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Micro Processador

¨ Centro de processamento central de um computador

¨ Composto por unidades de descodificação, 
processamento, acesso a memória, etc..
¤ Eventualmente CPU + GPU

¨ Acede a vários GB de RAM, funciona a vários GHz
¤ Não incluídos no Micro Processador

¨ Consumo de vários Watts, a centenas de Watts



Micro Processador

¨Pretende ser integrado numa placa com 
restantes recursos
¤RAM, Disco, Gráfica, Teclado

¨ Executa um sistema operativo
¤Windows, Linux, OS X, Android, etc...

¨Foca-se em processamento lógico
¤ALUs, FPUs



Micro Processador

Imagens de autoria dos seus fabricantes



Micro Controlador

¨Centro de processamento de um 
equipamento
¤Eletrodoméstico, robot, sensor

¨ Integra SRAM, Flash
¤Ex: 2KB SRAM, 32KB Flash

¨Executa a vários MHz

¨Consumo na ordem os mili Watts



Micro Controlador

¨ Normalmente executa apenas um programa

¨ Desenhado para ser controlar um sistema
¤ Electrodoméstico, sensor, pequeno robot

¨ Pode integrar vários interfaces de 
comunicação
¤ I2C, SPI, CAN, USB

¨ Pode integrar outros sub-sistemas
¤DAC, ADC, Termistor



Micro Controlador

Imagens de autoria dos seus fabricantes



PIC32MX795F512H

¨ 80MHz, 32bits

¨ 512KB Flash (armazena programa)

¨ 128KB RAM 

¨ USB, 2x CAN, 4x I2C, 3x SPI, 2 comparador

¨ 53 Pins para IO 

¨ 10 bit ADC, 16 canais, 1MSPS

¨ 0.5mA/MHz, max = 40mA = 144mW (3.6V)



MicroRato

¨ Utiliza microcontrolador PIC32MX795F512H

¨ Desenvolvido para prova MicroRato
¤Percorrer labirinto evitando obstáculos
¤Chegar ao centro



MicroRato

¨Sensores Analógicos
¤Distância objetos frente, esquerda, direita
¤Tensão da bateria

¨Sensores ligados a ADC
¤Lido valor de tensão
¤10 bits, max = 1024



Sensor de Distância

James Hamblen



Sensor de Distância



Sensores Digitais

¨Botões
¤Preto: Stop
¤Vermelho: Start

¨Sensores de Brilho
¤Emite luz para chão, analisa reflexão

n0 = claro, 1 = escuro

¤Possível ajustar nível de decisão
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Atuadores

¨ LEDs
¤4 leds vermelhos

¨Motores
¤Motores DC, ativados por PWM
¤Sem controlo da rotação efetiva
¤Aceita entre -100 (trás) e 100 (frente)



Pulse Width Modulation

Imagem: Zilogic



Ações típicas

¨Seguir linha preta

¨Evitar linha (manter-se dentro da pista)

¨Evitar obstáculos

¨Seguir objeto (manter-se perto de objeto)



Linguagem C

¨ Linguagem de tipos estáticos

¨ Mais baixo nível
¤É convertida para bytecode (!= Python)
¤Bytecode nativo do CPU (!= Java)
¤Sem gestão de memória (!= Java e Python)

¨ A linguagem mais utilizada
¤Ex: Kernel Linux

¨ Utilizada para micro-controladores



Linguagem C

¨ Sintaxe “semelhante” a Java

¨ Imperativa e não orientada a objetos

¨ Passos de desenvolvimento (Hello World)
¤Editar ficheiro hello.c
¤Compilar com gcc -o hello hello.c
¤Executar programa ./hello
¤Ou... converter e enviar para microcontrolador



Linguagem C

¨ Compilar traduz código em Assembler do 
processador específico

¨ Necessário compilar para cada processador
¤Típico ter um compilador para cada processador



Linguagem C: Hello World

#include <stdlib.h>

#include <stdio.h>

int main(int argc, char* argv[]){
printf(“Hello World\n”);

}



Linguagem C: Ciclo e Condição

#include <stdlib.h>

#include <stdio.h>

int main(int argc, char* argv[]){
int i;
for(i = 0; i < 10; i++){

if( i % 2 == 0)
printf(“%d\n”, i);

}

}



Linguagem C: Ponteiro

¨Variável que possui endereço de memória 
para local onde se armazena um valor

int i = 0;
int *p = &i;

(*p) = 3;
printf(“%d\n”, i); //Irá imprimir 3



Linguagem C: String

¨ Não existe String!

¨ Sequências de carateres são terminadas por \0

¨ Variável do tipo char* aponta para o início

char* s = “LABI”;

printf(“%s\n”, s); //Irá imprimir “LABI”


