Manual do Ambiente de
Programação com Ícones
Studuino

Este manual apresenta o ambiente do software Studuino. À medida em que o
ambiente de programação Studuino é desenvolvido, estas instruções podem ser
editadas ou revisadas.
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1. Introdução
1.1. Configuração do Studuino
Antes de começar, visite o website http://www.artec-kk.co.jp/en/studuino e faça o
download do documento Configuração do Ambiente de Programação Studuino
para sua referência.

1.2. Conectando as Peças
① Conectando sensores, campainhas e LEDS
Os cabos de conexão do sensor são usados para ligar os sensores à placa do Studuino.
Os cabos são fixados aos conectores do sensor / LED / campainha, localizados na
placa, conforme mostrado abaixo.
★ O cabo de três fios é utilizado para todos os sensores, exceto o acelerômetro, que
requer um cabo de quatro fios.

Os fios cinza ficam voltados para dentro como
mostrado.

A0 A1 A2 A3
A4 A5 A6 A7

Conectores
★ Os sensores de som, luz e sensores infravermelhos refletivos podem ser conectados do A0 até o A7.
★ Os sensores de toque, LEDs e campainhas podem ser conectados de A0 até A5.
★ Os acelerômetros podem ser conectados no A4 e no A5.
★ Os interruptores tipo botão de pressão conectados de A0-A3 não pode ser utilizados quando utilizar um sensor
com conectores de A0-A3.
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② Conectando um Motor DC
Até dois Motores DC podem ser conectados utilizando os conectores M1 e M2.
★ Os cabos do motor DC se encaixam no conector em uma única posição.

M1
M2

★ O conector M1 do Motor DC não pode ser utilizado ao mesmo tempo que os conectores D2 e D4 do
servomotor .
★ O conector M2 do Motor DC não pode ser utilizado ao mesmo tempo que os conectores D7 e D8.

③ Conectando o Servomotor
Até oito servomotores podem ser conectados aos conectores do servomotor.

D9
D10
D11
D12
D2
D4
D7
D8

Conforme ilustrado pela imagem à
direita, o cabo cinza deverá ficar a
direita.

★ O conector M1 do Motor DC não pode ser utilizado ao mesmo tempo que os conectores D2 e D4 do
servomotor .
★ O conector M2 do Motor DC não pode ser utilizado ao mesmo tempo que os conectores D7 e D8.
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④ Conectando a Caixa de Baterias
Conecte o cabo da caixa de baterias nos pinos da Seção POWER.
Os sensores/LEDS/campainhas/botões podem utilizar a voltagem fornecida
pelo Cabo USB, mas os motores DC e os servomotores precisam da energia
fornecida pela caixa de baterias. Quando o cabo USB estiver desconectado,
todos os dispositivos vão utilizar a energia da caixa de bateria para funcionar.

POWER
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2. LEDs
2.1. Acendendo Um LED
Objetivos de Aprendizado: ● Configuração de portas ● Posicionando ícones ●
Acendendo e apagando um LED ● Transferindo um programa
① Conecte um LED ao conector de um sensor/LED/campainha.
Utilize um conector A0 para o LED.

A0

LED

Fios cinzas ficam voltados para
dentro como mostrado.

② Configuração de Portas
Selecione Editar (Edit) no menu, então selecione Configuração de Portas (Port
Settings) do menu suspenso para abrir a caixa de diálogo de configuração.
Clique

Clique

Primeiro, desmarque todas as caixas. Então verifique A0 abaixo de
Sensor/LED/Campainha e selecione LED no menu.
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③ Coloque um Ícone de LED.
Arraste e solte o ícone do LED

da paleta de ícones para a primeira caixa

dos Ícones Operacionais no Campo Programa.
Ícone de LED
Paleta de Ícones

Caixa de Ícones Operacionais

Campo Programa

④ Ligue o interruptor do LED.
Clique no ícone do LED que você acabou de colocar. Selecione ON (Ligado)
no Campo Atributo na parte inferior.
Um ícone posicionado errado pode ser excluído clicando com o botão direito do mouse
e selecionando Deletar no menu de contexto.
Clique

Delete

Clique Botão Direito

Campo de Atributos

Clique

Clique
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⑤ Transferir o programa.
Conecte a placa Studuino ao PC utilizando o cabo USB e clique no botão

para

transferir o seu programa.
Podem levar alguns segundos para
transferir um programa. Esta mensagem
vai aparecer após a transferência ser
concluída.

