle completo dos sinais que serão enviados para o atuador (borboleta). 

Sendo assim, o módulo tem a capacidade de detectar qualquer variação em algum 

desses sinais, que quando ocorre, ele tem como obrigação fazer a correção deles. Ela é feita 

com uma rapidez tão grande que não há tempo suficiente para a velocidade do carro se alterar, 

fazendo assim com que ela permaneça constante. 

O controlador tem basicamente três funções além das já citadas acima. A primeira é 

memorizar a velocidade do veículo quando é apertado o botão de “set”. Essa fase dura até que 

a velocidade do carro chegue na programada, mantendo esse valor na memória até que a 

ignição seja desligada. A segunda é receber o sinal do sensor de velocidade e comparar o 
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valor armazenado na memória. Finalmente a terceira função é enviar os pulsos PWM (Pulse 

Width Modulation), para um servomotor que determinará a posição da borboleta de acordo 

com a velocidade desejada. 

Para que o sistema desligue não há nenhum botão de “off”. Então, para que isso 

aconteça é muito simples, é preciso que o condutor pise no pedal do freio ou embreagem (em 

caso de carro com câmbio manual). Neles são instalados sensores que detectam pressão ou 

movimento e esses mandam um sinal para o controlador que fazem com que o sistema seja 

desligado (BOBHEWITT, 1998). 

 

2.1.1 Sistema ACC 

 

O sistema ACC baseia-se em diversos sinais fornecidos por uma rede serial de 

comunicação, conhecida como Controller Area Network (CAN), que contém todas as 

informações necessárias para ele fazer o processamento. Os componentes necessários para a 

formação desse sistema são: o módulo ACC, o módulo do motor, o cluster do painel de 

instrumentos e o sensor de distância. 

A função principal do módulo ACC é processar as informações do radar e determinar 

se há um veículo à frente. Quando o sistema está em atividade, as informações do radar são 

enviadas para o controle do motor e ao módulo de controle do freio para controlar a distância 

entre os veículos. Já o módulo de controle do motor utilizado no sistema ACC é bem parecido 

com o que foi mostrado acima, tendo como principal função receber informações do módulo 

ACC, do painel de instrumentos e do controle de velocidade do veículo. Com base nessas 

informações o módulo de controle do motor, fornece os sinais necessários para a ideal 

aceleração do motor. 

No painel de instrumentos a função principal é coletar os sinais das chaves de seleção 

referentes ao piloto automático e enviar suas informações para o módulo ACC e motor. Ele 

também é utilizado como interface, exibindo mensagens de texto para o condutor. 

As informações que devem estar contidas no painel de instrumentos são: 

• Velocidade desejada; 

• Status do computador; 

• Tempo de resposta ajustado pelo motorista; 

• Indicação do modo de acompanhamento que informa ao motorista se o sistema irá 

controlar a distância de objetos à frente, e velocidade real. 
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Por último, o sensor de distância trabalha com uma alta freqüência, emitindo ondas 

que na presença de obstáculos obstruem as ondas e refletem-nas de volta ao lugar de origem. 

Desta maneira, calcula-se a distância, velocidade e posição angular em função do tempo de 

propagação, pelo efeito Doppler e amplitude do sinal, atuando no freio do veículo e 

prevenindo colisões. (SCHULZE, MÄKINEN, FLAMENT, KESSEL, IRION, 2008) 

 

2.2 Vantagens e Desvantagens 

Usar o piloto automático consiste em vantagens e desvantagens quando comparado a 

um veículo sem esse sistema. Na maioria das vezes os prós superam os contras como se 

observa a seguir. As vantagens são: 

• A fadiga do motorista em longas viagens é reduzida, visando condutores mais 

alertas, tornando-os mais seguros.   

• Há uma economia de combustível, pois o carro procura trabalhar sempre na 

rotação, potência e torque ideal para manter a velocidade programada, economizando assim 

uma grande quantidade de combustível em trechos longos. 

• Excesso de velocidade se torna menos possível de acontecer quando se usa o 

sistema de velocidade cruzeiro, pois a tendência é programar o sistema para a velocidade 

máxima permitida, evitando assim um abuso de velocidade conseqüentemente uma multa 

inesperada.  

