Simulação Arduino™ Turtles
Grátis com o Visual Designer!!
Escreva programas turtle como
Fluxograma ou com Arduino C++

Crie Mapas Virtuais, Labirintos e Playgrounds
para o turtle em segundos

Simule o Turtle executando o programa
no Mapa Virtual ou Labirinto

Programe o hardware turtle real com um
único clique

O que é?
A Simulação Turtle Arduino no Proteus é uma ferramenta inovadora para o
ensino e aprendizado de controles incorporados. A ferramenta é fornecida com
o Proteus Visual Designer para o produto Arduino AVR, o que quer dizer que os
alunos podem criar um firmware turtle tanto por fluxograma ou usando o Arduino
C++. O Visual Designer simplifica esta tarefa ao oferecer métodos de alto nível
para controle tais como “para a frente” (int. speed()) e pare (stop()) para o motor
e ping() para o medidor de distância. Isso possibilita que os alunos foquem no
controle do turtle e vejam rapidamente o que acontece de fato.
Durante a simulação, o turtle precisa de um ambiente no qual se mover enquanto
está executando o programa do aluno. Este ambiente pode ser criado em
segundos em um pacote gráfico, tal como o MS Paint, e regras simples como
uma linha em preto deve ser seguida e tudo aquilo desenhado em vermelho
deve ser evitado. O mesmo desafio pode ser dado a todos os alunos e eles
não precisam do hardware físico real ou de muito espaço físico para testar e
aperfeiçoar suas soluções.
Este cenário do teste pode ser modificado de maneira fácil e rápida. Com apenas alguns cliques no mouse pode-se modifica-lo
para que seja progressivamente mais agressivo e difícil (por exemplo, ângulos retos, figura do oito, becos sem saída, etc.)

O que você pode fazer?
Você pode projetar programas para controlar um robô turtle em alto nível
e então simular, testar e depurar o seu programa em diversos cenários
virtuais. Os cenários são projetados para testar o seguir de uma linha, evitar
obstáculos ou para desafios de resolução de labirintos de complexidade
variada.
O desafio de seguir uma linha é, provavelmente, o mais popular de todos
estes desafios, e pode variar desde algo simples até muito complexo. A
ideia básica é que o robô turtle precisa ser posicionado sobre (ou precisa
encontrar) a linha e então, deverá seguir a linha em torno da rota.
No desafio de evitar obstáculos, o robô turtle precisa se movimentar em torno de obstáculos que estão no caminho. Isso também
pode ser utilizado em conjunto com um desafio de seguir uma linha para forçar uma mudança de direção em torno do circuito.
O robô Funduino turtle incluí um medidor de distância ultrassônico acoplado a um motor de passo que é ideal para os desafios de
evitar obstáculos. O Visual Designer inclui acesso de alto nível às funções tais como ping () para ajudar a controlar o robô turtle. O
ambiente contendo os obstáculos pode ser facilmente criado ou alterado em um pacote de gráficos (MS Paint por exemplo).
O desafio de resolver ou escapar de um labirinto é provavelmente o mais difícil dos desafios padrões para os robôs turtle. Pode
ser realizado de muitas formas, incluindo obstáculos ou simplesmente utilizando becos sem saída em uma tentativa de encurralar
o robô turtle. O programa de controle precisa de uma “memória” das rotas percorridas assim como lógica suficiente para virar e
/ ou dar marcha ré na linha. O Zumo turtle com seu giroscópio e bússola apresenta métodos de orientação precisos tais como
turnSouth () (virar para o Sul) no Visual Designer para ajudar com esta tarefa, mas não possui um medidor de distância e é melhor
utilizado com desafios de labirinto com becos sem saída. Em comparação, o Funduino possui um medidor de distância para evitar
obstáculos, mas não possui nenhuma codificação de posicionamento, portanto, manobrar o robô turtle é um desafio.

