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Resumo: Este projeto tem como objetivos gerais a 

participação no “NI Ambassador Program at FEI”, ora 

recebendo e ora multiplicando as habilidades e 

competências adquiridas no programa. E, tem como 

objetivo específico, projetar e implementar hardware e 

software de um sistema didático de freio autônomo para 

veículos, utilizando a plataforma NI Elvis II+ e 

LabVIEW.  Além disso, desenvolver-se-á o material 

didático detalhado para possibilitar a aplicação deste 

sistema didático em qualquer treinamento e/ou aula. 

 

1. Introdução 

 

1.1 NI Ambassador Program at FEI 
O programa “NI Ambassador Program at FEI” tem 

como objetivos gerais acelerar o conhecimento, 

promover a adoção e proficiência em NI LabVIEW e 

outras ferramentas da National Instruments, entre 

docentes, estudantes e funcionários da instituição.    

O aluno deste projeto está inserido neste programa e 

vinculado ao “NI Ambassador Group at FEI”, e por esta 

razão é denominado “NI Student Ambassador”. 

O “NI Student Ambassador” passa por um processo 

contínuo de capacitação na plataforma de hardwares 

modulares e software de projeto de sistemas da NI. Este 

processo de capacitação está estruturado em dois ciclos.  

Cada um destes ciclos alterna período de treinamento 

específico e período de aplicação das habilidades e 

competências adquiridas neste treinamento em 

atividades voltadas à comunidade FEI. 

Ao final deste projeto, espera-se que o “NI Student 

Ambassador” comprove as habilidades e competências 

adquiridas na referida plataforma através da obtenção de 

certificação junto à National Instruments e da conclusão 

do projeto do Sistema Didático de Freio Autônomo para 

veículos. 

 

1.2 Sistema didático de freio autônomo 
O veículo autônomo é um dos termos utilizados pela 

literatura científica e não científica para definir um 

conceito de veículo de transporte urbano capaz de 

navegar sobre a superfície terrestre e cuja a condução 

seja controlada por um sistema computacional que 

permita prescindir da intervenção humana. [1] 

O principal desafio nestes automóveis é programa-

los para serem capazes de reagir ao meio ambiente, mas 

também compreendê-los e ser capaz de antecipar um 

obstáculo ou uma colisão. [1] 

O primeiro passo rumo a automação completa de um 

veículo é criar sistemas que possam auxiliar o ser 

humano no caso de uma eventual distração ou em 

tarefas simples. Como exemplos podem ser citados o 

sistema de estacionamento automático, assistente de 

permanência na faixa, freio de emergência autônomo. 

O sistema didático de freio autônomo para veículos 

pretende promover, além de familiarização e 

aprendizado na plataforma NI Elvis II+ e LabVIEW, 

uma base de como sistemas de frenagem autônoma 

funcionam.  

 

1.3 NI Elvis II+ e LabVIEW 
O NI ELVIS II+ (“National Instruments Educational 

Laboratory Virtual Instrumentation Suite”) é uma 

plataforma de projeto e prototipagem que integra os 12 

instrumentos utilizados com mais frequência - incluindo 

osciloscópio, multímetro digital, gerador de funções, 

analisador de bode, entre outros. Conecta-se ao PC 

através de uma conexão USB, e é baseado no software 

de projeto gráfico de sistemas NI LabVIEW.[2] 

O NI LabVIEW é baseado na linguagem de 

programação gráfica G, que utiliza um modelo de fluxo 

de dados em vez de uma sequência de linhas de texto.  

Dessa forma, pode-se escrever códigos funcionais 

usando um layout visual, mais intuitivo.  Este modelo 

de programação representa naturalmente as aplicações 

orientadas aos dados, com temporização e paralelismo.  

A linguagem de programação G é a essência do NI 

LabVIEW.[3] 

 

2. Metodologia 
O projeto visa implementar hardware e software de 

um sistema didático de freio autônomo para veículos, 

utilizando a plataforma NI Elvis II+ e LabVIEW com 

sensores de diferentes funcionalidades e aplicação de 

conceitos de controle de sistemas. Além disso, 

desenvolver-se-á o material didático detalhado para 

possibilitar a aplicação deste sistema didático em 

qualquer treinamento e/ou aula envolvendo a plataforma 

NI Elvis II+ e LabVIEW. 

Assim, a aquisição da distância do carro da frente 

será feita através do sensor ultrassônico. A velocidade 

atual do veículo em tempo real, será medida pelo sensor 

de velocidade provido de um optointerruptor 

MOCH22A. Com a aquisição desses dados, pode-se 

criar e gerenciar um algoritmo/programa que irá decidir 

se é necessária uma frenagem de emergência. 

Um Led RGB será utilizado para representar no 

painel um sistema de aviso ao condutor, onde a cor 

verde irá indicar distância segura do carro da frente, cor 

amarela irá indicar atenção, e cor vermelha irá indicar 

distância não segura do veículo à frente. 
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3. Resultados 

 

3.1 NI Ambassador Program at FEI 
Treinamento em LabVIEW de 40 horas de duração 

finalizado com 100% de aproveitamento no simulado 

final de certificação para o CLAD.  

Aluno está habilitado e iniciando o processo de 

ministrar treinamentos de LabVIEW na FEI. 

 

3.2 Sistema didático de freio autônomo 
Cálculo do espaço percorrido por um veículo de 

acordo com a velocidade e o atrito entre ele e o chão 

(Figura 1). Partindo da fórmula: 

D =    V²       [4] 

  (250*µ) 

Onde: 

D = Distância percorrida em metros. 

V = Velocidade em km/h. 

µ = Coeficiente de atrito. 

 

Adotando µ =0,85 [5] 
 

 
Figura 1 – Velocidade x distância percorrida até 

frenagem total do veículo. 

 

O hardware do projeto foi pesquisado e montado, de 

acordo com o esquema da Figura 2. 

 

 
Figura 2 – Esquema elétrico do Projeto. 

 

4. Conclusões 
Com relação ao programa “NI Ambassador Program 

at FEI” concluiu-se o treinamento em LabVIEW. E com 

o propósito de multiplicar os conhecimentos adquiridos, 

participou como instrutor assistente de um treinamento 

em core 1 e core 2, e está iniciando uma fase de 

gravação de vídeo aulas para os já mencionados 

treinamentos. 

Com relação ao projeto do sistema didático de freio 

autônomo, apesar da pesquisa estar no seu estado 

inicial, relacionamos os resultados obtidos até o 

momento: 

- Constatou-se a capacidade de frenagem de um 

veículo, e assim calculou-se a distância total percorrida 

para sua parada. 

- Realizou-se o estudo de sensores em datasheets 

envolvidos no projeto e seus funcionamentos. 

- Concluiu-se a montagem do Hardware do projeto e 

seus testes de funcionamento. Observou-se o controle 

efetivo da velocidade do motor DC, e a resposta do 

sensor ultrassônico em conjunto com o LabVIEW.  

Assim o progresso geral do projeto alcança 30% de 

sua conclusão. 
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