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Introdução
A motivação para este livro vem da minha própria experiência como um mentor da FRC. No
trabalho, eu (ou pelo menos pretendo ser) um programador LabVIEW competente. Eu fiz
algumas coisas muito legais, como programar um microscópio robótico que pode inspecionar
automaticamente uma grande painel de vidro: grande o suficiente para segurar oito telas de
TV de tela plana de 32". Meu primeiro encontro com FRC LabVIEW, no entanto, me
transformou em um idiota delirante. Existe uma elaborada porém misteriosa estrutura que
administra o robô, e a principal fonte de documentação parece ser o arquivo do fórum do
Chief Delphi. Os especialistas que regularmente auxiliam lá são ótimos, mas como eu estava
tentando loucamente aprender e, ao mesmo tempo, ensinando os membros da nossa equipe,
encontrei-me constantemente desejando um livro que explicasse tudo em um só lugar. Espero
que este seja esse livro.
A intenção aqui é que você possa ler todo o livro, ou somente as partes que lhe interessa.
Você pode usá-lo como um texto de sala de aula, ou como um manual de referência. O
Capítulo 1 aborda os princípios básicos da programação no LabVIEW. Está escrito sob o
pressuposto de que você já fez pelo menos alguma programação em uma língua "tradicional",
baseada em texto, embora esteja tudo bem se você nunca programou antes. O Capítulo 2
aborda sobre máquinas de estado, que são essenciais para a programação de robôs. O
Capítulo 3 apresenta os projetos do LabVIEW, que é como você administra todo o código do
seu robô e o Capítulo 4 aborda sobre o projeto específico que é o FRC Robot Framework.
Este capítulo é onde a maioria dos segredos são revelados. O Capítulo 5 cobre os vários
dispositivos de Input e Output, como motores e sensores, os quais você pode conectar e
controlar com o seu robô. Os capítulos 6 e 7 cobrem o controle PID e o processamento de
imagem. Eles contêm muito do que pode ser feito sem um robô, e assim pode ser realizado
durante a pré-temporada, apesar de aparecer mais tarde no livro. Finalmente, o Capítulo 8
cobre a Dashboard, que é simples de usar, mas complicado de entender.
Este livro inclui, como um volume complementar, um arquivo zip de imagens para usar com
o Capítulo 7.
Embora este livro contenha vários programas de exemplo, você não encontrará um arquivo
zip complementar para eles. É preciso aprender a escrever código LabVIEW compacto e
legível, a prática você obterá ao diagramar os exemplos.
Ao ler este livro e compará-lo com o software real, esteja ciente de que estamos apontando
para um alvo em movimento. Uma nova versão da estrutura do robô FRC é emitida todos os
anos, e todos os anos há melhorias e aprimoramentos. Você pode garantir que, se você estiver
construindo um robô no ano n, este livro foi atualizado contra uma versão da estrutura do ano
n-1. (Ou n-2. Ou pior.) Seja flexível.
Finalmente, uma nota de agradecimento ao Worcester Polytechnic Institute e National
Instruments. A estrutura do robô FRC é um produto do programa de robótica na WPI, e é um
software grande, complexo e surpreendentemente robusto. Sem isso, FRC seria muito mais
trabalho e menos diversão. O apoio que a NI fornece ao FRC é igualmente incrível, assim
como a quantidade de tempo e esforço de sua equipe para contribuir com o Chief Delphi e
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nas competições. Eu devo uma dívida particular para Greg McKaskle, cujo artigo técnico
sobre Vision Targeting para competição de 2012 inspirou muito do Capítulo 7.

E, finalmente, agradecimentos sinceros à Steve Compton e à Westtown School, e a todos os
alunos e mentores com quem trabalhei, por me permitirem jogar na sua caixa de areia!

— Elementos da Programação do LabVIEW
Este capítulo foi projetado para levá-lo a operação do LabVIEW o mais rápido possível.
Provavelmente é uma péssima maneira de realmente aprender LabVIEW. Para isso, eu
recomendaria "LabVIEW for Everyone" de Jeffrey Travis e Jim Kring (Prentiss Hall, Nova
York, 2006). É um livro muito completo. Também é espesso o suficiente para estontear um
boi.
Você deve ler este capítulo com seu computador ligado e o LabVIEW aberto. E você deve
realmente programar todos os exemplos sozinho. O LabVIEW é uma linguagem de
programação "experimental", no sentido de que você aprenderá fazendo experimentos para
ver o que acontece. Se você fizer somente uma “leitura” você nunca aprenderá, e isso será
muito frustrante.

Os Elementos
Todas as linguagens de programação compartilham um conjunto de elementos comuns. Se
você já escreveu programas em um idioma baseado em texto (por exemplo, C e amigos, Java,
FORTRAN, BASIC, Python ...), você estará pelo menos vagamente familiarizado com esses
elementos. Vou dar-lhes uma lista rápida e, em seguida, revisitar cada um para mostrar como
cada um aparece no LabVIEW. Se você já sabe tudo isso, basta pular para a parte LabVIEW.
1. Variáveis Estes são objetos nos quais você pode armazenar dados. Eles podem armazenar
um único número, ou uma série de números, ou uma série de texto. As variáveis booleanas
podem ser True o u False.

2. Expressões E
 stas são as operações que manipulam os valores armazenados em variáveis,
como em A + B.
3. Atribuições É assim que você obtém valores em variáveis. Por exemplo, você pode atribuir
uma variável para ter valor constante, como em PI = 3.1415. Ou você pode usar uma
expressão para fornecer à uma variável um valor com base em outras variáveis, como em
C = A + B.
4. Condicionais Também chamado de declarações ramificadas. A condicional mais simples
permite uma parte do código seja executada se uma expressão for verdadeira e outra parte
diferente para executar se a expressão for falsa.
5. Estrutura de Controle este é o termo geralmente aplicado às seções de código que
repetem por um determinado número de vezes ou repita até que alguma condição seja
verdadeira. Estritamente falando, as condicionais também controlam o fluxo de um
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programa, de modo que a distinção entre eles e elementos da estrutura de controle é um
pouco arbitrária.
6. Sub-rotinas e stas são partes de um código que podem ser embaladas e usadas em alguma
outra parte de um código. Eles possuem muitos outros nomes: função, procedimento ou
subprograma.
Vamos parar a lista por aqui, e ressaltar que você não está nem na primeira página deste livro
e já encontrou sua primeira mentira. (Observe a implicação inteligente de que haverá mais
mentiras para vir.) Eu disse no início que todas as linguagens de programação compartilham
um conjunto comum de elementos, mas isso não é verdade. Em um programa baseado em
texto, uma atribuição ou um comando de impressão, ou um comando para escrever em um
arquivo, todos passam pela declaração genérica do termo. O LabVIEW não possui
instruções. É um tipo completamente diferente de diagrama.

Programas do LabVIEW
Antes de revisitar a lista de elementos, é necessário passar um momento na estrutura dos
programas LabVIEW (LV para abreviar). Em um idioma baseado em texto, o programa
(simples) é apenas um único objeto: um arquivo de texto. No LV, um programa é dois
objetos: um painel frontal que manipula entradas e mostra os resultados, e um diagrama de
blocos que contém o código real. Se você quiser, você pode pensar no painel frontal como o
corpo e os controles de um carro: tem o trabalho de pintura sofisticado, os faróis, os sinais de
mudança de direção, o volante e os pedais. O diagrama de blocos é o mecanismo que o faz
funcionar.
Quando você inicia o LabVIEW (faça isso agora), você obtém uma janela que se parece com
a Fig. 1.1. Se não diz "FRC" em algum lugar nesta tela, você não instalou tudo o que precisa
e não poderá seguir muito deste livro.
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FIGURA 1.1 A janela Getting Started do LabVIEW.

Clique em “Blank VI”, e irá se abrir um par de janelas, como na figura 1.2. As janelas estão
convenientemente rotuladas para que você possa ver imediatamente qual é o painel frontal e
qual é o diagrama. Você vai precisar alternar muito entre estas duas janelas. O jeito mais
fácil/rápido de fazer isso é usando o comando ctrl-E.

FIGURA 1.2 Um novo VI (programa LabVIEW) mostrado no Front Panel
(em frente) e o Block Diagram ( ao fundo).

Para deixar isso mais concreto, Fig. 1.3 mostra o painel frontal de um programa simples ( que
foi usado uma vez para desenhar os dados no gráfico), e Fig. 1.4 mostra o diagrama que faz
com que funcione.
Em LV, os programas são oficialmente chamado de VI, que é a abreviação para o Virtual
Instrument (Instrumento Virtual). Vou usar ambos os termos "VI" e "programa". Embora a
programação nas Figs. 1.3 e 1.4 não façam muita coisa, há um monte de coisas novas de
LabVIEW. Eu prometo que você logo entenderá tudo. Mas, para fazer isso, precisamos voltar
para a lista.
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.

FIGURA 1.3 O painel frontal de um programa. Este programa está rodando. Caso contrário,
o gráfico estaria vazio.

FIGURA 1.4 O Block Diagram do programa na Fig. 1.3.
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De Volta para a Lista
Variáveis
Assim como os programas têm duas partes, as variáveis em LV têm duas partes: o que
aparece no painel frontal e o terminal correspondente no diagrama. Eles também vêm em
dois jeitos, dependendo se você ler deles ou escrever para eles. Nas Figs. 1.3 e 1.4, os objetos
classificados como "No. of points "," x start "e" x end "são todos controles. O programa lê
deles. O objeto classificado como "XY Graph" é um indicador. O programa escreve para ele.
Esta divisão é muito rigorosa: as variáveis são ou controles ou indicadores. O programa ou lê
deles, ou escreve para eles, mas não os dois. (Existe uma maneira de contornar isso usando
variáveis locais. Vamos chegar a elas mais tarde.)