• “O motorista pode dar toda a atenção para a estrada, pois não é necessário ficar 

olhando no velocímetro, evitando com isso muitos acidentes”. (1958 New York Times Paul J.C 

Friedlander) 

• Nos sistemas mais atuais, além de todas essas vantagens citadas acima, encontra-

se também o controle de velocidade de acordo com a distância que o carro está de qualquer 

objeto a sua frente. 

As desvantagens são: 

• Quando o sistema é usado em situações de chuva ou neve e o veículo não é 

equipado com o Controle de Estabilidade Eletrônico ele pode vir a escorregar ou perder o 

controle do carro. 

• O sistema de piloto automático só pode ser usado em estradas e longas viagens, 

não sendo viável a utilização dentro das cidades. 

 Essas desvantagens são características de um sistema de imposição de velocidade, 

sendo desta maneira difícil de serem melhoradas. Porém podem-se tomar algumas precauções 
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como: implementar esse sistema somente em carros que tenham o controle de estabilidade 

eletrônica instalado, e para que ele esteja apto para ser usado em cidades é possível fazer uma 

integração do sistema ACC com um reconhecimento de imagem, tornando assim o sistema 

mais confiável em baixas velocidades e  em situações de fluxo intenso. 



3. METODOLOGIA  

 

Este capítulo irá tratar de todo o desenvolvimento utilizado no trabalho, desde a 

motivação que o grupo teve para fazer a escolha do tema, até os projetos dos hardwares e 

softwares utilizados para criação do protótipo. 

 

3.1 Motivação 
 

A idéia de implementar um piloto automático surgiu a partir do momento que o grupo 

conseguiu controlar a rotação da roda fônica através do sensor de relutância variável com 

auxílio de um PIC para fazer o controle de dados (rotação, velocidade e imposição da 

velocidade). Isto foi feito em uma bancada onde a roda dentada foi acoplada a um motor 

trifásico e através de hardwares e softwares foi possível controlar a rotação do motor 

simplesmente por alguns botões. 

Seguindo essa idéia e sabendo que o assunto de piloto automático é pouco conhecido e 

aplicado nos carros foi decidido o desenvolvimento do protótipo de um piloto automático, 

cuja finalidade era fazer uma pesquisa e criar um material de bom nível na língua portuguesa. 

Além de desenvolver uma bancada didática e abertura para que todos possam compreender 

melhor o funcionamento da imposição de velocidade cruzeiro em um veículo. 

 

3.2 Desenvolvimento 
 

Para o desenvolvimento do sistema de piloto automático foi necessário uma pesquisa 

bem ampla, pois o material disponível sobre o assunto é muito restrito e isso tomou muito 

tempo de projeto. Pelo mesmo motivo foi necessário executar medições de alguns sinais 

como: sensor da borboleta, pedal do acelerador, sensor de rotação (senso de relutância 

variável) e o do interruptor do freio. O veículo utilizado para fazer essas medições foi um 

Polo Sedan. 

Depois de obtido e analisado os sinais, iniciou-se a fase do projeto de hardware, que 

levou mais algum tempo de estudo para se ter a certeza da utilização dos componentes 

corretos. Porém, esse tópico será tratado mais adiante na seção sobre o desenvolvimento do 

hardware. 

Depois de definido o hardware, iniciou-se o estudo do software. Primeiramente, antes 

de iniciar a criação de um programa é necessário saber aonde se quer chegar com ele. Para 
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isso foi criado um fluxograma, que passo a passo, descreve o que conterá no programa (Figura 

- 3). Em outras palavras, descreve os blocos principais do software de controle. 

 

 
Figura 3. Fluxograma desenvolvido para o projeto do hardware. 
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Esse fluxograma nos mostra a lógica de funcionamento do programa desenvolvido. 

Primeiramente, após dado o início no sistema de piloto automático, é verificado se há sinal de 

ignição. Se esse sinal estiver presente é mostrado ao motorista a velocidade atual, e se foi 

feito algum set de velocidade no sistema. A partir deste momento o motorista tem acesso aos 

botões de set do piloto automático, podendo selecionar a velocidade desejada, e após a 

confirmação, o sistema entra em ação fazendo com que a velocidade atual se iguale à 

velocidade desejada. Neste momento acontecem as correções.  

Caso as velocidades não se igualem (velocidade imposta e velocidade atual) a rotina 

de controle do PWM atua no corpo de borboleta a fim de realizar correções necessárias, 

fechando a malha do sistema. No LCD (Liquid Crystal Display), após a ignição, sempre 

constam as informações de velocidade atual e imposta podendo o motorista alterar a 

velocidade imposta quando desejado. 