Clique

Não desligue o cabo USB
durante a transferência!
Isso pode gerar transferências
incompletas de dados ou falhas
de software.

★ Veja 6. Resolução de Problemas no Manual do Ambiente de Programação Studuino se você
estiver tendo problemas para transferir o seu programa.

⑥ Verificando os resultados
Após concluir a transferência de dados, o LED na placa vai acender
automaticamente.

Enquanto o cabo USB estiver conectado,
a energia para acender o LED é
fornecida pelo PC.

Você também pode ligar o seu
Studuino utilizando a caixa de
baterias.
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2.2. Acendendo Quatro LEDS em Ordem
Objetivos de Aprendizado: ● Inserindo e deletando ícones ● Ícones de espera
① Conecte quatro LEDs aos conectores do sensor/LED/campainha na placa do
Studuino.
Utilize os conectores A0, A1, A2 e A3 para os LEDs.

LED×４

A0 A1

A2 A3

O cabo cinza está voltado para dentro,
conforme mostrado.

② Configuração das Portas
Selecione LED para A0, A1, A2 e A3 nas Configurações das
Portas.
Leia 2.1. Acendendo Um LED para ver como abrir a
Configuração de Portas.

③ Posicione os Ícones de LED
Coloque os ícones de LED nas caixas de Ícones de Operações 1 até a
8 conforme ilustrado.
Leia 2.1. Acendendo Um LED sobre como posicionar os ícones.

★ Arraste e solte
os ícones que você
posicionou
para
copiá-los.

7

④ Configure os ícones de LED conforme ilustrado abaixo.



NO

Switch

Conector

1

ON

A0

2

OFF

A0

3

ON

A1

4

OFF

A1

5

ON

A2

6

OFF

A2

7

ON

A3

8

OFF

A3

ON – Ligado / OFF – Desligado / Switch – Interruptor / Comutador

Os LEDs não piscarão se o programa for transferido como está. Os processos de 1 a
8 são executados quase que instantaneamente e o piscar dos LEDs pode não ser
visto pelos olhos humanos.
⑤ Inserindo Ícones de Espera
Insira um Ícone de Espera entre cada ícone de LED. Nós utilizaremos ícones de
Espera para aumentar a duração do brilho do LED.
Para criar um espaço vazio nos ícones de operação, clique com o botão direito do
mouse em um Ícone de Operação e selecione Add a Column (Adicionar uma Coluna)
no menu suspenso.

Clique

Clique

Coloque um Ícone de Espera neste novo espaço e
configure a duração.
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Repita este processo para adicionar
um ícone de Espera após cada ícone
de LED ON.

Duração

⑥ Transfira o programa novamente. Execute-o e veja se os LEDs piscam na ordem.

Este programa faz com que quatro LEDs pisquem e desliguem em ordem. Para repetir o
programa, pressione o botão RESET.

Botão RESET
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2.3. Utilizando Repetições
Objetivo de Aprendizado: ● Funções de Ciclo (Loop)
Utilize as Repetições e o programa da seção anterior para fazer os quatro LEDs piscarem
em ordem repetidamente.
① Posicione um Ícone Iniciar Repetição

na priemira caixa de Ícone de Repetição.
Arraste & Solte

Caixa Ícone Repetição

② Coloque um Ícone de Terminar Repetição

na última caixa.

Uma caixa de diálogo Configuração de Repetição aparece quando o ícone Terminar
Repetição é inserido. O número de repetições determina quantas vezes o LED vai
piscar.
Um ícone de Terminar Repetição
Arraste e Solte

posicionado errado pode ser excluído
clicando com o botão direito e
selecionando Deletar no menu suspenso.

Clique

Clique

③ Transfira o programa e os LEDs vão piscar de acordo com o número de repetições que
foram estabelecidas.
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Para excluir qualquer programa que você criou,
selecione Editar no menu e clique no menu
Redefinir.
★ As configurações da porta também serão
redefinidas.

3. Campainhas
3.1. Utilizando uma Campainha
Objetivo do Aprendizado: ● Configuração da Campainha
① Conecte a campainha ao conector do sensor/LED/campainha na placa do
Studuino.
Utilize o conector A0 para a campainha.

A0
Campainha
Fios cinzas ficam voltados para dentro

② Configuração da Porta

como mostrado.

Selecione Campainha para A0 na Configuração de Portas.
Leia "2.1. Acendendo Um Led " sobre como selecionar a Configuração de
Portas.