Um dos recursos legais do LabVIEW é que as variáveis podem ter nomes que
seriam ilegais em qualquer outro idioma. Eles podem ter espaços e símbolos e
pontuação se desejar. Você pode até dar duas variáveis diferentes o mesmo
nome! O LabVIEW sempre saberá qual delas é, embora você não. Portanto
não faça isso.
O método mais comum para adicionar uma variável ao seu programa é do painel frontal.
Abra um VI em branco e clique com o botão direito do mouse no painel frontal. Você deve
obter um menu que se parece com o lado esquerdo da Fig. 1.5. Para obter o lado direito da
figura, eu deslizei o mouse sobre o quadrado superior esquerdo e o sub-menu Numeric abriu.
Mova o mouse sobre cada item, e o seu nome é mostrado no topo. Tudo aqui é ou um
controle ou um indicador.
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FIGURA 1.5 A Controls Palette para colocar objetos no Front Panel.

No lado superior esquerdo é um controle numérico. À direita é um indicador numérico. Eles
não são realmente diferentes, exceto que os valores são lidos de um e escritos para o outro.
Na segunda fila, o objeto mais à esquerda é um slide de preenchimento vertical (um
indicador) e ao lado é um slide de ponteiro vertical (um controle). Não há diferença
significativa entre o controle do slider do controle deslizante e o controle da caixa de texto!
Em um caso, você digita o valor que deseja que a variável tenha. Na outra, você move o
controle do slider a té que ele tenha o valor desejado. O controle do slider é padrão para um
intervalo de zero a dez quando você o coloca no painel frontal, mas você pode clicar duas
vezes nos valores inicial e final e alterá-los para qualquer coisa que você quiser. Do mesmo
modo, não há diferença real entre os indicadores, exceto em como o valor é exibido. Na
verdade, ambos podem ter um display digital no qual você digita nele ou o lê, fazendo com
que a parte do controle do slider f ique bonito de ver.
Uma das ferramentas mais bem projetadas e mais poderosas no LV é o clique
direito, que abre a aba context menu. Como o nome indica, o conteúdo deste
menu depende do contexto no qual você clicou com o botão direito do mouse.
Você deve ter o hábito de - como um experimento - clicar com o botão direito
sobre as coisas e examinar a lista de opções que é apresentada. Se lhe disser
para fazer algo neste livro, mas não lhe dizer como, você pode apostar que isso envolve um
clique com o botão direito. *Destacaremos alguns cliques-chave à medida que avançamos,
mas existem muitas opções para cobrir um volume magro como esse. Explore, explore!*
Se você ainda não corrigiu, o painel de controles que você obtém clicando com
o botão direito do mouse no painel frontal não parece nada a Fig. 1.5.
Provavelmente, os controles express são padrão. Eles são muito limitados, e
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você deve consertar o seu para se parecer com o meu. Observe a pequena coisa que se parece
com um push-pin n o canto superior esquerdo da paleta.

É um push-pin . Clique nele e a paleta é "fixada" na tela. Quando você fizer isso, aparecerá
um botão “Personalizar”, que permitirá que você coloque a paleta “Moderna” no topo e
também que controle outros aspectos de como a paleta parece. (Eu sou realmente particular
sobre o meu ambiente de trabalho. O tempo é curto e há muito a fazer. Insisto em
personalizar o ambiente LV para tornar o meu trabalho o mais eficiente possível. Você
também deve fazer isso.)
Além dos controles e indicadores, existe uma terceira forma de variável, a constante.
Constantes são controles que têm um valor fixo. Eles aparecem apenas no diagrama, pois seu
valor não pode ser alterado pela operação do programa.
Em todos os casos (controle, indicador e constante), esses objetos também possuem uma
representação específica. É muito improvável que você use qualquer outra coisa além desses
três:* real de dupla precisão, inteiro de 32 bits e inteiro de 32 bits não assinado*. Uma vez
que você criou um controle, por exemplo, você pode clicar com o botão direito do mouse
sobre ele para mudar sua representação. Se você não sabe a diferença entre um real e um
inteiro no contexto da programação, este livro não é o lugar para aprender!
As variáveis podem conter apenas um valor único, ou podem ser arrays d e valores. Esses
arrays podem ser unidimensionais, bidimensionais ou n-dimensionais. Também há objetos
mais complicados que são equivalentes a estruturas em C. No LV, estes são chamados de
clusters em que vários tipos diferentes de objetos (por exemplo, um número real, um
booleano e um array de inteiros) podem ser agrupados em um único objeto. Você perceberá
que os clusters são comuns na programação do FRC.

Expressões e Atribuições
Hora de aprender fazendo! Nós vamos fazer um programa que executa as declarações "C = A
+ B", exceto que não será algo que você reconhece como uma declaração (ou seja, como uma
linha de código). Crie um VI novo e em branco . No painel frontal, coloque dois controles
numéricos denominados A e B, e um indicador numérico chamado C. Seu painel frontal deve
se parecer com a figura 1.6.
Volte para ver o diagrama, você terá algo que se parece com a Fig. 1.7. Para começar, a não
ser que você já tenha corrigido isso, seus terminais não são lindos e esbeltos como os meus,
mas grandes e estranhos. Além disso, seus terminais provavelmente estão espalhados
aleatoriamente sobre o diagrama, e não arrumados ordenadamente em antecipação às
conexões a serem feitas. Você deve consertar ambos problemas. Para alterar a forma como os
terminais aparecem, vá para o menu Tools e selecione "Options ...". Selecione a categoria
Block Diagram e desmarque "Place front panel terminals as icons". A nova configuração
será aplicada a qualquer novo objeto que você crie, mas não irá alterar os objetos que você já
colocou em seu programa. Você tem apenas um palpite sobre como criar um menu que
permitirá que você altere como os terminais já colocados aparecem. Você terá que fazer isso
em cada um.
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FIGURA 1.6 O front panel de um programa muito simples.

FIGURA 1.7 O block diagram para a Fig. 1.6.

Clique com o botão direito no diagrama para exibir a Function Palette. Se não parecer como
a minha (Fig. 1.8), ou do jeito que você queria, a fixe e personalize, do mesmo jeito que
você fez no Controls Palette. Encontre a sub-paleta Numeric ,selecione a Função Add, e
coloque no seu diagrama. Eu descrevi os terminais de uma forma sugestiva , e deve ser óbvio
onde eles vão.

Agora nós precisamos conectar as coisas. Pressione o shift e clique com o botão direito no
diagrama. Isso faz com que a Tools Palette apareça (Fig. 1.9). Você precisa usar o pequeno
símbolo do carretel na esquerda, para que você possa selecioná-lo. Mas é muito melhor
selecionar o Multipurpose Tool, que vai automaticamente te dar oque você precisa,
dependendo de onde você mova o mouse. Na Fig. 1.9, o Multipurpose Tool foi selecionado.
É preciso se acostumar um pouco com a ferramenta de carretel. Quando
desenhar um fio que tem que virar para alguma direção (como na Fig. 1.10
abaixo), você pode clicar para determinar a localização do canto. Você vai
perceber que a ferramenta vai sempre tentar desenhar um segmento de linha
vertical ,ou uma horizontal . Você pode força-lo para ir de um para outro
(enquanto desenha o fio) atingindo a barra de espaço. Também, vá até o menu de Tools e
selecione “Options…
 ”. Selecione a categoria Block Diagram e, dentro da subcategoria
Wiring, desmarque “Enable automatic wire routing” . Mas deixe “Enable auto routing”
selecionado. (Confie em mim. Eles são diferentes!)
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FIGURA 1.8 A Functions Palette.

FIGURA 1.9 A Tools Palette.

Agora, com a Multipurpose Tool selecionada, se você passar o mouse sobre o pequeno
triângulo preto no terminal A, o cursor deve mudar para um carretel. Clique para iniciar o fio
e conecte-o ao terminal B. Isso está errado, e o LabVIEW lhe dirá de duas maneiras. O fio é
desenhado como uma linha tracejada com um grande X vermelho, indicando que o fio está
quebrado. Se você olhar no canto superior esquerdo do seu diagrama (ou painel frontal), verá
que tem a síndrome de "flecha quebrada". Um programa do LabVIEW com uma flecha
quebrada não será executado. Você pode limpar os fios quebrados ao selecioná-los e
excluí-los ou pode usar a combinação de teclas ctrl-B para excluir todos os fios quebrados do
programa de uma só vez. (Use ctrl-B com cuidado. Às vezes, um problema simples fará com
que todo um diagrama complexo pareça quebrado. Corrigir esse problema simples será muito
menos trabalho do que desenhar novamente o diagrama inteiro.)
Então, limpe o fio quebrado e conecte o diagrama para corresponder à Fig. 1.10. No painel
frontal, você pode digitar valores em A e B e pressionar a seta branca (não quebrada) no
canto superior esquerdo para executar o programa e ter o resultado da adição atribuído a C.
O que você não fez? Em linguagens como Java e C, você precisa compilar e vincular seu
programa antes de poder executá-lo. O LabVIEW faz tudo automaticamente e mais ou menos
instantaneamente. Se você tiver a seta branca, seu programa está pronto para ser executado.
(Para ser justo, isso só se aplica a programas em execução no seu computador. Você
precisará compilar seus programas do robô, mas isso não acontecerá até o próximo capítulo.)
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FIGURA 1.10 Nosso programa simples, todo conectado.