Como segurança, ao ser acionado o pedal do acelerador ou freio, o sistema de piloto 

automático prioriza os sinais destes pedais, ou seja, tanto o sinal do freio como o do 

acelerador funcionam independentes do sistema como apresentado no fluxograma da Figura – 

3. 

 

3.3 Aplicação 

 
Para a realização prática deste projeto, foi desenvolvido o hardware proposto neste 

tópico. 

 

3.3.1 Fonte Estabilizada 

 

O esquema abaixo (Figura 4) representa uma fonte estabilizada com o objetivo de 

fornecer alimentação para o microcontrolador e seus respectivos drivers, sensores e atuadores. 

Destaca-se que em equipamentos ACC comercial parte desta fonte de alimentação não 

existe. Os veículos já dispõe de uma alimentação contínua em 12V vindo da bateria portanto é 

necessário apena a redução da tensão para os níveis adequados dos processadores e 

componentes eletrônicos. 

Devido aos testes serem realizados em bancada foi adotado um transformador de 

potência com a relação de espiras de 8:1 e 250VA. Ao se aplicar 127VCA no primário 

obteremos cerca de 15+15VCA no secundário. Os diodos D2 e D3 fazem a retificação do 

sinal alternado do secundário do transformador. Este sinal se tornará pulsante em freqüência 
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de 120Hz.Os capacitores C3, C6 e C8 realizam a filtragem para possíveis sinais em 

freqüências mais altas, atuando como filtro passa-baixa passivo. O capacitor C4 auxilia na 

redução do fator RIPLLE e o resistor R5 e o Led D5 sinalizam que a alimentação da fonte está 

energizada. 

 

 

Figura 4. Fonte estabilizada responsável pela alimentação da prática 
 

O circuito integrado U1 realiza o controle e estabilização da tensão de entrada no pino 

1, fornecendo 12VDC no pino 2. Os capacitores C5 e C7 auxiliam em manter a tensão de 

saída estabilizada em caso de oscilações e curta duração. Os diodos D1 e D4 realizam a 

proteção dos circuitos integrados U1 e U2 contra possíveis tensões reversas quando a fonte é 

desligada ou ocorre alguma regeneração no motor. 

O circuito integrado U2 fornece 5VDC em sua saída a partir da tensão de entrada de 

12VDC. 

 

3.3.2 Configurações Básicas do Microcontrolador 

  

 No circuito abaixo (Figura 5) consta as configurações básicas para o 

microcontrolador PIC16F877A.  
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Figura 5. Configuração básica do microcontrolador apresentando oscilador e RESET por MCLR 
 

Os capacitores C1 e C2 associados ao cristal oscilador X1 formam o circuito oscilador 

de 4MHz ao qual o microcontrolador irá se sincronizar. O resistor R1 faz o circuito pull-up (o 

estado “1”) que é pulsado pelo botão B1. Ao ser pressionado B1, alternará o nível lógico do 

pino 1 do microcontrolador para o estado “0”, o que causará o RESET do microcontrolador.   

 

3.3.3 Entradas Digitais e Analógicas 

 

Pode-se observar na Figura.6 a seguir o esquema das entradas digitais e analógicas, 

onde foi utilizada a configuração resistor pull-up para realizar o interfaceamento entre usuário 

e unidade de controle. Este consiste em incremento e decremento da velocidade, confirmação 

da mesma, e o momento de pressionamento do pedal para a interrupção do recurso cruise–

control. Ao se pressionar qualquer um dos botões ocorrerá à inversão de nível lógico na 

respectiva porta conectada.    
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Figura 6. Configuração da interface entre motorista e microcontrolador 
 

No esquema apresentado (Figura 7) temos um condicionador e interface para o sinal 

provido do sensor Hall. Os diodos de ação rápida D5 e D6 estão configurados como 

grampeador de sinal, protegendo a base do transistor contra possíveis surtos de tensão.O 

resistor R8 protege os diodos nos breves momentos de condução. Os resistores R9 e R10 

juntamente com o transistor NPN além de realizar a função de interface entre sensor e 

unidade de controle, atua como porta inversora.  