③ Coloque o Ícone da Campainha.
Coloque um ícone de campainha

no primeiro espaço vazio de ícones de Operação,

conforme ilustrado abaixo.
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Leia "2.1. Acendendo Um LED" sobre como colocar ícones.

④ Selecione uma Nota.
Defina o tom e o comprimento da nota.
Clique

Clique

⑤ Transfira o programa e ouça a campainha.

Duração

Leia "2.1. Acendendo Um Led" sobre como transferir um programa.
Após a transferência, este programa toca uma nota uma vez pela duração
estabelecida.
Para repetir a nota, pressione o Botão Reset.

Botão RESET
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3.2. Fazendo uma Melodia
Objetivos de Aprendizado: ● Ícones de Melodia ● Modo de Teste
Agora nós vamos criar uma melodia enquanto verificamos o tom e a duração de
cada nota.
① Utilize os mesmos passos da seção anterior, utilizando os ícones de
Melodia ao invés do Ícone de Campainha.
Posicione dois ícones de melodia

emu ma linha na caixa de Ícones de Operação.

Leia "2.1. Acendendo Um LED" sobre como colocar ícones.

② Selecione uma Nota.
Escolha escalas e notas (ou paradas) e, em seguida, clique em → para
adicioná-los à lista.
Clique

Clique

Clique

Clique
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Para excluir uma nota programada, clique com o botão direito do mouse na nota e,
em seguida, clique em OK quando a caixa de diálogo aparecer.

Clique
Clique

Exemplo: Brilha Brilha Estrelinha
Cada ícone da Melodia pode conter até oito notas.

１

２
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③ Certifique-se de que o cabo USB esteja conectado antes de clicar no botão de
teste
.
Clique
Esta mensagem vai desaparecer depois de
alguns segundos. O botão de teste vai ficar
cinza e o Modo de Teste será inicializado.

Teste

Você pode usar o modo Teste para ouvir e ajustar sua melodia em tempo real.
★ Não desligue o cabo USB enquanto estiver no modo Teste!
Isso pode fazer com que o software falhe.
④ Ouça as notas que você programou clicando em um ícone de Melodia.

Clique

Selecione um tempo de 90, 120, ou 150.
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⑤ Clique no
botão de teste novamente para fechar o Modo de Teste e
transfira o seu programa.

Clique aqui para
transferir o seu
programa e tocar
a melodia.

Este programa reproduz uma melodia definida uma vez que foi transferida.
Para repetir a melodia, pressione o botão Reset.

Botão RESET
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4. Utilizando Condições e Submenus
4.1. Interruptores Botão de Pressão
Objetivo do Aprendizado: ● Configurações
conditions
Utilize o botão de pressão na placa do Studuino para criar um programa que toca a melodia e
faz com o que LED pisque.
① Conecte a campainha e o LED aos conectores do sensor / LED / campainha
na placa do Studuino.
Conecte o LED ao A4 e a campainha ao A5.

LED

Campainha

A4

O fio cinza deve ficar voltado

A5

para dentro conforme ilustrado.

② Configuração de Porta
Selecione LED para A4 e Campainha para A5 na
Configuração de Porta.
Selecione as caixas A0-A3 em Botões.
Leia "2.1. Acendendo Um Led" sobre como selecionar a Configuração de Portas.
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③ Coloque dois ícones de LED e um ícone de Melodia
Leia 2.1. Acendendo Um LED sobre como colocar ícones.

④ Utilize as etapas de 2.1. Acendendo Um LED e 3.2. Fazendo uma Melodia
para configurar os atributos de cada ícone.
１． LED→ON
２． Melodia
３． LED→OFF
Configurado conforme mostrado acima.

⑤ Coloque um Ícone de Condição Única
de cada ícone.

nas caixas de Condição abaixo

Arraste e Solte
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⑥ Configure cada condição.
１． A0 Botão1 → ON

Clique

２． A1 Botão2 → ON
３． A2 Botão3 → ON

Selecione

Configurado conforme mostrado acima.
Arraste de amarelo para
cinza para mudar de ON

Selecione



para OFF e vice-versa.

Select - Selecione

⑦ Utilize os ícones de Repetição para fazer o seu programa repetir os passos
de 1 a 3 indefinidamente.
Leia "2.3. Utilizando Repetições" sobre como utilizar ícones de repetição.

Selecione Repetir
indefinidamente na
caixa de diálogo
Configurações
repetidas.

