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Motivação

• Sistema para monitorar os sinais vitais do carro bem como sinais
suplementares (movimento da suspensão, temperatura e pressão dos 
pneus, entre outros…) sem acessar fisicamente o carro

• Paper SAE

• TCC 



Descrição do problema

• Sistema dividido em duas partes: carro e base

• Software: 
LabVIEW, 
ThingWorx, 
Software próprio

• Dados do carro provêm
da ECU ou datalogger



Descrição do problema

• Alcance de pelo
menos 300 
metros

• Baixo custo de 
desenvolvimento

• Reduzir
problemas com 
delay de 
informações



Descrição do problema

• Comunicação sem fio depende da propagação de ondas eletromagnéticas

• Quando as ondas eletromagnéticas propagam de uma antena para outra, a 
maior parte da energia é transportada na Primeira Zona de Fresnel

• Qualidade do sinal
depende da 
Primeira Zona de 
Fresnel com o 
mínimo de 
obstáculos



Projeto

• Datalogger: receber os sinais, enviar sinais para módulo wireless

• Escolha do protocolo wireless:

ZigBEE: 

• Módulo de comunicação sem 
fio entre dispositivos 
eletrônicos, com ênfase na 
baixa potência de operação, 
na baixa taxa de transmissão 
de dados e no baixo custo de 
implantação



Projeto
Bluetooth: 

• Protocolo de comunicação projetado 
para baixo consumo de energia com 
baixo alcance, (dependendo da potência: 
1 metro, 10 metros, 100 metros) 
baseado em microchips transmissores de 
baixo custo em cada dispositivo.

3G/4G: 

• permite altas taxas de transmissão de dados, porém depende de conexão com a 
rede

WLAN: 

• conexão de internet sem fio, utilizando transmissores em ondas de rádio



Projeto

• Posição da antena



Projeto

• Plataforma de software adequada para 
criar e executar aplicações no mundo 
conectado e da Internet das Coisas (IoT)

• "Internet of Things" é a integração de 
pessoas, serviços e coisas para prover a 
oportunidade de um novo passo em 
inovação e aumento de 
eficiência/produtividade.



Projeto



Trabalhos Futuros

• Muito estudo!

• Definição do que será utilizado

• Compra de materiais

• Implementação

“RUN FORMULA, RUN!!!”
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