 

Figura 7. Configuração da interface entre motorista e microcontrolador 
 

Podemos observar (Figura 8) a configuração básica de um divisor de tensão através de 

um resistor de proteção R7 e offset e o potenciômetro existente no pedal. Ao variar o ângulo 

de atuação do pedal o potenciômetro rotativo é movimentado variando sua resistência e 
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alternado o nível de tensão na entrada da porta analógica que posteriormente será tratado por 

um conversor Analógico Digital (AD) do PIC. 

 

Figura 8. Sinal de entrada analógica do pedal 
 

 

3.3.4 Saídas Digitais 

 

Abordaremos aqui os circuitos das saídas digitais. 

 

Figura 9. Drive de controle para motor da borboleta 
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Figura 10. Corpo de Borboleta. Extraído de http://rb-kwin.bosch.com/br/pool/de/AM_DV_E8.jpg 

 

A configuração entre resistor R11 e transistor NPN Q2 (Figura 9) formam um circuito 

chaveador básico para o proposto controle PWM do motor DC M1. O diodo de ação rápida 

D7 protege o transistor Q2 contra possíveis tensões reversas geradas pelo motor M1 (Figura 

10). 

 

Figura 11. Esquema para alimentação e comunicação com display LCD 
  

O circuito (Figura 10) representa a ligação a ser feita para um display LCD que tem 

por finalidade apresentar o valor de velocidade programada e a medida. Terá a função básica 

de um IHM (Interface Homem Máquina). 
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Figura 12. Drive de controle do motor DC por corrente 
 

Temos o resistor R12 juntamente com o potenciômetro rotativo da borboleta atuando 

como um divisor de tensão sobre a base do transistor NPN Q3. Com a variação de tensão e o 

resistor R13, temos o controle da corrente de base do transistor, fazendo com que o mesmo 

trabalhe na região ativa. Dessa forma temos o controle de velocidade do motor DC variando a 

sua corrente de consumo. O transistor Q3 deve ser dotado de um dissipador de calor. 

O diodo de ação rápida D8 protege o transistor Q3 contra possíveis tensões reversas 

geradas pelo motor M2. 



4. ANÁLISE DOS RESULTADOS  

 

 Após o planejamento e o desenvolvimento teórico do hardware e software, 

conforme visto no capítulo 3, escreve-se o desenvolvimento prático. Para isso, foi utilizada 

uma protoboard, na qual foi montado todo o hardware mostrado acima, além do kit da 

microchip MACLAB2 para gravar o software no microcontrolador. 

 De acordo com o nosso objetivo este trabalho tem a finalidade de construir um 

protótipo que simule a atuação de um piloto automático no carro. Através de um corpo de 

borboleta, é acionado por um sinal PWM gerado pelo microcontrolador PIC16F877A e 

tratado por um hardware desenvolvido pelo grupo (Figura 9). Além disso, o corpo de 

borboleta envia um sinal de saída para fazer a atuação no motor DC (simulando o motor do 

carro), passando antes por um transistor que está trabalhando na região ativa para modular os 

12V que passa pelo motor. Nele está instalado um componente metálico que proporciona a 

medição da rotação através de um sensor Hall, que envia um sinal para o PIC que por sua vez 

faz o cálculo da velocidade e a indica no display. 

Esse controle todo é feito para que quando alguém impõe uma velocidade desejada, o 

motor possa chegar até ela sem intervenções externas, usando somente ele para fazer essa 

correção (velocidade atual = velocidade atual). Essa imposição é feita por três botões 

instalados na entrada do microcontralador com a finalidade de aumentar e diminuir a 

velocidade desejada e outro para dar o início do controle automático de velocidade. 

Depois de conhecido o funcionamento do projeto, vamos demonstrar nas seções 

seguintes os resultados do nosso experimento.  

 

4.1 Controle do Corpo de Borboleta 
 

O controle do corpo de borboleta, conforme mencionado acima, é feito por um sinal 

PWM (Pulse Width Modulation) gerado pelo microcontrolador e condicionado por um 

transistor (Figura 12). Esse sinal nada mais é que um modulador de largura de pulso, onde o 

motor de atuação da borboleta o entende como um valor médio de tensão, ou seja, é feita uma 

média entre o tempo em alta e o tempo em baixa dos pulsos de saída do PIC. Esse é o valor 

que o servomotor que atua na borboleta entende, por isso ele atua linearmente. 