A ferramenta multiuso pode ser um pouco complicada se você a estiver
usando para arrastar os fios no diagrama. Eu gosto de um diagrama limpo e
fácil de ler, então eu seleciono e arrasto os fios para onde eu quiser. É
realmente muito fácil clicar em um fio, apenas para descobrir que a
ferramenta de movimento (uma seta de ponteiro) mudou para um carretel de
fiação, assim como você clicou, então agora você está adicionando um novo
fio ao seu fio em vez de movê-lo. Aperte a tecla Escape ou clique com o botão direito para
sair de situações como esta.
O LabVIEW contém várias ferramentas automáticas para organizar seu
diagrama. Eu nunca fico feliz com os resultados, então nunca os use. Você
pode ter uma opinião diferente. Procure o botão com a vassoura na parte
superior do diagrama de blocos ou selecione apenas a parte do diagrama que
deseja organizar e digite ctrl-u.
Como prometi, não há declaração de atribuição explícita. Os fios na Fig 1.10 são o
equivalente de instruções de atribuição do LabVIEW. Mas não pense neles assim. Os dados
fluem pelos fios, de um objeto para outro. O LabVIEW é culturalmente insensível. Ele é
projetado para que o fluxo de dados seja, em geral, da esquerda para a direita. Minhas
desculpas se você aprendeu a ler em uma cultura não-ocidental e esperar que as coisas fluam
da direita para a esquerda ou de cima para baixo. A National Instruments está sediada no
Texas e você não mexe com o Texas. Por favor, respeite a questão da esquerda para a direita
e torne todos os seus programas limpos, arrumados e bem organizados. Você será muito
grato por isso quando estiver no fosso, você precisa fazer uma mudança de software em
menos de três minutos, e toda a sua equipe está gritando para você se apressar. Programas
fáceis de ler são fáceis de depurar. Programas que são uma bagunça são, bem, eles são uma
bagunça.
A falta de uma declaração de atribuição traz uma questão interessante: Como você
programaria uma tarefa simples como I = I + 1? Isso é trivial em qualquer linguagem baseada
em texto, mas requer leitura e gravação da mesma variável. Em LV, podemos ler de OR
escrever uma variável, mas não ambas. Exceto ... para o que é conhecido como local
variable.
Faça isso: no LabVIEW, crie um novo VI vazio (ctrl-n para pessoas com pressa) e solte um
controle numérico no painel frontal. Seja criativo e nomeie-o como "eu". No diagrama de
blocos, clique com o botão direito e selecione Create ► Local variable. O objeto resultante é
a variável I, mas na forma em que você pode escrever. Se isso não for o que você precisa,
clique com o botão direito do mouse na variável local e selecione Change to read. A Fig.
1.11 mostra um programa com três soluções diferentes para o problema "eu = eu + 1", todas
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igualmente válidas. Toda vez que você executar este programa, os valores aumentarão em
um. O terceiro exemplo no programa mostra que você tem várias variáveis locais que se
referem à mesma variável. Eles ainda precisam seguir o modelo geral de "leitura ou
gravação" do LabVIEW, pois cada local só pode ser um tipo de leitura ou um tipo de
gravação, mas você pode ter os dois tipos no mesmo programa.

FIGURE 1.11 Três implementações diferentes de eu = eu + 1.

A maneira mais fácil de fazer uma variável local - supondo que você já tenha
uma - é pelo método "control-click-drag" . Mantenha pressionada a tecla Ctrl,
clique em uma variável local existente e arraste-a para fazer uma cópia. Então
você pode clicar com o botão esquerdo na nova cópia para ver uma lista de
todas as suas variáveis e selecionar qual delas você deseja que esta variável
local seja. (Você pode copiar praticamente qualquer coisa pela técnica
"control-click-drag").
Agora que você sabe sobre as variáveis locais, esteja ciente de que recebeu um instrumento
muito afiado com o qual é muito fácil se machucar. Não caia no Beginners Trap e comece a
usar variáveis locais em todos os lugares para tudo. Eles consomem muita memória e
recursos do computador, e você pode facilmente usá-los para tornar seu programa
imprevisível e difícil de depurar, nenhum dos quais é um traço desejável. Eles são em grande
parte desnecessários, e você deve usá-los somente quando não há outra solução. Considere-os
perigosos. Eles têm um primo malvado, global variables, que são ainda piores. Globals são
amplamente considerados um absoluto No-No que só um idiota usaria. Eles também são
essenciais para programar seu robô. Nós os encontraremos no Capítulo 4.
Condicionais
Mudar a operação de um programa LabVIEW baseado em se um resultado é falso (False) ou
verdadeiro (True) é feito com o elemento Case Structure, que é encontrado na Structures
Pallete (veja Fig. 1.12). A Fig. 1.13 mostra o Front Panel e o Block Diagram de um
programa simples que altera sua saída, dependendo do valor definido por um interruptor no
Front Panel. (Você deve desenhar esse exemplo para si mesmo, porque eu vou pedir para
você modificá-lo em um momento.) A case Structures neste exemplo tem dois painéis, um
para o caso em que a entrada é verdadeira (True) , e o outro para o caso que é falsa (False).
Você pode ver apenas um de cada vez, mas pode alternar entre eles com a pequena barra de
controle na parte superior. (Você também pode clicar com o botão direito do mouse neste
painel de controle para obter uma lista de outras coisas que você pode fazer para modificar
essa estrutura.)
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A maneira mais fácil de alternar entre painéis em qualquer uma das estruturas
de vários painéis do LV é garantir que o cursor esteja dentro da estrutura,
mantenha pressionada a tecla de controle e role a roda do mouse. Não tem um
mouse de roda? Não lamente. Não me diga que você realmente gosta de
touchpad e que é muito bom com ele. Não dê desculpas. Apenas consiga um
mouse.

FIGURA 1.12 A Case Structure selecionada da Structures palette.

FIGURA 1.13 Um programa da estrutura simples de uma caixa.

Na Fig. 1.13, temos uma estrutura simples de If ... Then ... Else. Se você precisar de algo
mais complicado, como um If ... Then ... Else If ... tipo de coisa, então você só precisa
colocar uma case dentro da outra.
As cases do LabVIEW também desempenham o papel de construções como switch-case em
C e C ++. Exclua o controle Boolean n o exemplo da Fig. 1.13 e substitua-o por um Numeric
inteiro. Observe como a case muda. Agora você pode adicionar outras cases a outros
números. Uma regra importante para cases é que deve haver uma case para cada valor
possível do controle. O controle é um número inteiro de 32 bits e pode, portanto, assumir um
número infinito de valores (bem, 2³² valores diferentes, o que é um número grande, se não for
quase infinito). Por esse motivo, uma das cases d eve ser rotulada como a case Default. O
LabVIEW fez como a case 0 , mas você pode tornar qualquer uma das outras cases a Default.
Se o valor de controle não corresponder a uma das cases, a case padrão será executada.
Vamos fazer uso extensivo deste tipo de cases n a programação de robôs.
O controle também pode ser uma string d e texto. Ele funciona da mesma maneira: se o valor
de controle (por exemplo, "Tarefa A") corresponder exatamente ao que você digitou na caixa
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de controle para uma case, a case s erá executada. Se o controle não corresponder a nenhuma
das cases, a case Default será executada. Se você não tiver uma case padrão, você terá uma
seta quebrada. Para meus próprios projetos (não robôs FRC), eu gosto de usar estruturas de
cases c ontroladas por strings d e texto, e nesse caso eu me certifico de que há uma case ú nica
para cada valor de string p ossível. Então faço com que a case Default corresponda à string
"Typo" , e se essa case for executada, ela exibe uma mensagem de erro dizendo que eu digitei
algo errado e mostra o que é. É claro, eu poderia nomear a case p adrão de qualquer coisa, já
que todos os erros vão corresponder a ela, mas dar o nome "Typo" me lembra o que o código
faz.

Para ver por que você está com a síndrome da flecha quebrada, clique na
flecha quebrada.

Estruturas de controle de fluxo
Se você tiver o mínimo de experiência com programação, então já tem familiaridade com
For Loops (chamado de “Do Loops” em algumas linguagens) e While Loops. Cada um deles
vão repetir o código denovo e denovo. O For Loop vai repetir um número de vezes
específico. O While Loop vai repetir enquanto uma condição estiver verdadeira. Para te
ajudar um pouco, em como esses dois loops são similares, porém operam de diferentes
maneiras, iremos lhe dar alguns exemplos. Colocamos também um monte de outras
utilidades para você, então preste bem atenção.
For Loops
Vamos começar com um exemplo bem simples: preenchendo uma matriz com 100 números
aleatórios, como está ilustrado na Fig. 1.14. Para fazer este programa, basta seguir os
seguintes passos. Deveria fazer você mesmo agora.
1. Faça um novo VI em branco.
2. Na Structures palette, desenhe um For Loop no block diagram.
3. Clique com o botão direito do mouse na contagem de loops (O “N” azul, localizado
em cima na esquerda ) e crie uma constante. Defina o valor para 100.
4. Na Numeric palette, ponha um gerador de números aleatórios dentro do loop.
5. Usando a Wiring Tool (o carretel), ponha um fio na saída do gerador de números
aleatórios para o lado direito do loop. Tenha cuidado para clicar exatamente na borda
do loop, e não fora dele. Se você ignorou meu conselho e está usando um track-pad
no lugar de um mouse, espera-se que seja mais difícil. Não tenho nenhuma simpatia.
6. Se você fez o passo 5 corretamente, o gerador de números aleatórios é conectado ao
que é conhecido como um túnel de output na borda direita do loop. O túnel deve ser
uma caixa quadrada com um par de colchetes encaixados dentro dele. Este túnel em
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particular é um túnel de indexação. No interior do loop, o fio transporta um único
número real. Os fios conectados ao túnel externo no loop são arrays, como você
descobrirá no Passo 7.
7. Clique com o botão direito do mouse no túnel de saída e crie um indicador. Ele terá o
nome padrão "Array", que você pode manter ou alterar.
É isso aí. Execute o programa para preencher o array com 100 números aleatórios entre 0 e
1. No painel frontal, descubra que é possível estender os indicadores do array para mostrar
mais de um elemento no array. Você pode esticar para baixo ou para a direita. Também
descubra que, se você fizer isso errado, aumentará o tamanho dos elementos individuais em
vez de mostrar mais elementos. Descobrir como usar a janela de índice para mostrar o 100º
elemento (sem esticar o array p ara mostrar todos os 100 elementos).