O que está incluso?
A Simulação Turtle faz parte do Proteus Visual Designer para o produto Arduino
AVR. Além do suporte para os robôs turtle Funduino e Zumo, você recebe modelos
de simulação genéricos para os micro controladores Arduino AVR, capacidade de
simulação de diversos Shields Arduino populares e periféricos Grove, e a habilidade
de criar programas de maior complexidade com o fluxograma. Ambos os robôs turtle
suportados podem ser facilmente adquiridos online e abranger as especificações de
hardware mais comuns.
O robô Funduino inclui um módulo de medição de distância ultrassônico acoplado
em um cabeçote rotativo, tornando-o muito adequado para problemas em que seja
necessário evitar obstáculos. Existem três sensores que “buscam” as linhas na parte
inferior do chassis e um motor para controlar as rodas e um motor de passo na
cabeça do robô. Porém, não completamente um circuito aberto, dificultando o posicionamento preciso e as manobras do robô.
O Zumo é um robô mais avançado, acionado por esteiras motorizadas com 2 motoredutores DC com escovas, e incluindo seis sensores de refletância infravermelha para
acompanhar a linha / detecção das bordas. Também inclui um receptor acústico piezo, um
giroscópio de 3 eixos e uma bússola, possibilitando a localização precisa do robô através
das funções tipo LOGO no Visual Designer (por exemplo, turnEast () (virarLeste ()). O
Zumo não inclui medidores de distância óticos.
Tudo isso é modelado com atenção excepcional aos detalhes e simulado precisamente
ao nível de instrução no simulador Proteus. Uma gama completa de ferramentas de
depuração profissional está disponível para que os alunos possam determinar pontos de
interrupção e configurar seus programas etapa por etapa caso algum erro ou problema for
encontrado.
E, como o mesmo programa simulado é utilizado pelo hardware real, os alunos podem
então programar o hardware do robô com um clique em um botão no Proteus.

Por que usar?
A programação dos turtles do Arduino é mais fácil para os alunos com o Proteus. Os alunos podem escolher realizar a
codificação através do fluxograma ou Arduino C++, e em qualquer caso, tem a disposição uma biblioteca de funções que
ajudam a controlar o turtle.
O Proteus pode simular o programa do turtle em um cenário virtual que você mesmo projeta. Isso possibilita que os alunos
atinjam o sucesso rapidamente pois os mesmos podem ver seus programas em ação na tela sem a necessidade de
configurar ou compartilhar uma configuração de hardware incômoda
Os professores podem criar e empregar arquivos gráficos simples (PNG) contendo mapas, obstáculos ou labirintos para os
alunos. Isso permite que cada aluno receba o mesmo desafio e que o trabalho possa ser realizado em casa ou em qualquer
sala com computadores.
A ferramenta permite que os exercícios em sala de aula sejam customizados para se adequar a múltiplas habilidades. Os
alunos podem iniciar na programação por fluxograma e posteriormente passar para C++. Mapas e labirintos com dificuldade
crescente podem ser facilmente criados e fornecidos aos alunos.
Os programas podem ser completamente depurados no software do Proteus. Os alunos podem definir os pontos de
interrupção e uma etapa de depuração, mas adicionalmente podem visualizar o comportamento do turtle na tela conforme
avançam no seu código. Isso promove um entendimento real e ajuda a ensinar habilidades valiosas para teste e depuração
dos programas.
A simulação do turtle em um ambiente virtual permite que os alunos podem trabalhar de forma independente, sem a
necessidade de compartilhar os recursos escassos de hardware ou de espaço na sala de aula. Também evita que efeitos
indesejáveis no mundo real; por exemplo, uma sala de aula cheia de robôs utilizando sensores ultrassônicos de medição de
distância resultaria em muita confusão já que os sensores iriam captar picos aleatórios de sonar dos outros robôs.
Os alunos aprofundam seus conhecimentos sobre os eletrônicos envolvidos ao colocar a instrumentação (por exemplo,
osciloscópio) no esquemático e realizar medições.
Como o Proteus simula o mesmo arquivo HEX do Arduino real, os alunos podem programar o turtle real (físico)
pressionando um único botão. Isso permite que os alunos testem se os seus programas levam em consideração as forças
mecânicas tais como momento e inércia bem como visualizem seus algoritmos ganharem vida.
Os nomes e logotipos do Arduino e Genuino são marcas registradas da Arduino LLC e seus respectivos proprietários em vários territórios.
O Proteus Visual Designer para o produto Arduino AVR não está diretamente conectado ou endossado por qualquer proprietário de marca comercial do Arduino.
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