⑧ Transfira o programa e verifique se ele funciona.

Pressione A1 para tocar a melodia.

Pressione A0 para ligar o LED.

Pressione A2 para desligar o LED.

19

4.2. Submenu
Objetivo do Aprendizado: ● Submenus
Utilize os Submenus e os botões de pressão para criar um programa que faz o LED piscar
enquanto toca uma melodia.
① Utilize o programa da seção anterior e adicione os ícones de

Submenu e

Condição.
Arraste e Solte

Arraste e Solte

Configure A3 Botão4 → ON

② Mova o ícone de Terminar Repetição para o quarto espaço.
Leia "2.3. Utilizando Repetições" sobre como utilizar ícones de repetição.

Selecione Repetir
indefinidamente na
caixa de diálogo
Configuração de
Repetição.
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③ Clique na Aba 1 do Submenu para abrir o Submenu.

Clique

④

Conforme mostrado abaixo, coloque e defina ícones nas caixas de ícones de

Operação.

1: LED
2: Campainha
3: Espera
4: LED
5: Campainha
6: Espera
21

⑤ Transfira o programa e verifique se ele funciona.

Mantenha A3 pressionado
e uma melodia vai tocar
no tempo definido com o
LED piscando.

Ícones de Condição Dupla
Colocar um ícone de Condição Dupla permite que você defina duas
condições para um sensor.

E (AND): Quando ambas as condições forem satisfeitas, a ação será executada.
OU (OR): Quando qualquer uma das condições for satisfeita, a ação será executada.
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4.3. Utilizando Sensores de Toque
Objetivo do Aprendizado: ● Sensores de Toque
Agora nós vamos fazer um programa que faz com o que o LED pisque quando o sensor de
toque é pressionado.
① Conecte um LED e um sensor de toque aos conectores do sensor / LED /
campainha na placa Studuino.
Utilize o A4 para o LED e o A5 para o sensor de toque.

LED

A4

Sensor de Toque

A5

Cabos cinza devem ficar voltados
para dentro, como ilustrado.

② Configuração de Porta
Selecione LED para A4 e Sensor de Toque para A5 na Configuração de Porta.
Leia "2.1. Acendendo Um Led" sobre como selecionar a Configuração
de Portas.

③ Coloque os Ícones de LED nas caixas de Operação e ícones de Condição
nas caixas de Condição. Configure-os conforme ilustrado abaixo.
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Utilize os Ícones de Repetição para repetir as etapas 1-2.
Leia "2.3. Utilizando Repetições" sobre como utilizar ícones de repetição.

Selecione Repetir
indefinidamente na caixa
de diálogo Configuração
de Repetição.

④ Transfira o programa e verifique se ele funciona.
O LED continuará piscando enquanto o sensor de toque for pressionado.
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4.4. Utilizando Sensores de Luz
Objetivos de Aprendizado: ● Sensores de Luz ● Visualizador de Sensor
Utilize um sensor de luz para criar um programa que faz o LED piscar em um ambiente
escuro.
① Conecte um LED e um sensor de luz a placa do Studuino.
Conecte o LED ao A4 e o sensor de luz ao A5.

LED

A4

Cabos cinza devem ficar voltados para
Sensor de Luz

A5

dentro conforme ilustrado.

② Configuração de Porta
Selecione LED para A4 e Sensor de Luz para A5 nas Configurações de Porta. Leia
"2.1. Acendendo Um Led" sobre como selecionar a Configuração de Portas.
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③ Utilize o Visualizador de Sensor para verificar os valores do sensor.
Selecione Run no menu, e então, Visualizador de Sensor. O Visualizador de Sensor
vai aparecer.
Verifique se a placa Studuino está corretamente conectada ao PC através do cabo
USB.
Clique

Vai demorar alguns segundos para abrir o Visualizador de Sensor.

Clique

Visualizado de Sensor

Veja se o valor do sensor muda à medida que o brilho da luz é alterado.
Ex:
Sob uma luz fluorescente.

Com a sombra da mão.

Valor do Sensor de Luz
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④

Depois de verificar o valor do sensor, saia do visualizador do sensor.

① Clique com o Botão
Esquerdo do Mouse

⑤ Coloque um ícone de LED na área de operação e um ícone de condição
única na área de condição. Configure-os como mostrado abaixo.
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⑥ Especifique o alcance do sensor de luz.
Descrição da Configuração de Amplitude (para um valor definido)

＝

Mesmo Valor

＜

Menos do que o valor

＞

Mais do que o valor

|→ ← |

Dentro da variação especificada

← ||→

Fora da variação especificada

No exemplo abaixo, a condição é satisfeita quando o valor do sensor fica abaixo de
3.