 O valor de atuação que chega ao motor da borboleta varia de 0V, onde os pulsos 

do PWM estão praticamente o tempo todo do ciclo (duty cycle) em baixa, até 12V, onde o 

duty cicle está praticamente todo em alta. No caso da figura 12, o tempo de permanência dos 
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pulsos em alto e em baixo é praticamente o mesmo, portanto, a borboleta no momento da 

captura desse sinal estava aberta aproximadamente 45º. 

 
Figura 13. Sinal PWM atuante no corpo de borboleta 

 

4.1.1 Participação do Módulo de Controle 

 

 Para que o sinal da figura 12 fosse gerado com sucesso, foi criado no módulo de 

controle um software para a utilização do PWM interno do PIC. Assim foi possível através de 

alguns processamentos de variáveis, a modulação da largura dos pulsos enviados pelo 

microcontrolador. As variáveis envolvidas no processamento desse cálculo foram: o sinal do 

sensor Hall, utilizado para detectar a rotação do motor, os sinais dos botões de imposição da 

velocidade, para definir o limite do duty cycle e por fim o botão de enter, utilizado para saber 

o momento exato do início da atuação. 

 Para programar o microcontrolador utilizamos a linguagem C, pois o 

entendimento e a composição da codificação é mais fácil. Segue um trecho do nosso software 

que serviu para o controle do PWM: 

 

// Rotina de tratamento do PWM 

 

void trata_pwm () 
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{ 

                  if(vels > vel && !temp_b) // Se a velocidade imposta for maior que a atual e o 

tempo de filtro (temp_b) já estiver zerado execute a função 

                  { 

                  borboleta = borboleta + 1;  // Incrementa a variável borboleta 

                  set_pwm2_duty(borboleta); // Aciona o PWM com a variável borboleta 

        temp_b = 100; // Carrega 100ms de filtro 

                  } 

 

                  if(vels < vel && !temp_c) // Se a velocidade imposta for menor que a atual e o 

tempo de filtro (temp_c) já estiver zerado execute a função 

                  { 

                  borboleta = borboleta - 1; // Decrementa a variável borboleta 

                  set_pwm2_duty(borboleta); // Aciona o PWM com a variável borboleta 

                  temp_c = 100; // Carrega 100ms de filtro 

                  } 

 

                  if(vels == vel) Se a velocida imposta for igual a atual 

                  { 

        set_pwm2_duty(borboleta);  // Aciona o PWM com a variável borboleta 

                  } 

} 

 

4.2 Controle do Motor DC 

 

Para entender como foi feito o controle do motor DC desse projeto, é necessário saber 

primeiramente o que é, e como é o funciona o motor. A tensão DC nada mais é que uma 

tensão contínua, portanto, um motor DC é aquele que atua com a aplicação dessa tensão em 

sua entrada, variando sua velocidade conforme o aumento ou diminuição da tensão. 

Sabendo o princípio de funcionamento do motor DC, o qual foi utilizado no protótipo 

para simular o motor de combustão interna do veículo, pode-se entender como foi feito o 

controle do mesmo pelo corpo de borboleta, que na verdade é uma resistência que varia 

(potenciômetro) conforme a posição dela no coletor de admissão. Com essa variação da 
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resistência a queda de tensão nela também varia, gerando assim um sinal de tensão variável, 

tornando-se possível a modulação da velocidade do motor trabalhando na região ativa de um 

transistor, que funciona como um amplificador de corrente. 

O sinal que capturamos no osciloscópio (Figura 14), mostra o sinal de saída do corpo 

de borboleta e o tempo de resposta de atuação do motor (15ms) para chegar até a velocidade 

desejada e também ao erro de estado estacionário (aproximadamente 1V) do motor, cuja 

função de transferência  é aproximadamente: 

 

88.13

5.12

+
=

s
Ft

 

 

 
Figura 14 Função de transferência e diagrama de blocos do motor DC 

 

Essa função de transferência se refere a um sistema de controle de primeira ordem, 

onde não há oscilações com o tempo. Como se pode observar na figura 14, o sistema de 

primeira ordem tem como característica principal a entrada de degrau unitário onde R(s) = 1/s, 

e esse é o fator multiplicador da função G(s), que no caso desse projeto é 12,5 / 13,88. 

Resultando assim na função de transferência mostrada acima. 
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Figura 15. Sinal da saída do corpo de borboleta e o de atuação no motor DC 

 

 

4.3 Tratamento do Sensor Hall 

 

Efeito Hall é a capacidade que um material condutor ou semicondutor tem de gerar 

uma diferença de potencial elétrico em suas laterais com a simples presença de um campo 

magnético. No material semicondutor o sinal é mais intenso, porém, apresentam variações de 

lote para lote, necessitando de um circuito eletrônico auxiliar para ajustar o sinal do efeito 

Hall  para um valor calibrado do campo magnético. 