FIGURA 1.14 um simples programa que preenche um array com 100 números aleatórios.

Olhando para o diagrama de blocos, observe como o fio que conecta o túnel ao indicador é
espesso. Este tipo de fio indica um array u nidimensional. Você notará isso em outros casos:
não apenas a cor, mas o padrão e a espessura dos fios informam o tipo de dados que eles
carregam.
Agora, antes de irmos para os While Loops, vamos apresentar algo que não tem nada a ver
com loops, mas é muito útil na robótica: gráficos de dados. Quando você está tentando
separar sensores, controles e outras coisas, pode ser incrivelmente útil criar um gráfico do
que está acontecendo em tempo real. Isso lhe dará uma idéia de como fazer isso. (Menos útil
em competições. Isso é realmente para debugging e entender ...)
Vá para o Front Panel de seu gerador de números aleatórios e, na paleta de gráficos, insira
um Waveform Chart e um Waveform Graph. Você pode esticá-los para redimensioná-los,
alterar a marcação dos eixos, passar de eixos(axis) escalonados automaticamente (o padrão)
para eixos fixos de sua escolha, além de todas as outras coisas, as quais eu deixarei você
descobrir por conta própria. Você só precisa saber que, como todo o resto, eles seguem o Zen
do LabVIEW, então as coisas que funcionam em outros objetos provavelmente funcionam da
mesma maneira nesses.
No Block Diagram, conecte os gráficos exatamente como mostra a Figura 1.15. Se você
colocá-los no lugar errado, você terá fios quebrados. (Na verdade, o Waveform Chart é
inteligente o bastante para descobrir como se comportar se você ligá-lo no lado "errado" do
loop. O Waveform Graph não é.)

22
Finalmente, coloque um delay de 100 ms dentro do seu loop usando a função Wait(ms) da
paleta Timing ( você pode encontrá-la!). Esse atraso não serve para nada, exceto para retardar
as coisas o suficiente para mostrar como os dois gráficos diferentes se comportam. Execute o
programa e observe os dois gráficos. Estamos ilustrando a diferença entre um Waveform
Chart, que aceita um ponto por vez, usando o número do ponto como o eixo x, e um
Waveform Graph, que deseja o array i nteiro de valores y de uma só vez. O eixo x ainda é o
número do ponto (índice) de cada valor y.

FIGURA 1.15 O programa de números aleatórios com dois tipos de gráficos adicionados.

Existe um terceiro tipo de gráfico disponível, o XY Graph. Este quer duas
matrizes (agrupados em um cluster), um contendo o valor x de cada ponto e
um contendo os valores. Usamos um nas Figs. 1,3 e 4
O segundo ponto importante ilustrado por este pequeno programa é o
comportamento dos túneis de saída. Os dados no segundo gráfico não aparecem até que o
loop seja concluído. Isso ocorre porque os valores de dados nos túneis de saída não estão
disponíveis até que todo o código dentro da estrutura tenha terminado de ser executado. Eu
chamei de "estrutura" em vez de "loop" de propósito. Além dos loops, todos os objetos com
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aparência semelhante na Structures Palette (aqueles desenhados como retângulos no block
diagram) podem ter túneis de entrada e saída. Nenhum código dentro de uma estrutura será
executado até que todos os túneis de entrada tenham dados válidos. Nenhum túnel de saída
terá dados válidos até que todo o código dentro da estrutura tenha terminado de ser
executado. Preste atenção a essas regras. Caso contrário, seu robô pode ficar esperando que
alguma entrada de dados se torne válida quando você preferir que ele esteja pegando o
whatsamajig e colocando-o dentro do doohickey.

Exercício 1: Se você clicar com o botão direito do mouse no túnel de saída no programa
numérico aleatório, uma das opções disponíveis é um submenu chamado “Tunnel Mode”.
Explore a diferença entre "Indexing" e "Last value" . Dica: para maior clareza, conecte o
índice de loop (o azul “I” em uma caixa) ao túnel em vez do gerador de números aleatórios.
While Loops
Desenhe o programa ilustrado na Fig. 1.16. Há muitas coisas novas aqui apresentadas de uma
só vez, então vamos dar um passo de cada vez. Primeiro, observe o sinal de parada vermelho
como objeto no canto inferior direito do loop. Este é o terminal condicional. Está atualmente
configurado para a condição “Pare se for verdadeiro”. No painel frontal você tem um
controle deslizante que pode ter qualquer valor entre 0 e 10. No diagrama, esse controle está
dentro do loop, o que significa que o valor do controle deslizante será lido em cada iteração
do loop. Existe também um único valor real, o “Threshold”, que é lido uma vez quando o
programa é inicializado. Depois de desenhá-lo, execute-o até ter uma boa noção de como
funciona.

FIGURA 1.16 Um simples exemplo do while loop. Note a estrutura na
esquerda usada para iniciar variáveis.

Também no “block diagram” é um “truque” para inicializar o valor do slider e o Booleano do
Trigger. Enquanto um VI permanecer na memória, suas variáveis internas mantêm seus
valores. Se você não incluiu este código de inicialização, você teria que re-definir
manualmente o valor do Boolean Trigger e arrastar o controle deslizante abaixo do valor
limite antes de reiniciar o programa. As duas atribuições (para variáveis locais) que
inicializam o Slider e o Trigger estão dentro de uma “Sequence structure” . Esse tipo de
estrutura permite impor a ordem na qual os eventos ocorrem. Normalmente, essa estrutura
tem vários painéis. Aqui, usamos apenas um único painel, porque tudo o que estamos
fazendo é usar as regras sobre quando o código em estruturas pode ser executado para impor
uma ordem de operações. O túnel de saída na sequência não terá dados válidos até que as

24
duas atribuições tenham sido feitas. O While Loop não pode ser iniciado até que os dados de
saída da Sequence sejam disponibilizados em seu túnel de entrada. Note que não fazemos
nada com esse túnel! A conexão é feita apenas como uma maneira de forçar a ordem dos
eventos. Agora, como acontece com muitas coisas no LabVIEW, há mais de uma maneira de
fazer o trabalho. Você poderia perguntar “por que não usar apenas uma sequência, uma vez
que ela é projetada para controlar a ordem dos eventos?” Isso funcionaria muito bem:
desenhar uma estrutura de sequência com dois painéis. Coloque as inicializações variáveis no
primeiro painel e o resto do código no segundo. Estou mostrando o truque porque é muito
útil e, muitas vezes, permite uma maneira mais compacta e mais limpa de realizar a mesma
coisa.
Você pode estar se perguntando “por que os 100 ms atrasam dentro do While Loop?” Bem…
talvez você não estivesse se perguntando isso, mas deveria ter ficado, então apenas tome um
momento para se sentir envergonhado. ESTÁ BEM. Isso é bastante embaraçado. Mas o
atraso é muito importante. Esse loop gasta 99,99% de seu tempo aguardando uma entrada.
Neste caso, está esperando por você para alterar o valor do controle deslizante. Em um robô,
ele pode estar aguardando o fechamento de um comutador ou alguma voltagem para atingir
um determinado valor. Mas as pessoas e os sistemas mecânicos são lentos, enquanto os
computadores são rápidos. Sem o atraso, o loop será executado o mais rápido possível,
consumindo todo o tempo disponível do processador e colocando o computador de joelhos.
Ou seria, se você não estivesse executando um sistema operacional moderno, robusto e
multithreading em um processador quad-core de alta potência e alta tecnologia. Esse loop
esmagaria completamente um computador do antigo ano 2000, digamos, também esmagaria
completamente o computador do RoboRIO em seu robô FRC, que é uma coisinha
relativamente insignificante, e que tem um sistema operacional que não é tão bem defendido
contra ele. Esse é um tipo de erro básico.
Exercício 2: Modifique o exemplo While Loop para que ele funcione corretamente o
“Continue If True termination condition” .
Exercício 3: Modifique o exemplo While Loop para que você possa alterar o limite enquanto
o programa está em execução.

Exercício 4: Modifique o programa para usar uma “Sequence structure” em vez do truque
de arame para forçar a inicialização a acontecer antes que o loop inicie.
Exercício 5: Remova o código de inicialização e explore como o programa se comporta sem
ele.
Exercício 6: Reescreva o exemplo For Loop da Fig. 15 para que ele use um While Loop.

“Shift Registers” e “Feedback Nodes”
Antes de deixarmos o assunto dos loops por inteiro, vamos reservar um momento para
revisitar o problema I = I + 1. Comece desenhando o programa ilustrado na Fig. 1.17. Os
túneis grandes e desajeitados com as setas para cima e para baixo são na verdade um único
objeto, chamado de “Shift Register”. Qualquer valor escrito no lado direito em uma iteração
do loop está disponível para ser lido no terminal esquerdo da próxima iteração. Você cria este

25
objeto clicando com o botão direito do mouse no lado esquerdo ou direito do loop e
selecionando “Add Shift Register”.

FIGURA 1.17 Outra implementação de I = I + 1.

Observe que uma constante “True” foi conectada ao terminal condicional do loop. Isso fará
com que o loop execute apenas uma iteração toda vez que o programa for executado (um
While Loop sempre executa pelo menos uma vez). Execute o programa e veja o que acontece
com o valor de I. Execute-o várias vezes para verificar se o valor de I continua
incrementando. (Lembre-se, as variáveis e seus valores permanecem enquanto o programa
permanecer na memória RAM do computador.)
Exercício 7: Clique com o botão direito no terminal esquerdo do “Shift Register”. Selecione
Criar ► Constante e defina o valor dessa constante para algo diferente de zero. Agora
execute o programa várias vezes. Explique o comportamento.
Finalmente, desenhe o programa mostrado na Fig. 1.18. A coisa da seta é um “Feedback
Node”, e é encontrada na paleta Estruturas. Verifique se ele se comporta exatamente como o
programa Shift Register da Fig. 1.17.
Esses exemplos são triviais, mas os “Shift Registers” e os “Feedback Node” são essenciais
na programação do robô. Nós veremos muitos deles depois.