⑦ Adicione uma condição que desliga o LED na presença de uma fonte de luz.
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⑧ Utilize os ícones de Repetição para repetir os passos 1-2.
Leia "2.3. Utilizando Repetições" sobre como utilizar ícones de repetição.

Selecione Repetir
indefinidamente na caixa
de diálogo Configuração
de Repetição.

⑨ Transfira o programa e verifique se ele funciona.
Sob uma luz fluorescente.

Com a sombra da mão.

★ Se o programa não funcionar corretamente, mude as configurações de condição.
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4.5. Utilizando Sensores de Som
Objetivo do Aprendizado: ● Sensores de Som
Faça um programa que muda o número de LEDs piscando em resposta ao volume de um
som.
① Conecte quatro LEDS e um sensor de som a placa do Studuino.
Conecte os LEDS ao A0-A3 e o sensor de som ao A4.

LED×４

A0 A1

A2 A3
Certifique-se de que os cabos
estejam conectados corretamente

Sensor de Som

A4

no Sensor/LED/Campainha

② Configuração de Porta
Selecione LED para A0-A3 e sensor de som para A4 na Configuração de Porta.
Leia "2.1. Acendendo Um Led" sobre como selecionar a Configuração de Portas.
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③ Abra o Visualizador de Sensor para visualizar o valor do sensor de som.
Leia 4.4 Utilizando Sensores de Luz para mais informações.
Observe como o valor do sensor muda à medida que o volume do som varia.
Ex.

Quando está silêncio

Quando o sensor detecta um som

Valor do Sensor de Som

④ Conforme ilustrado abaixo, coloque os ícones do LED e de Condição nos espaços
correspondentes. Após colocar os ícones, configure seus atributos.

１

5

２

6

３

7

４

8
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Utilize os Ícones de Repetição para repetir os passos 1-8.
Leia "2.3. Utilizando Repetições" sobre como utilizar ícones de repetição.

Selecione Repetir
indefinidamente na caixa
de diálogo Configuração
de Repetição.

⑤ Transfira o programa e verifique se ele funciona.
O número de LEDs que vão acender vai variar de acordo com o volume do som
detectado pelo sensor.

Mais Baixo ←

→ Mais Alto
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4.6. Utilizando Sensores Infravermelhos Refletivos
Objetivo do Aprendizado: ● Sensores de Infravermelho Reflexivo
Crie um programa que utilize o sensor infravermelho reflexivo para alterar a nota que a
campainha reproduz.
① Conecte a campainha e um sensor infravermelho reflexivo aos conectores
do sensor / LED / campainha na placa do Studuino.
Conecte a campainha ao A0 e o sensor infravermelho reflexivo ao A1.

Campainha

A0

A1
Sensor Infravermelho

Certifique-se de que os cabos
estejam inseridos corretamente.

② Configuração de Porta
Selecione Campainha para A0 e sensor infravermelho reflexivo para A1 na
Configuração de Porta.
Leia "2.1. Acendendo Um Led" sobre como selecionar a Configuração de
Portas.
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③ Abra o Visualizador de Sensor para visualizar o valor do sensor infravermelho reflexivo.
Leia "4.4 Utilizando Sensores de Luz" para mais informações.
Observe como o valor do sensor muda à medida em que a distância entre o
objeto e o sensor infravermelho reflexivo varia.
Ex.
O objeto está longe do sensor

O objeto está perto do sensor

赤外線ﾌｫﾄﾘﾌﾚｸﾀ

赤外線ﾌｫﾄﾘﾌﾚｸﾀ

Valor do sensor
infravermelho
reflexivo

O que é um sensor infravermelho reflexivo?
Um sensor infravermelho reflexivo funciona através da emissão de raios infravermelhos
invisíveis. Depois de atingir um objeto, os raios são refletidos de volta para a fonte. O
sensor detecta a intensidade dos raios refletidos. Cores mais reflexivas, como o
branco, fazem com que o valor do sensor aumente mais facilmente. No entanto,
quando um objeto está muito próximo, o valor fica menor.
(O sensor vai atingir seu valor máximo quando for posicionado a
aproximadamente 6 mm de distância de um objeto.)
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④ Conforme ilustrado abaixo, coloque os ícones da campainha e de condição
nos espaços correspondentes. Após posicionar os ícones, configure seus
atributos.