Nesse trabalho estamos utilizando o sensor Hall feito de um semicondutor, já tratado 

eletronicamente para executar as medições e capturar os sinais necessários para fazer o 

controle de abertura do corpo de borboleta. 

Para que a medição da rotação pudesse ser feita através do sensor Hall, foi preciso 

instalar um material que variasse o campo magnético do sensor, conforme o motor 

funcionasse, fazendo com que o sensor gerasse pulsos elétricos variando a freqüência de 

acordo com a variação da velocidade do motor (Figura 14). 
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Figura 16. Sinal do sensor Hall em plena carga e em rotação média 

 

Esse sinal gerado pelo sensor Hall é utilizado pelo microcontrolador para calcular a 

rotação do motor, para que ele mesmo possa comparar a velocidade que foi imposta através 

dos botões e a velocidade atual. Essa é a base de todo o projeto, pois sem essa comparação 

não há maneiras de fazer o controle automático da velocidade imposta. 

O código utilizado para fazer o processamento do sinal e o cálculo da rotação pode ser 

observado a seguir: 

 

// Rotina para cálculo da rotação 

 

void car_rot () 

{ 

 

 

      if (!temp_a) // Se o temp_a estiver zerado, entra na função 

      { 

       conta = get_timer1 (); // coloca o valor carregado em get_timer1 em conta 
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       temp_a = 10; // carrega temp_a com 10, para ser decrementado pelo timer 0 

      } 

 

   if (! j) // Se j estiver zerado, execute a função 

   { 

      rot = (conta * 600)/8; // conta da rotação 

      vela = (rot*180)/4000; // conta da velocidade 

       vel = vela; // iguala vel a vela 

       unid = vela % 10; // conta para mostra a unidade da velocidade no LCD 

      vela = vela / 10; // conta para mostra a dezena da velocidade no LCD 

      dez = vela % 10; // conta para mostra a dezena da velocidade no LCD 

      vela = vela / 10; // conta para mostra a centena da velocidade no LCD 

      cent = vela % 10; // conta para mostra a centena da velocidade no LCD 

      j = 50; // carrega j com 50, para ser decrementado pelo timer 0 

   } 

} 



5. CONCLUSÃO 

Este trabalho buscou abordar, de uma maneira simples, porém completa, diversos tipos 

de conceitos necessários para se obter um sistema de piloto automático veicular.  Software e 

hardware que foram aqui demonstrados deixam claro que é possível tanto a implementação 

como o aperfeiçoamento dos mesmos. 

A prevenção o tratamento e o estudo de eventuais falhas que possam ocorrer aos 

sensores, gerando comportamentos imprevisíveis ao sistema, são interessantes temas para 

futuras pesquisas na área. 

Conceitos como estes que contribuem para novas pesquisas acadêmicas no setor, o que 

deixa em evidência que novos trabalhos virão aperfeiçoando o que aqui foi feito, desta forma 

aproximando cada vez mais, a tecnologia utilizada nas empresas em confiáveis sistemas de 

conforto, com o que vem sendo desenvolvido em trabalhos acadêmicos. 

 

5.1 Propostas Futuras 

• Elaborar pesquisas mais completas sobre o novo sistema Adaptive Cruise Control e 

colocá-lo em prática 

•  Implementar o trabalho exposto em um veículo ao invés de um protótipo. 

•  Fazer a integração do sistema de GPS com o piloto automático, a fim de limitação de 

velocidade máxima permitida e até de um possível controle de direção do veículo. 