FIGURA 1.18 E agora outra implementação I = I + 1.

Sequências
Considere o programa simples da Fig. 1.19. Quando você o executa, qual é o valor de C no
final? Se você está pensando “da esquerda para a direita”, você pode imaginar -1. Se você
pensar sobre o tempo de execução do programa, você pode adivinhar 1. Ambos os palpites
estão errados. A resposta correta é “isso é muito ruim. Você NUNCA deve fazer isso! ”Este
programa tem o que é conhecido como “Race condition”. O LabVIEW analisa esses dois
bits independentes de código flutuando livremente no “block diagram”, e se sente
perfeitamente livre para executá-los na ordem que quiser. Na verdade, esse é um dos recursos
mais poderosos do LabVIEW. O que ele realmente tentará fazer é executar as duas partes do
código de uma só vez, ou “em paralelo” se você quiser parecer mais legal. Ele não apenas
executará os dois códigos em paralelo, mas tentará otimizar o código compilado para que os
dois bits sejam concluídos da maneira mais rápida e eficiente possível. Isso soa um pouco
ridículo se tudo o que estamos falando é algo tão simples quanto a Fig. 19, mas você verá
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mais adiante no Capítulo 4 que seu robô dependerá de vários while loops, todos fazendo
coisas complicadas, rodando em paralelo. Isso é complicado de se fazer em outras linguagens
de programação, mas é trivialmente fácil no LabVIEW.

FIGURE 1.19 A race condition: C could be assigned either 1 or -1.

Se você se importa com o valor final de C em programas como este, então você tem que
controlar a ordem em que as coisas acontecem. Há muitas maneiras de fazer isso (como o
truque de armação da Fig. 16), incluindo a “Sequence structure” (encontrada na “Structure
pallet” com While loop e For loop). Não há equivalente em linguagens baseadas em texto
porque a estrutura do código já é uma structure sequence. Se você colocar uma linha de
código acima de outra em seu arquivo de texto, pode ter certeza de que a primeira linha será
executada primeiro e a segunda linha será a segunda.
A Fig. 20 mostra duas versões diferentes da mesma ideia. Ambos usam uma estrutura
Sequence para garantir que o For Loop seja concluído antes que o valor -1 seja atribuído a C.
À esquerda, há uma Sequence simples na qual você pode ver tudo de uma vez. À direita está
uma Sequence empilhada que mostra apenas um passo de cada vez. Você muda a visão com
o pequeno controle no topo, assim como com uma estrutura Case.

FIGURE 1.20 Preventing a race with a flat or stacked sequence.

Agora que eu os apresentei, devo dizer que você realmente quer evitar estruturas de Sequence
como a praga em seu robô. Eles podem ser úteis, mas seu principal meio de controlar a
ordem em que as coisas acontecem será uma máquina de estado, o assunto do próximo
capítulo
Subrotinas
Chegamos ao último item da nossa lista de linguagens de programação “necessárias”.
Sub-rotinas servem duas funções importantes. Se houver algum código que você usa
repetidamente e em lugares diferentes em seu código, você pode colocar esse código dentro
de uma sub-rotina, e ambos facilitam a leitura do código e reduzem o tamanho do objeto
compilado. O código é compilado em um local na memória e reutilizado, embora como isso
reduz o tamanho do programa seja um tópico para um livro diferente. Uma segunda função
importante é simplesmente tornar seu código mais fácil de ler e mais fácil de debugar. Se
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você tem algum pedaço de código complexo que é logicamente pensado como uma única
operação, faz sentido empacotá-lo como uma sub-rotina ou função (não há distinção em LV),
mesmo se você usar esse código apenas em um local em o programa.
Como exemplo, usaremos um código totalmente simples que é útil em um dos problemas de
lição de casa no final do capítulo. A Fig. 1.21 mostra um VI que recebe um número real
como na entrada, divide-o por 100 (convertendo centavos em dólares) e formata-o em uma
string. Você não deve gastar muito tempo para fazer sua própria versão deste programa,
então faça-o agora.

FIGURA 1.21 Block Diagram do VI Cents2DollarString.

Depois de salvar esse pequeno programa (usando um nome sensato como
"Cents2DollarString.vi") , é apenas isso, um programa. Para torná-lo utilizável como um
sub-VI (nome do LabVIEW para uma sub-rotina), você precisa fazer algum trabalho
adicional. Olhe para o Front Panel. No canto superior direito, há dois quadrados. Um é um
ícone genérico do LabVIEW para o programa. O outro é um quadrado composto por um
monte de quadrados e retângulos menores. Este é o painel de conectores do programa. (Nas
versões mais antigas do LabVIEW, você precisaria clicar com o botão direito do mouse no
ícone para acessar o painel de conectores, mas você deve ter a versão mais recente e melhor
do Kit of Parts d a sua equipe.)

Se você colocar o cursor do mouse sobre o painel do conector, ele será alterado para uma
spool d e fiação. Clique em um quadrado para usar como um terminal de input e, em seguida,
clique no controle que você deseja conectar a esse terminal. Neste pequeno exemplo, existe
apenas um controle para escolher, portanto, escolha-o. Repita o processo para o output:
clique em um terminal no painel de conectores e, em seguida, clique no indicador de string.
Os painéis irão adquirir uma cor que mostra o tipo de dados que se movem dentro ou fora
deles. Assim como as variáveis no LV são lidas ou escritas, mas nunca as duas, os terminais
são inputs ou outputs, mas nunca bidirecionais.

Quando você escolhe um terminal para servir como input ou output, lembre-se do fluxo da
esquerda para a direita do LabVIEW. Os terminais na borda esquerda devem sempre ser
conectados como entradas e os terminais na borda direita devem sempre ser conectados como
saídas. O LabVIEW não irá impor isso, então não é uma regra real, e você está livre para
violá-la. Você deve, no entanto, pensar nisso como derramar sua comida em suas roupas.
Ninguém vai impedi-lo de fazer isso, mas é meio embaraçoso, e as pessoas vão rir de você.
As regras (não escritas) dos terminais no meio, ao longo das bordas superior e inferior do
painel de conectores, são mais relaxadas. Em alguns casos, vi terminais à esquerda da linha
central conectados como entradas e terminais à direita conectados como outputs. Em outros
casos, todos os terminais ao longo da borda superior foram conectados como inputs, e todos
os terminais ao longo da parte inferior foram gerados. Você pode encontrar situações em que,
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por exemplo, você precisa de todos os terminais intermediários para serem inputs. Isso está
ok. Só não quebre as regras nas bordas esquerda e direita.
Na situação atual, temos um programa com apenas um input e apenas um output. O painel de
conectores padrão, no entanto, tem um total de 12 terminais. Se isso parecer tolo, clique com
o botão direito do mouse no painel e selecione Padrões para escolher um arranjo diferente de
terminais (como o padrão que tem apenas dois terminais).
Depois de definirmos as entradas e saídas, precisamos mudar o ícone para algo útil. Quando
você usa esta sub-rotina, tudo o que você verá em seu diagrama é este ícone, então ele deve
informar imediatamente qual sub-rotina é e dar uma idéia clara de sua função. Clique com o
botão direito do mouse no ícone para abrir um editor de bitmap dead-simple. É possível
gastar muito tempo produzindo ícones muito extravagantes. Mas isso leva tempo, e o
building time da temporada é muito curto! Eu recomendo um ícone de texto muito simples,
como mostrado na Fig. 1.22. Também recomendo alterar a fonte no editor de ícones para 11
pontos a partir do padrão de 10. Isso torna o texto realmente legível. Você só precisa fazer
isso uma vez e o LabVIEW lembrará sua preferência.

FIGURA 1.22 Ícone e painel de terminais do Cents2DollarString.vi.

Para usar a sub-rotina, crie um novo VI em branco, clique com o botão direito do mouse no
diagrama e escolha “Select a VI…” Aponte a caixa de dialog n a sub-rotina salva e solte uma
cópia no diagrama. Use o método de criação de clicar com o botão direito para criar um
controle e um indicador, e você está pronto para começar.
Exercício E8: Use o VI Cents-to-Dollar-String que você acabou de criar como uma
sub-rotina em outro VI. (Porque eu sei que você não fez isso ainda.)
VIs Reentrantes
Realmente, isso é apenas mais sobre rotinas, mas é um pequeno detalhe importante. Algumas
sub-rotinas apenas executam seu código e são feitas. Você pode usar tantas cópias de tal VI
em seu programa sem problemas.
Outras rotinas armazenam dados entre as chamadas e precisam desses dados para retornar o
valor correto. Um bom exemplo de tal rotina é um filtro de boxcar (que discutiremos com um
pouco mais de detalhes quando discutirmos inputs n o Capítulo 5). O ponto aqui é que o VI
armazena um monte de dados, e se você estragar tudo , as coisas vão dar muito errado. Se
você só usar este VI em um lugar em seu programa, não há problema. Mas se você tiver mais
de um input (sinal analógico, controle de joystick, etc.) que você quer a média, cada cópia do
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VI precisa de seu próprio espaço de memória separado, para que ele possa manter seu próprio
histórico separado de inputs, para fazer isso, você deve tornar o VI reentrante.

Para fazer isso, procure no menu File e selecione VI Properties (ou simplesmente pressione
ctrl-I). Selecione a categoria Execution na parte superior da janela pop-up e marque o botão
de opção “Preallocated clone reentrant execution”.

FIGURA 1.23 Um VI que precisa ser reentrante se você quiser usá-lo em
mais de um lugar em seu código. Esta figura mostra um filtro de boxcar,
incluindo a case True da case structure e um exemplo de seu uso.

