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Resumo: O presente resumo descreve a elaboração de 

um sistema de controle de locomoção de um robô móvel 

autônomo destinado ao projeto Xadrez de Robôs. Estas 

etapas podem ser separadas em: estudo do hardware em 

questão, estudo e implementação de modulação PWM, 

estudo e implementação de sensores e elaboração de 

uma lógica para movimentação adequada do robô. O 

sistema foi implementado em um robô real, e os testes 

mostraram que o sistema funciona adequadamente.  

 

1. Introdução 
O projeto Xadrez de Robô tem como objetivo a 

elaboração de um jogo de xadrez onde cada peça é um 

robô autônomo [1]. O jogo será travado entre duas 

pessoas através de um computador central, que enviará 

informações às peças robóticas através de dispositivos 

chamados XBee de maneira que estas reproduzirão 

todas as jogadas sobre um tabuleiro de, mais ou menos, 

dois metros e meio de lado. A figura 1 é uma fotografia 

da peça robótica. 

 

Figura 1 – Peça Robótica 

 

Uma etapa importante na criação do xadrez descrito 

é o desenvolvimento da programação de locomoção 

embarcada no robô, pois este precisa ser capaz de 

executar todas as jogadas possíveis do xadrez 

autonomamente. Esta programação juntamente com 

todos os periféricos necessários é o que foi chamado de 

sistema de controle de locomoção do robô móvel. 

 

2. Metodologia 
Para a elaboração de tal sistema, é importante o 

correto entendimento do funcionamento do hardware 

em questão. Este é composto de dois componentes 

principais: o microcontrolador e a ponte H. O primeiro é 

o “cérebro” do robô: é o dispositivo que controla a peça 

recebendo, processando e enviando sinais e informações 

para os periféricos e é onde fica embarcado toda a 

programação de controle. O segundo é utilizado para 

amplificar os sinais digitais de baixa potência para a 

potência requerida pelos motores. 

O controle dos motores é feito por modulação PWM 

[2], uma técnica bastante utilizada no controle de 

motores de corrente contínua. Ela consiste no controle 

da tensão média alterando o ciclo de trabalho (duty 

cycle) de uma onda quadrada. Esta onda é, passando 

pela ponte H, enviada ao motor, cuja velocidade de 

rotação é determinada pela tensão média. 

 O hardware da peça compõe, também, um sistema 

de sensoriamento que inclui sensores de luz e encoders. 

Os sensores são utilizados para identificar a cor da casa 

e os encoders tornam mais precisa a movimentação.  

Uma lógica, através da programação do 

microcontrolador, integra o controle dos motores e o 

sistema de sensoriamento criando, assim, um sistema de 

controle de locomoção. Este recebe instruções pela 

comunicação serial, determina qual é a jogada e a 

executa. Durante a execução, é feito a contagem do 

número de casas percorridas através dos sensores de luz; 

ao trocar de casa, é feito um ajuste proporcional de 

eventuais variações angulares do robô; ao final de cada 

jogada, é executada uma rotina de ajuste, utilizando 

sensores e encoders, para que a peça fique exatamente 

no meio da casa. 

3. Resultados 
O sistema funciona como programado e o robô 

executa todas as jogadas do xadrez com precisão. Foram 

constatadas imperfeições na parte mecânica da peça, 

uma vez que esta derrapa bastante tornando o 

posicionamento por encoders um tanto impreciso. 

Apesar disso, estes problemas não comprometem as 

jogadas.  

4. Conclusões 
Este projeto contribuiu para o conhecimento no 

quesito automação com microcontroladores, pois foi 

necessário fazer a ligação entre o hardware e a lógica 

digital automatizando a movimentação de um robô 

móvel. 
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