• Implementar protocolos de diagnósticos e mensagens de falhas no sistema 

desenvolvido nesse trabalho. 
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7. APÊNDICE 

 

7.1 Código do Programa 

 

#include <16f877a.h> 

#use delay(clock=4000000) 

#fuses xt, nowdt,put, nobrownout, nolvp 

 

//#define Hall PIN_a4 

//#define botao_up PIN_b1 

//#define botao_down PIN_b2 

//#define enter PIN_b3 

 

 

// Definições das variáveis 

int i,a, imposta, set, unid, dez, cent, unid1, dez1, choice, teste, entra; 

unsigned int cent1, trata, conta, vela, vels, vel, rotina, borboleta; 

unsigned long int cont, timer_b, temp,j, temp_a, temp_b, temp_c, temp_d; 

float rot; 

short int flag; 

 

void init_hw () 

{ 

   setup_timer_0 (RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_4); 

   setup_timer_1(T1_EXTERNAL_SYNC); 

   set_timer0 (5); 

   set_timer1 (0); 

   setup_adc_ports(NO_ANALOGS); 

   enable_interrupts(global|int_timer0); 

   setup_timer_2 (T2_DIV_BY_1, 248, 1); // timer 2 = 1,004 khz 

   setup_ccp2 (ccp_pwm); // configura CCP1 para modo PWM 

   set_pwm2_duty ( 0 ); 

} 
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// Inicializa as variáveis 

 

void init_var () 

{ 

   temp_a = 0; 

   i = 0; 

   rot = 0; 

   unid = 0; 

   dez = 0; 

   cent = 0; 

   unid1 = 0; 

   dez1 = 0; 

   cent1 = 0; 

   imposta = 0; 

   trata = 1; 

   timer_b = 0; 

   temp = 0; 

   teste = 0; 

   borboleta = 0; 

   j = 0; 

   temp_b = 0; 

   temp_c = 0; 

   temp_d = 0; 

   entra = 0; 

   choice = 0; 

} 

 

// Preparação do LCD 

 

void comando (a)// rotina p/ envio de um comando no display 

{ 

   output_low (pin_e0); 

   output_low (pin_e1); 
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   output_d (a); 

   output_high (pin_e1); 

   delay_us (50); 

   output_low (pin_e1); 

} 

 

void escrita (a)//rotina para escrever um dado no display 

{ 

   output_high (pin_e0); 

   output_low (pin_e1); 

   output_d (a); 

   output_high (pin_e1); 

   delay_us (50); 

   output_low (pin_e1); 

   delay_us (40); 

} 

 

void preparalcd () 

{ 

   delay_ms (15); 

   a=0x30; 

   comando (a); 

   delay_ms (4); 

   comando (a); 

   delay_us (100); 

   comando (a); 

   delay_us (40); 

   a=0x38; 

   comando (a); 

   delay_us (40); 

   a=0x01; 

   comando (a); 

   delay_ms (2); 

   a=0x0C; 
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   comando (a); 

   delay_us (40); 

   a=0x06; 

   comando (a); 

   delay_us (40); 

} 

 

void atualizalcd (int unidade, dezena, centena, unidade1, dezena1, centena1) // rotina para 

atualizar o LCD 

{ 

   escrita(0x41); 

   escrita(0x74); 

   escrita(0x75); 

   escrita(0x61); 

   escrita(0x6C); 

   escrita(0x20); 

   escrita(0x3D); 

   escrita(0x20); 

   a = (unidade) +0x30; 

   escrita(a); 

   a = (dezena) +0x30; 

   escrita(a); 

   a = (centena) +0x30; 

   escrita(a); 

   escrita(0x20); 

   escrita(0x4B); 

   escrita(0x6D); 

   escrita(0x2F); 

   escrita(0x68); 

   escrita('m'); 

   a=0xC0; 

   comando (a); 

   delay_us (40); 

   escrita('s'); 
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   escrita('e'); 

   escrita('t'); 

   escrita(0x20); 

   escrita('='); 

   escrita(0x20); 

   a = unidade1 + 0x30; 

   escrita(a); 

   a = dezena1 + 0x30; 

   escrita(a); 

   a = centena1 + 0x30; 

   escrita(a); 

   escrita(0x20); 

   escrita(0x4B); 

   escrita('m'); 

   escrita(0x2F); 

   escrita(0x68); 

} 

 

// Rotina que prepara, atualiza e carrega as variáveis com os valores corretos para a 

inicialização do ciclo 

 

atualizacao() 

{ 

 

   if(!timer_b) 

 

   { 

      preparalcd(); 

      atualizalcd(cent, dez, unid, unid1, dez1, cent1); 

      timer_b = 100; 

      set_timer1 (0); 

       conta = 0; 

   } 

} 
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// Rotina de tratamento dos botões 

 

void trata_botao() 

{ 

   switch (choice) 

   { 

      case 0: 

         if (!input(pin_b1) && !temp) 

         { 

            vels = vels +10; 

      if (vels >140)vels = 140; 

         temp = 500; 

