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COLETA DE DADOS E MONTAGEM MECÂNICA DO ROBÔ

1 Objetivos

Interagir com as ferramentas de laboratório, com os sensores e os atuadores do kit NXT. Montar
a estrutura mecânica do robô usando as peças do kit NXT.

2 Conteúdo

Manual do kit Lego Mindstorms, configuração de portas de entrada e portas de sáıda, carac-
teŕısticas dos principais sensores como, resolução, fundo de escala, precisão, erro, calibração,
não linearidades da resposta.

3 Materiais e equipamentos

� Kit NXT Mindstorms;

� Manual do NXT (dispońıvel em https://jccluque.wordpress.com/en1002-d/);

� PC com software NXT instalado;

� Matlab ou Labview.

4 Procedimentos

A seguir, apresentam-se os procedimentos da aula prática. Em caso de dúvidas, deve-se solicitar
o auxilio do professor ou do responsável técnico do laboratório.

4.1 Parte I

1. Verificar a instalação do NXT no PC de escritório;

2. Ligar o NXT e verificar que bateria não esteja em ńıvel baixo;

3. Conectar o NXT ao computador usando a porta USB;

4. Verificar que o software reconheceu o NXT;
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5. Conectar um sensor (de toque, de luz ou de posição) na porta 1,2,3, ou 4. Tome cuidado
para não conectar nas portas erradas (como portas de sáıda para servomotores);

6. Usando o manual, páginas 49-71, constrúıa o software capaz de realizar a coleta de dados
em tempo real de dois sensores;

7. Com os resultados, apresente 5 caracteŕısticas de dois sensores diferentes;

8. Usando sensores diferentes, colete os dados de dois experimentos e exporte para ’plotar’
em Matlab ou Labview. Apresente apropriadamente os gráficos etiquetando as grandezas
e suas unidades, nas coordenadas x e y.

4.2 Parte II

1. Usando as informações contidas no manual impresso, no help do software, ou no site http:
//www.education.rec.ri.cmu.edu/previews/robot_c_products/teaching_rc_lego_v2_

preview/setup/buildshows/rem.html, monte o robô móvel da figura 1. Tome cuidado
em manipular as peças pequenas como pinos e buchas;

2. Elabore um programa para o accionamento dos servomotores. Verificar, junto com o
professor, a correta ligação dos terminais;

3. Modificar o programa de forma a realizar uma manobra zig-zag repetitiva, acionando
alternadamente os servos.

5 Relatório

Escrever um relatório sucinto descrevendo os resultados obtidos e a análise qualitativa e/ou
quantitativa dos mesmos. No mı́nimo, o relatório deve conter os seguintes itens:

� Introdução;

� Fundamentação teórica, objetiva envolvendo os assuntos tratados em aula;

� Resultados, expressos em tabelas e figuras com texto comentado;

� Conclusões e referências.

6 Observações

� Alunos ausentes recebem conceito ’O’;

� O relatório deverá ser entregue na próxima aula.

Figura 1: Robô móvel do kit NXT.
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