１

２

３

４

5

6

7

8
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⑤ Utilize os ícones de Repetição para repetir os passos 1-8.
Leia "2.3. Utilizando Repetições" sobre como utilizar ícones de repetição.
Selecione Repetir
indefinidamente na
caixa de diálogo
Configuração de
Repetição.

⑥ Transfira o programa e verifique se ele funciona.

Campainha
Bloco está mais longe → Nota mais baixa

Bloco está mais perto → Nota mais alta

Sensor infravermelho reflexivo
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4.7. Utilizando Acelerômetros
Objetivo do Aprendizado: Acelerômetros
Faça um programa que utiliza o acelerômetro para informar o grau de inclinação utilizando luz
e som.
① Conecte três LEDs, o sensor de som, e o acelerômetro aos conectores do
sensor / LED / campainha na placa Studuino.
Conecte os LEDs a A0-A2, a campainha ao A3, e o acelerômetro ao A4-A5.

LED×３

A0 A1

A2
Certifique-se de que os cabos
estão inseridos corretamente.

Campainha

A3
O acelerômetro requer os conectores
A4 e A5 porque contém quatro fios.

Acelerômetro

A4-A5

② Configuração de Porta
Selecione LED para A0-A2, Campainha para A3 e Acelerômetro para A4-A5 na
Configuração de Porta.
Leia "2.1. Acendendo Um Led" sobre como selecionar a Configuração de Portas.
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③ Abra o Visualizador de Sensor para visualizar o valor do acelerômetro.
Leia "4.4 Utilizando Sensores de Luz" para mais informações.
Conforme o acelerômetro é movimentado em diferentes ângulos, cada valor
muda, conforme ilustrado abaixo.

O que é um acelerômetro?
Um acelerômetro funciona através da detecção de aceleração nos eixos X, Y e Z.
Ele calcula como a velocidade varia ao longo de diferentes períodos de tempo.

Z
X

Y

Um acelerômetro, mesmo quando em uma posição fixa, nunca mostrará um valor de
0 porque detecta a aceleração gravitacional *. Os objetos são puxados para o chão
pela gravidade da Terra. Esta força pode ser usada para medir ângulos (inclinação) em
relação ao solo.
★ A aceleração gravitacional é a força exercida sobre um objeto pela gravidade.
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④ Conforme ilustrado abaixo, coloque os ícones nos locais correspondentes. Após
colocar os ícones, configure seus atributos.

１

２

３

Veja abaixo o
Submenu 1.
Veja abaixo o
Submenu 2.

４

5

6
１
２

３

１

２

３
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⑤ Utilize os ícones de Repetição para repetir os passos 1-6.
Leia "2.3. Utilizando Repetições" sobre como utilizar ícones de repetição.
Selecione Repetir
indefinidamente na
caixa de diálogo
Configuração de
Repetição.

⑥ Transfira o programa e verifique se ele funciona.
Monte os blocos do LED, campainha, e acelerômetro conforme ilustrado abaixo.

Exemplo
LED A0

LED A1

LED A２
Acelerômetro
★ Conectar desta forma.

Campainha

O LED esquerdo pisca
quando nivelado.

O LED do meio pisca e a
campainha toca quando
inclinado para a direita.

O LED direito pisca e a
campainha toca quando
inclinado ainda mais.
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5. Utilizando Motores DC
5.1. Acionando o Motor DC
Objetivo do Aprendizado: Configuração do Motor DC
① Conecte o Motor DC ao conector do Motor DC na placa Studuino.
Utilize o conector M1 para o Motor DC.

Motor DC

M1

② Configuração da Porta
Selecione a caixa M1 do Motor DC.
Leia "2.1. Acendendo Um Led" sobre como selecionar a Configuração de Portas..

③ Conforme mostrado abaixo, coloque os ícones do motor DC nas caixas de
ícone da Operação.

Arraste e solte
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④ Configuração do Motor DC
Especifica qual conector o motor DC
está usando.

Especifica o tempo de rotação
como 0,1 segundos. O tempo
máximo é de 25,5 segundos.

Especifica a direção de

Especifica a velocidade de

Especifica se deve ou não

rotação.

rotação do motor DC

usar os freios para parar
o motor.