         } 

         choice = choice +1; 

         break; 

      case 1: 

         if (!input (pin_b2) && !i) 

         { 

            vels = vels - 10; 

      if (vels < 0 || vels >140)vels = 0; 

            i = 500; 

         } 

         choice = choice +1; 

         break; 

 

 case 2: 

  if (!input (pin_b3) && !temp_d) 

        { 

        entra = 1; 

  temp_d = 500; 

        } 

  choice =  choice + 1; 

        break; 
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 case 3: 

     if (! input(pin_b0)) 

     { 

        entra = 0; 

     } 

    choice = 0; 

    break; 

   } 

      cont = vels; 

      cent1 = cont % 10; 

      cont = cont / 10; 

      dez1 = cont % 10; 

      cont = cont / 10; 

      unid1 = cont % 10; 

 

} 

 

// Rotina para cálculo da rotação 

 

void car_rot () 

{ 

 

 

      if (!temp_a) // Se o temp_a estiver zerado, entra na função 

      { 

       conta = get_timer1 (); // coloca o valor carregado em get_timer1 em conta 

 

       temp_a = 10; // carrega temp_a com 10, para ser decrementado pelo timer 0 

      } 

 

   if (! j) // Se j estiver zerado, execute a função 

   { 

      rot = (conta * 600)/8; // conta da rotação 
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      vela = (rot*180)/4000; // conta da velocidade 

       vel = vela; // iguala vel a vela 

       unid = vela % 10; // conta para mostra a unidade da velocidade no LCD 

      vela = vela / 10; // conta para mostra a dezena da velocidade no LCD 

      dez = vela % 10; // conta para mostra a dezena da velocidade no LCD 

      vela = vela / 10; // conta para mostra a centena da velocidade no LCD 

      cent = vela % 10; // conta para mostra a centena da velocidade no LCD 

      j = 50; // carrega j com 50, para ser decrementado pelo timer 0 

   } 

} 

// Rotina de tratamento do PWM 

 

void trata_pwm () 

{ 

                  if(vels > vel && !temp_b) // Se a velocidade imposta for maior que a atual e o 

tempo de filtro (temp_b) já estiver zerado execute a função 

                  { 

                  borboleta = borboleta + 1;  // Incrementa a variável borboleta 

                  set_pwm2_duty(borboleta); // Aciona o PWM com a variável borboleta 

        temp_b = 100; // Carrega 100ms de filtro 

                  } 

 

                  if(vels < vel && !temp_c) // Se a velocidade imposta for menor que a atual e o 

tempo de filtro (temp_c) já estiver zerado execute a função 

                  { 

                  borboleta = borboleta - 1; // Decrementa a variável borboleta 

                  set_pwm2_duty(borboleta); // Aciona o PWM com a variável borboleta 

                  temp_c = 100; // Carrega 100ms de filtro 

                  } 

 

                  if(vels == vel) Se a velocida atual for igual a atual 

                  { 

        set_pwm2_duty(borboleta);  // Aciona o PWM com a variável borboleta 

                  } 
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} 

 

 

 

#int_timer0  //   interrupção através do timer 0 

void  trata_to(void)  // inicializa uma rotina paralela. 

{ 

   set_timer0(5 ); 

 

// Inicialização do Hardware 

   if (i) 

   { 

      i= i - 1; 

   } 

   if (timer_b) 

   { 

      timer_b = timer_b - 1; 

   } 

   if (temp) 

   { 

      temp = temp - 1; 

   } 

   if (temp_a) 

   { 

      temp_a = temp_a - 1; 

   } 

      if (temp_b) 

   { 

      temp_b = temp_b - 1; 

   } 

      if (temp_c) 

   { 

      temp_c = temp_c - 1; 
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   } 

   if (temp_d) 

   { 

      temp_d = temp_d - 1; 

   } 

   if (j) 

   { 

      j = j - 1; 

   } 

} 

 

 

 

// Programa Principal 

 

void main (void) 

{ 

   init_hw (); 

   init_var (); 

   choice = 0; 

   cont = 0; 

   while (true) 

   { 

    trata_botao(); 

     car_rot(); 

     atualizacao(); 

    set_pwm2_duty(0); 

 

   while (entra) 

   { 

     trata_botao (); 

      car_rot (); 

     trata_pwm (); 

      atualizacao ();   }}} 
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7.2 Esquema eletrônico completo 
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