Clusters
Nós cobrimos tudo na minha lista de "must haves" para uma linguagem de
programação, mas há uma coisa que devemos abordar antes de prosseguir: clusters. A
construção equivalente em C é uma estrutura. É um jeito de criar um único objeto que
contém uma variedade aleatória de outros objetos, como variáveis, matrizes e até mesmo
outros clusters. Já mencionei isso, mas você realmente precisa entendê-los para codificar seu
robô, e eles estão cheios de LabVIEW Zen.
A Fig. 1.24 mostra uma coleção aleatória de objetos conectados a um nó Bundle,
encontrado na paleta Cluster, Class e Variant. Você pode ver que o cluster contém alguns
controles booleanos, um controle real, uma constante de texto, uma matriz de controles
inteiros e uma constante real. O fio rosa manchado que emerge do nó é o cluster, que eu
conectei diretamente a um nó Unbundle. O nó Bundle é um desses objetos que possui apenas
dois terminais de conexão quando você o solta pela primeira vez no diagrama e o arrasta
verticalmente para redimensionar. O nó Unbundle, por outro lado, será automaticamente
redimensionado para fornecer a você um terminal de saída para cada item no cluster. Observe
que para conectar corretamente as saídas no nó Unbundle, você precisa saber a ordem de
cima para baixo na qual as coisas foram conectadas ao nó Bundle. Caso contrário, você não
tem ideia de qual das três saídas booleanas corresponde a qual entrada.
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FIGURA 1.24 Os nós Bundle e Unbundle para manipular clusters.

Bem, há um caminho mais fácil. Também na mesma paleta de ferramentas está o nó
Unbundle By Name. Se você conectar isto com o cluster ao invés do antigo Unbundle, você
obteria seis (depois que você fez um arrasto vertical, porque você só obtém um mostrando
quando você liga primeiro) terminais de saída, cada um colorido e nomeado para combinar o
tipo e o nome da entrada, então sabendo como conectá-lo você não terá problema. Conte
cuidadosamente. Existem sete entradas na Fig. 1.21. Por que haveria apenas seis saídas? Veja
novamente os sete itens. Cinco deles são controles, que automaticamente têm um nome, e a
constante real aparentemente tinha um nome que você não sabia. A constante de texto não é
automaticamente. Mas você pode dar um, e mudar o nome da constante real. Clique com o
botão direito do mouse (o que mais?) em um deles e selecione Visible Items ►Label. Digite
um nome e ele pode aparecer nas saídas de um nó Unbundle By Name. Nenhum nome,
nenhuma saída.
Se você voltar para a paleta Cluster, etc..., verá que também existe um nó Bundle By
Name e, na Fig. 1.25, eu o usei para que a constante de texto não nomeada possa ser passada
pelo cluster e desmembrado pelo nome.
A nomenclatura não é mais controlada pelas entradas. É controlado pela constante da
cluster. Esta entrada é necessária, seu programa não será executado a menos que você tenha
conectado está entrada do Bundle By Name. Cada uma das constantes dentro desse cluster
tem um nome, que eu escondi novamente depois de entrar, apenas para tornar o diagrama
mais claro. Você pode ver na lista de nomes no cluster que eles não precisam corresponder
aos nomes das entradas. Eles podem ser o que você quiser. Você pode ver no nó Unbundle
By Name que você está livre para reordenar as saídas da maneira que quiser. Você pode fazer
o mesmo com as entradas no nó do pacote configurável.
Por fim, observe que a entrada com os nomes não precisa ser uma constante. Pode ser
um cluster cheio de dados válidos. Se você precisar alterar o valor de apenas um ou dois (ou
mais) dos elementos no cluster, conecte-o à entrada de um Bundle By Name, faça o nó
mostrar apenas os valores que precisam ser alterados e conecte-os nos novos valores. Eles
substituirão os valores originais no cluster de saída.
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FIGURA 1.25 Agrupamento e desagregação por nome..

Representando Mais
Em algum momento você pode achar útil tramar mais de uma coisa em uma tabela ou
gráfico. Muitas coisas no LabVIEW são intuitivas. Muitos outros se tornam intuitivos quando
você entende o Zen do LabVIEW. Não representar graficamente várias linhas no mesmo
gráfico. É aleatório.
Algumas páginas atrás eu expliquei que existem três tipos de gráficos: Waveform
Charts, Waveform Graphs, e XY Graphs. As duas “waveforms” não possuem dados do eixo
x. Eles são arrays e o índice da array serve como eixo x. Para um gráfico XY, você precisa
de duas arrays, uma para o eixo X outra para o eixo Y. Eles precisam ter o mesmo tamanho
(obviamente). A Figura 1.26 mostra como conectar cada um desses casos para colocar duas
curvas de dados na mesma tabela ou gráfico. Estendendo-se a mais de dois é simples.

(a)

(b)

(c)

(d)

FIGURA 1.26 Fiação de mais de uma curva de dados em tabelas e gráficos.
Em todos os casos, há um fragmento de For Loop mostrando. À esquerda
do trecho está dentro do loop e à direita está fora.

A parte (a) da figura mostra como colocar várias curvas em um Waveform Chart:
Você as agrupa em conjunto com um nó Bundle. Lembre-se de que o terminal deste gráfico
fica dentro de um loop, porque espera os dados um ponto por vez.
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Parte (b) da figura mostra como fazer isso para uma Waveform Graph, que quer todos
os dados de uma vez em uma array. Para múltiplas curvas, use um nó Build Array (da paleta
Array). Certifique-se de que Concatenate Inputs não esteja selecionado para este nó. (O que é
isso? Clique com o botão direito do mouse no nó...) com base na regra do Waveform Chart,
você pode esperar que os Arrays sejam agrupados juntas, mas você estaria errado...
A parte (c) mostra como conectar uma única curva para exibição em um gráfico XY.
Como no caso da Waveform, “gráfico” significa que você precisa ter todos os dados à mão
antes de poder traçar, de modo que o terminal de gráficos esteja fora de seu loop. Os dados
do eixo X são conectados à entrada superior do nó Bundle. Finalmente, a parte (d) mostra
como traçar múltiplas curvas em um gráfico XY. Cada curva é empacotada em um cluster e,
em seguida, os clusters são reunidos em uma array. Cada curva tem seu próprio eixo X
independente (que pode ser o mesmo para todas as curvas ou não: elas são independentes).
As curvas não têm que ter o mesmo número de pontos (aquela coisa independente
novamente).

Problemas
Problema 1.1 – Existem três operadores lógicos “essenciais” na “Boolean palette”: AND,
OR, e XOR (exclusivamente or). Escreva um VI que leia os dois “Boolean controls” (A and
B) e simultaneamente indique a saída de todas as três operações. Deve ficar claro no painel
frontal qual indicador está mostrando o resultado da operação.
Problema 1.2 – Modifique o programa que você escreveu para o Problema 1.1 para incluir o
resultado de mais uma operação lógica: pegue a saída de (A e B) e XOR com a saída de (A
XOR B). Organize o painel central, então a saída dessa nova operação é fácil de comparar
com a saída de (A ou B).
Problema 1.3 – Crie uma VI com quatro “Boolean controls” e um indicador integer.
Nomeie os controles Bit 0, Bit 1, Bit 2, e Bit 3 .Escreva um controle que leia os quatro
controles, trate eles como um número binário de 4 bits, converta em um resultado inteiro, e
escreva isso para o indicador. Por exemplo, se somente o Bit 0 está indicado, o indicador
deverá ser 1. Se somente o Bit 3 está indicado, o indicador deverá ser 4.
Problema 1.4 – Escreva um programa no qual você use “Bundle By” Name para mudar o
valor de um elemento em uma “cluster” com vários elementos.
Problema 1.5 – O “built-in” gerador de numeros aleatorios no LabVIEW retorna numeros
uniformemente distribuidos entre 0 e 1.
a) escreva uma sub-função que, quando ligada, retorna para uniform deviate, na qual
está dizendo, um número aleatório uniformemente distribuído entre -1 e 1.
(Dica: o “built” é usado no gerador e um pouco de matemática)

b) escreva um programa que gera um “array” com 10,000 números uniformes,e gera
um histograma da data no “array”. Plote o histograma. Seu histograma deve ter 50
intervalos, e o eixo y da sua plotagem deve ir de 0 a 250. (Dica: Há um “VI” na
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“pallete Probability & Statistics” que fará o trabalho de gerar o histograma a partir da
“array”. este “VI” quer estar conectado a um gráfico XY.)
c) Problema 1.6 – escreva um programa que preencha uma “array” d e 100 por 100
com dsevios uniformes.
Problem 1.7 – Combine suas soluções com os Problemas 1.5 e 1.6 da seguinte maneira:
escreva um programa que preencha uma “array” com 10.000 números aleatórios, mas eles
são calculados encontrando a média de 100 desvios uniformes. Faça um histograma desses
10.000 números aleatórios, usando 50 intervalos como no Problema 1.4. (Dica: Há uma “VI”
na “Probability & Statistics Pallete” que encontrará a média dos valores em uma “array”. )
Esses 10.000 números aleatórios são distribuídos uniformemente? (Se você está curioso
sobre o que está acontecendo, matematicamente falando, procure o “Central Limit
Theorem”. )
Problema 1.8 – Descubra como usar as funções de tempo para informar o tempo de
execução de suas soluções para os problemas 1.6 e 1.7.