Utilize o modo de teste para ver como o motor DC realmente se move ao
inserir as configurações.
★ Leia 3.2. Fazendo uma Melodia para mais informações sobre o modo Teste.
★ Para verificar o motor DC, conecte a caixa de bateria à placa Studuino e
coloque a chave na posição ON. O cabo USB não fornece energia suficiente
para operar os motores DC.
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5.2. Fazendo um Carro com Dois Motores
Objetivo do Aprendizado: Ícones de Movimento
① Monte o carro como mostrado abaixo.
(1) Anexe as rodas aos motores DC.
★ Faça um par simétrico.

(2) Conecte ambos os motores DC ao corpo do Studuino.

(3) Use os blocos para a roda traseira

(4) Conecte os motores DC e a caixa de bateria à placa Studuino.
M1: Motor DC direito
M2: Motor DC esquerdo

POWER: Caixa Bateria

(5) Fixe a caixa da bateria ao corpo Studuino.

Completo

43

Girar
de Porta
② Configuração
Os motores direito e esquerdo giram

Selecione em
as caixas
e M2 dos motores DC.
direçõesM1
opostas.
Leia "2.1. Acendendo Um Led" sobre como selecionar a Configuração de Portas.

③ Utilize o modo de teste para ver como o Motor DC vai se mover enquanto insere as
configurações.
★ Leia 3.2. Fazendo uma Melodia para mais informações sobre o modo de
teste.
★ Para verificar o motor DC, conecte a caixa de bateria à placa Studuino e
coloque a chave na posição ON. O cabo USB não fornece energia suficiente
para operar os motores DC.

Ícones de Movimento

Para Frente

Para Trás

Ambos (direita e esquerda) os

Ambos (direita e esquerda) movem os

motores rodam para a frente

motores para trás

Virar a Esquerda (A Frente)

Virar a Esquera (Para Trás)

Somente o motor direito

Somente o motor direito gira para

gira para a frente

trás

Virar a Direita (A Frente)

Virar a Direita (Para Trás)

Somente o motor

Somente o motor esquerdo gira

esquerdo gira para a frente

para trás

Girar
frente
Os motores direito e esquerdo giram
em direções opostas.
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④ Selecione e coloque ícones de movimento para criar um programa que faça seu carro
alcançar um objetivo.
Exemplo: um programa que faz o carro viajar para três locais específicos em ordem.

Dicas de Programação
Antes de transferir o programa, use o modo Teste para verificar o tempo, velocidade,
distância e ângulo de rotação adequados para cada ícone de Movimento.
Exemplo

⑤ Transfira o programa se seu carro se mover conforme planejado.
Ao pressionar o botão Reset, o programa começará de novo, desde o início.

Botão RESET

★ Seu carro pode funcionar de forma diferente, dependendo do tipo de piso e da carga
das suas baterias.
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5.3. Calibragem do Motor DC
Objetivo do Aprendizado: Configurações do Motor DC
Todo o motor DC é diferente e cada um pode rodar em velocidades diferentes. Se você
fizer um carro usando dois motores DC e ele virar para a esquerda ou para a direita ao
avançar, você pode corrigir esse problema calibrando seus motores DC.
① Conecte seus motores DC ao Studuino.

Alinhe seus motores DC lado a lado para comparar a rapidez com que cada um gira.
②Configuração de Porta
Selecione a caixa ao lado dos conectores do motor DC M1 e M2 em Configurações da porta.
Leia "2.1. Acendendo Um Led" sobre como selecionar a Configuração de Portas.

③Selecione Editar no menu e, em seguida, selecione Calibragem do motor no menu
suspenso para abrir a caixa de diálogo de configuração.
Certifique-se de que a placa Studuino esteja corretamente conectada ao PC via cabo
USB.
Clique

Clique

46

Clique em Calibragem do Motor e você verá a caixa de diálogo abaixo. A
metade inferior da janela é usada para calibrar seus motores DC.
④ Clique no botão Girar e seus motores começam a funcionar.
Seus motores vai funcionar na velocidade máxima.

Clique

⑤ Use os controles deslizantes para ajustar a velocidade de seus motores.
Use o controle deslizante para ajustar o motor mais rápido até que
ambos os motores estejam girando na mesma velocidade.
Clique em Parar, assim que concluir, para parar os motores.

Ajuste a velocidade utilizando o controle
deslizante.
Clique

Devagar

Rápido

⑥ Clique OK para fechar a caixa de diálogo.

Clique OK para utilizar a
configuração.