Problema 1.9 – escreva uma sub-função que implemente o algoritmo “Box-Mueller” ,no
qual aqui estão os passos :
1. escolha dois desvios uniforme, u1 e u2 .
2. faça o seguinte teste : calcule s = (u1 )2 + (u2 )2 . se t is igual a zero, ou ≥1 ,esqueça
essas instruções e volte para o passo 1 . De outra forma,prossiga para o passo 3.
Calcule
g 1 = u1

√− 2

ln (s)
s
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Retorna g1 como a saída da sua sub-rotina.
(O aluno notará que estamos negligenciando uma eficiência importante: podemos obter dois
números de uma única chamada para a função “Box-Mueller”, g1 como acima, e g2
calculado usando u2 ao invés de u1 na etapa 3. Claro, Eu não lhe contei o que esta função
faz, porque você descobrirá experimentalmente no Problema 1.10, mas você pode adivinhar
se você fez o Prob. 1.7.)
Problema 1.10 – Copie sua solução para o Problema 1.7 e, em vez de uma média de 100
desvios uniformes, faça uma única chamada para sua subfunção “Box-Mueller”. Compare a
saída e o tempo de execução dos dois programas.
Problema 1.11 – Escreva um programa que leia continuamente um controle “slider”, um
botão ou outro controle do painel frontal e defina um “boolean indicator True” se o controle
ultrapassar um limite e “False” se o controle voltar para o limite. O valor limite deve ser
definido no painel frontal enquanto o programa está em execução. Deve haver um botão no
painel frontal que interrompe a execução do programa quando for pressionado.
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Problema 1.12 –Escreva um programa para encontrar todos os números primos menores que
n (configuráveis no painel frontal) usando o algoritmo conhecido como “Erathostenes’
sieve”
Crie uma lista de números inteiros consecutivos de 2 a n: (2, 3, 4, ..., n).
1. Inicialmente, seja p igual a 2, o primeiro número primo.
2. Começando de p, conte em incrementos de p e marque cada um desses números
maiores que p na lista. Esses números serão 2p, 3p, 4p, etc .; note que alguns deles
podem já ter sido marcados.
3. Encontre o primeiro número maior que p na lista que não está marcado; Deixe p
agora igual a este número (que é o próximo primo).
4. Se não houver mais números não marcados na lista, pare. Caso contrário, repita a
partir do passo 3.
Problema 1.13 –Escreva uma subfunção chamada “Timeout.vi” . Ele tem duas entradas, que
eu chamarei de Limite In e Start Time In. Eles devem ser números inteiros de 32 bits.
Existem duas saídas: um booleano (chamado Timeout) e um inteiro de 32 bits chamado Start
Time Out. Esta sub-rotina deve ler o Tick Count (uma das funções do timer do LabVIEW) e
subtrair o valor de Start Time In. Se o resultado dessa subtração for maior que Limite, o
Tempo limite deverá ser definido como Verdadeiro. Start Time Out deve ser apenas o valor
de Start Time In. Use o painel de conectores padrão, o Limite de fiação no canto superior
esquerdo, o tempo de início no canto inferior esquerdo, o Tempo limite no canto superior
direito e o Tempo limite de início no canto inferior direito. (Este VI será útil para programar
seu robô. Confie em mim.)
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- Máquinas de Estado
Aperte o cinto de segurança. Máquinas de estado são provavelmente o conceito mais
importante e a técnica de programação para robótica, então é muito importante que você as
entenda. Mas eles são um pouco complicados e exigem muito do LabVIEW Zen. Então ...
aperte seu cinto de segurança.
O que é uma "máquina de estado"? A "máquina" é o seu programa. Quando está controlando
seu robô, a máquina é a combinação de hardware / software, mas, para fins de compreensão,
você pode se concentrar apenas no aspecto do software. Este programa gasta todo seu tempo
em "estados", que são bits de código executável. Cada estado faz um mínimo de duas coisas.
Ele (1) realiza alguma operação útil, como executar um motor, e (2) verifica se algum evento
ocorreu que fará com que ele faça a transição para outro estado. Em muitos casos, a
“operação útil” será não fazer nada: a única função do estado é esperar que um evento ocorra.
Para concretizar essa ideia abstrata, vamos construir uma máquina de estado que pretende
lançar um foguete. O programa terá cinco estados:

1. Preparado-O programa aguarda o comando de inicialização.
2. Contagem regressiva -O programa conta os segundos para o lançamento.
3. Fogo- O programa dispara o motor do foguete por cinco segundos.
4. Parada do Motor -O programa desliga o motor do foguete.
Anular o código que é executado se o botão Anular for pressionado

Planejamento
O primeiro passo para criar este programa não é começar a programar! O primeiro passo é
criar um diagrama de estado. Este é um diagrama que mostra, em um nível muito alto, o que
seu programa deve fazer, e contém uma idéia bastante importante: você deve saber o que seu
programa precisa fazer antes de começar a escrevê-lo! Quanto mais reflexão e clareza você
puder colocar no diagrama de estados, mais fácil será escrever o código. Então você
provavelmente vai querer pular este primeiro passo. Não. Os robôs são complicados, e os
robôs vencedores terão um software bem pensado e limpo, do tipo que só sai de um processo
que começa com diagramas de estado e fluxogramas.
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FIGURE 2.1 The state diagram for our rocket launcher example.

O estado de fogo é muito semelhante ao estado de contagem regressiva. Estamos diminuindo
um contador e, quando ele atinge zero, o programa passa para o estado Parada do
mecanismo.
O estado de parada do motor é trivial. Ele transita automaticamente de volta para o estado
Pronto, portanto, tecnicamente, nem é necessário. O estado de fogo poderia passar
diretamente para o estado Pronto, e isso não seria uma coisa errada a se fazer. Foi um
julgamento da minha parte para decidir que um estado separado para desligar o motor do
foguete fez para um programa mais limpo, mais fácil de entender.
Finalmente, você pode ver que os três primeiros estados também monitoram o botão Anular.
Se o botão for pressionado, o programa faz a transição para o estado Abort e interrompe a
execução.
Tendo desenhado nosso diagrama de estados, podemos proceder a diagramas de fluxo. Você
precisa de um para cada estado, então a Fig. 2.2 tem cinco separados. Se as ações dentro de
um estado forem realmente complexas, talvez você não consiga ajustar tudo em uma única
página (slide do PowerPoint), mas se esse for realmente o caso, talvez você deva dividir a
ação desse estado em dois ou mais . Quanto mais simples for um determinado estado, mais
fácil será fazer.
A convenção padrão nos fluxogramas é colocar as decisões Sim / Não (Verdadeiro / Falso)
em um losango, com fluxo vindo em um vértice e um em dois outros. As instruções de
atribuição e outras ações que o código executa são colocadas em retângulos. Existem muito
mais convenções do que isso, mas eu não ficaria muito envolvido nesses detalhes. O
importante é ser claro, para que você e seus colegas de equipe possam lê-los e dizer o que seu
programa deve fazer.
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Como exemplo de como ler esses diagramas, considere o estado Pronto na Figura 2.2.
Quando o código que compõe o estado começa a ser executado, a primeira coisa que
acontece é uma verificação para ver se o botão Cancelar foi pressionado. Se tiver, então
imediatamente transitar para o estado de abortar.Caso contrário, verificamos se o botão
Iniciar foi pressionado. Se não, retornamos ao estado Pronto (o código realmente sairá do
estado Pronto e depois entrará novamente, como você verá em breve). Se o botão Lançar foi
pressionado, então nós carregamos a Contagem. variável com o número 10 (porque vamos
contar para baixo por 10 segundos) e transição para o estado de contagem regressiva.

FIGURE 2.2 Flow diagrams for each of the five states in our rocket
launching state machine.
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Programação
Antes de irmos para os detalhes de programação, vamos dar uma olhada em uma máquina de
estado. O coração da máquina de estado é a Case Structure dentro a um While Loop que
contém um Shift Register, como mostrado na Fig. 2.3. Cada caso de Case Structure é um
estado da máquina. A cada iteração do While Loop, o valor é armazenado no Shift Register é
usado para selecionar qual caso

FIGURE 2.3 The basic structure of a state machine.

(estado) executa. Conforme o código é executado, uma de suas tarefas é escrever um valor ao
Shift Register, um valor no qual será armazenado e lido na próxima iteração do loop. O
programa mostrado na Fig. 2.3 não faz nada útil (na verdade, ele não será executado porque
eu não conectei o Conditional Terminal do loop), mas mostra uma estrutura básica.

Se a variável Boolean nomeada "Action Happened?" permanecer falso, então um zero é
escrito para o terminal do lado direito do Shift Register. Na próxima iteração do loop, esse
zero será aplicado ao selecionador de case e esse mesmo estado 0 seja executado novamente.
Se o Boolean é verdadeiro, então o valor 1 é escrito ao Shift Register, e o estado 1 será
executado em seguida.
Na prática, é extremamente difícil manter o controle de seus estados por números. É muito
mais fácil nomeá-los, e conforme entramos nos detalhes, você verá como nós podemos fazer
isso (embora o fundamento de controle ainda seja por valores inteiros, eles estão apenas
escondidos por trás de nomes).
Como você pode ser, a estrutura de programação essencial para uma máquina
de estados é a Case Structure. Uma máquina de estados faz algo elegante que
pode ter muitos casos. A maneira mais rápida de percorrer através dessa
estrutura para encontrar um caso em particular é colocar o cursor do mouse
em qualquer lugar dentro da Case Structure, manter pressionado o Ctrl e
percorrer a roda do mouse.
Agora estamos prontos para escrever o programa que implementa a figura 2.1 e seus
diagramas de fluxo dependentes. Começaremos com o elemento de controle fundamental,
aquele que define nossos estados (e permite que os chamemos por nomes ao invés de lembrar
os números). Comece criando um novo VI, e então solte um controle Enum no Front Panel
(da paleta Ring & Enum) . "Enum" é uma abreviação para "enumerado". Este é um tipo de
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dado "inteiro" associado a uma String de texto legível. Os controles de Text Ring e Menu
Ring são muito similares, mas para controlar uma máquina de estado, tem que ser um Enum.