Clique
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6. Utilizando Servomotores
6.1. Calibragem do Servomotor
Objetivo do Aprendizado: Calibragem do Servomotor
Devido a diferenças individuais em cada servomotor, pode haver vários graus de
desvio em seus ângulos. Esse desvio precisa ser ajustado através da calibragem.
① Ajustando o ângulo do eixo de transmissão do servomotor
Antes de conectar o servomotor, verifique se o eixo de transmissão está
encaixado corretamente.
Na posição padrão, gire a parte do bloco do eixo de transmissão direita e esquerda.
Se houver uma grande diferença em quanto cada lado gira, isso significa que o bloco
está escorregando e precisa ser ajustado.
Cabo
Eixo Transmissão

Alinhado

Corpo

Padrão

Desalinhado

Para evitar que as engrenagens internas sejam danificadas, a parte do bloco é feita
para girar livremente quando uma grande força é aplicada ao eixo de transmissão.
Gire a parte do bloco à mão na direção oposta até o eixo de transmissão clicar na
posição correta.

★ Não gire o bloco do eixo de transmissão, a menos
que seja absolutamente necessário. Isso pode
danificar o servomotor.
★ Se o desvio for nominal, use as configurações
de calibragem no software.
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② Conecte o servomotor ao conector do servomotor na placa do Studuino.
Use o conector D9 para o servomotor
★ Conecte a caixa da bateria.

Verifique se os cabos estão inseridos
corretamente.

③ Configuração de Porta
Marque a caixa D9 do Servomotor.
Leia "2.1. Acendendo Um Led" sobre como selecionar a Configuração de Portas.

④ Conforme mostrado abaixo, coloque os ícones do motor DC na área de
operação.

Arraste e solte
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⑤ Selecione Editar no menu e, em seguida, selecione Calibragem do motor no menu
suspenso para abrir a caixa de diálogo de configuração.
Certifique-se de que a placa Studuino esteja corretamente conectada ao PC através do
cabo USB.
Clique

Clique

Quando a Calibragem do Motor é selecionada, todos os servomotores
conectados ficam configurados para 90 graus. Neste momento, aparecerá a
janela de modo de teste mostrada abaixo.
★ Conecte a caixa da bateria à placa e ligue a fonte de energia.

O eixo e o corpo da
transmissão estão em um
ângulo de 90 graus.
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⑥ Se a porção do bloco não estiver corretamente alinhada, tente inserir valores
no menu Calibragem do motor até encontrar um ângulo adequado. Insira
valores de deslocamento até atingir o ângulo correto.

Ajuste Necessário

Clique

★ Se estiver usando um servomotor diferente para um conector, certifique-se de
recalibrar o servomotor. Após a calibragem, recomendamos colocar um adesivo no
conector usado para o servomotor para que ele possa ser facilmente identificado.
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6.2. Criando um Braço Robótico que Utiliza Três Servomotores
Objetivo do Aprendizado: Servomotores
① Calibre os três servomotores, seguindo os passos na seção anterior.
★ Use os conectores D9, D10 e D11 para os servomotores.

② Monte o braço robótico como mostra abaixo.
Parte 1

Parte 2

D9

D10

Completo

★ Montar igual a Parte 1.
Completo

Parte 3

D11

Completo
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Montando o Braço
(1) Monte a parte 1-3 como mostrado.
Parte 2

Parte 3

Parte 1

(2) Monte
caixa
de bateria
ilustrado,
e conecteand
o cabo
aos pinos
Seção
(2)
Mountathe
battery
box conforme
on the mount
as shown,
connect
the da
cable
to POWER.
the POW
POWER

(3)
braço
conforme
ilustrado
e conecteeach
cadaservomotor
servomotor atoplaca.
(3)Anexe
Attacho the
arm
as shown
and connect
the board.

D10
D9
D11

黒黒 灰

Verifique se os cabos estão inseridos
corretamente.
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③ Configuração de Porta
Na caixa de diálogo Configurações da porta, marque as caixas D9, D10 e D11 na área
do servomotor. Além disso, marque as caixas A0 até A3 na área do botão.
Leia "2.1. Acendendo Um Led" sobre como selecionar a Configuração de Portas..

④ Insira os ícones e complete a configuração conforme ilustrado abaixo.
Selecione Repetir
indefinidamente na
caixa de diálogo
Configuração de
Repetição.
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Transfira o programa e verifique se ele funciona.
A1: Braço dobra para baixo

A3: Braço dobra

A0: Braço dobra

para a esquerda

para a direita

A2: Braço se abre
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