Renomeio seu Enum para algo informativo como "Launcher State". Em seguida, clique com
o botão direito do mouse no Control e selecione Advanced ►
 Customize… Isso irá abrir uma
cópia do Enum em uma nova janela que se parece com o Front Panel de uma VI, mas você
verá que não tem um Block Diagram. Antes que você faça qualquer outra coisa, de uma
olhada ao longo do Tool Ribbon no topo do painel VI e encontre onde diz "Control".
Pressione a pequena seta à direita e seleciona "Typedef" da lista suspensa (ver Fig. 2.4). Este
é um passo muito importante e as coisas não vão funcionar direito se você não fizer isso.

FIGURE 2.4 Making a Control into a Type Definition.

Em seguida, clique com o botão direito do mouse na nova cópia do Enum, e selecione Edit
items... Isso irá abrir uma janela na qual você pode digitar seus cinco estados, como mostrado
na Fig. 2.5. Clique OK e feche essa janela, e depois salve esse novo controle. Você deve
salvá-lo no mesmo local em que salvará o programa Launcher, e você deve provavelmente
dar o mesmo nome que você deu para o controle quando você o criou ("Launcher State?" ).
Depois de salvar o controle, feche-o. Quando você fizer isso, aparecerá uma mensagem
perguntando se você quer repor o controle original por esse novo. Você pode responder sim
ou não, porque a próxima coisa a fazer é descartar o controle original. Feche a VI que você
largou primeiramente ao controle Enum, sem salvá-lo.
Não vou lhe dizer como ser organizado e disciplinado na maneiro como você
salva seus arquivos. Só vou salientar que você acabará se desculpando se não
for.
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FIGURE 2.5 Assigning names to the integers in the Enum.

Abra um novo VI e faça o Front Panel se parecer algo como Fig. 2.5. Esses dois botões
(controles Boolean) e um indicador real. "Motores" é um indicador booleano. Eu balancei as
cores para que o estado False fique preto e estado True seja vermelho, e fiz um monte de
outras alteração de fonte e tamanho. Você pode descobrir como fazer esse tipo de coisa por
contra própria.

FIGURE 2.6 My front panel for the Launcher. Yours may look different.

Agora mude para o Block Diagram, onde nós vamos (finalmente) começar a construir nossa
máquina de estados. Aqui estão os passos:
1. Desenhe um While Loop. Faça bem grande: aproximadamente quadrado, e feche a
altura total de sua tela. Isso fará um VI muito mais "espaçoso". Mais tarde, seus
programas serão mais complexos, e você encontrará valor na criação de um layout
muito compacto. (Por agora, apenas agrupe os quatro terminais dos objetos no Front
Panel e arraste-os para um lado. Posicionaremos eles mais tarde).
2. Clique com o botão direito a borda esquerda do loop e selecione Add Shift Register…
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3. Clique com o botão direito em um espaço em branco no diagrama e selecione Select a
VI... Na caixa de diálogo que aparecer, selecione o novo controle que você criou (isso
terá a extensão .ctl) e conecte-o como na Fig. 2.7, em que o primeiro estado que a
máquina entra é o estado "Ready" .

FIGURE 2.7 Wiring the state control to the shift register.

4. Pegue o terminal para o botão Abort e coloque-o dentro do While Loop, perto do lado
esquerdo. Você está fazendo isso agora para ajudá-lo a dimensionar as coisas
corretamente na próxima etapa. (Ao passar pelos próximos passos, você pode achar
útil olhar para a Fig. 2.8).
5. Desenhe uma Case Structure dentro do While Loop, mas não inclua o terminal Abort
dentro da estrutura. A estrutura deve preencher principalmente o While Loop. Não
faça isso até atingir a borda do loop, mas deixe uma margem confortável por todo o
redor. O Abort terminal dele dar uma ideia do tamanho da margem certa
6. Conecte o terminal esquerdo da Shift Register ao terminal de seleção da Case
Structure. Observe atentamente como ele muda automaticamente de uma estrutura
True / False, para uma com duas cases com nomes que vêm de sua variável de
controle de estado. As cases desta Case Structure são os estados na máquina de
estado!
7. Certifique-se de que as cases que estão sendo exibido não seja o estado default.
Clique com o botão direito do mouse no nome da case (provavelmente "Countdown")
e selecione Delete This Case. Isso pode parecer uma loucura, mas é um truque para
economizar seu tempo. Por enquanto, sua Case Structure deve ter apenas uma case, a
case Ready.
8. Consulte novamente a Fig. 2.2. Precisamos converter o diagrama de fluxo para o
estado Ready em código real. A primeira coisa que acontece é uma decisão True /
False baseada no botão Abort. Portanto, desenhe uma estrutura de case dentro da case
Ready e conecte o terminal Abort ao seu seletor. Se você observar o diagrama de
fluxo, verá que tudo o que acontece nesse estado está "abaixo" dessa case, portanto,
ele deve preencher a case Ready.
9. Certifique-se de que a case True esteja aparecendo na estrutura que você acabou de
conectar ao terminal Abort. Coloque uma cópia do seu controle de estado dentro deste
gabinete. A maneira mais fácil de fazer isso é “control-drag-copy”, aquela que você
adicionou ao diagrama no Passo 3. Mantenha pressionada a tecla Control, clique no
controle existente e arraste-o para fazer uma cópia. Em seguida, clique na pequena
seta para baixo no controle e selecione a caixa Abort.
10. Conecte o controle ao registrador de deslocamento como mostrado na Fig. 2.8.
Observe o túnel que aparece como um quadrado branco. Este é um erro (que iremos
corrigir daqui a pouco). Está lhe dizendo que você não está conectado a essa saída em
todos as cases. Você deve fornecer uma saída válida para cada case para que o
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programa seja executado. Observe o delay de 100 ms, que todo programa que aguarda
entrada humana deve ter!
11.

FIGURE 2.8 Wiring the Ready state to handle the Abort button being
pressed.

12. Mude a case interna para o valor False (botão Abort não pressionado) e conecte-a
conforme mostrado na Fig. 2.9. A constante carrega a variável Count com o número
de segundos para os quais contaremos. Note que alguns dos túneis de output pelos
quais o fio laranja passa têm um pequeno ponto branco no centro. Estes foram
configurados para Use Default If Unwired (com um clique com o botão direito do
mouse, é claro). NUNCA faça isso com os túneis conectados ao control register de
estado! Você sempre quer estar controlando-os próximo estado que o programa vai.

FIGURA 2.9 Conectando o estado Ready para manipular o botão Launch
sendo pressionado.
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13. Nesta etapa, não faremos programação, mas faremos uma pausa para refletir sobre o
que o programa fará. O While Loop será executado continuamente (até que o botão
Abort seja pressionado, mas ainda não gravamos esse código). Em cada iteração, o
loop assumirá o valor do controle de estado (armazenado na shift register) e o
aplicará à Case Structure principal. A case structure será alternada para essa case e
executar o código nessa case. Esse código sempre incluirá uma cópia da variável de
controle de estado que é conectada ao terminal da direita da shift register. Em outras
palavras, o código em execução no estado atual determina qual case / estado será
executado na próxima iteração do While Loop. Se você observar as últimas etapas,
verá que escrevemos código em que o estado Pronto forçará o estado Abortar ou o
estado Contagem regressiva a ser executado na próxima iteração do While Loop.
14. Se você se referir ao flow diagram, verá que ainda não codificamos a case em que
nenhum botão é pressionado e a máquina de estado retorna ao estado Ready. Faça
isso agora. (Observe a falta de instruções. Você tem que descobrir isso sozinho).
15. Clique com o botão direito do mouse na palavra “Ready” na Case structure principal
e selecione Duplicate Case. Isso criará o estado de contagem regressiva para você,
principalmente desenhado.
16. A duplicação da case criou uma cópia do botão Launch (chamado Launch 2). Essa é
uma penalidade típica que você precisa pagar para usar esse atalho. Simplesmente
apague o Launch 2 agora.
17. Defina a Case Structure mais interna para mostrar a caixa False e conecte-a de forma
semelhante à Fig. 2.10. Agora, em vez de ler o valor do botão Launch, estamos
verificando se a contagem chegou a zero. Caso contrário, diminuímos o contador em
1 e retornamos ao estado de contagem regressiva. Observe o novo cronômetro que faz
o estado durar por um segundo inteiro (de modo que estamos contando em segundos,
como é tradicional quando lançamos foguetes).

FIGURA 2.10 Conectando o estado da contagem regressiva para verificar
se já contamos tudo.
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18. Se a contagem for igual a zero (True na case mais interna), então devemos carregar o
fio Count com 5 (porque nós dispararemos os motores apenas por cinco segundos) e
fazer a transição para o estado Fire. Vou deixar você descobrir esse código por si
mesmo.
19. Escolha Duplicate Case novamente para criar o estado Fire como cópia do estado
Countdown. Desta vez, não fazemos cópias incômodas de controles que precisam ser
excluídos.
20. Aqui queremos permanecer no estado de Fire se a contagem ainda não for zero. Se for
zero, queremos ir para a case de parada do motor. E quando o fizermos, não
precisamos carregar nenhum novo valor no Count. Faça isso.
21. Claro, você precisa realmente disparar os motores. O terminal para esse indicador foi
deixado em volta do circuito. Agora você precisa trazê-lo para dentro e ligá-lo de tal
forma que ele receba o valor True quando os mecanismos estiverem disparando, e o
valor False de outra forma. Descubra como. (Dica: Default se estiver Unwired ).
22. Duplique Case novamente para criar o caso de parada do motor. Agora já não
olhamos para o botão Abort, portanto selecione a Case Structure que a lê e apague-a.
Isso apaga todo o conteúdo da case.
23. Este case só precisa definir Engines para False e fazer a transição para o estado
Ready. Vá em frente e escreva esse código você mesmo.
24. Duplique a case uma última vez para criar a case Abort. Tudo o que este caso precisa
fazer é enviar um valor True para o terminal condicional While Loop (sem pegar a
Síndrome da Flecha Quebrada!). Como estamos interrompendo o loop, não haverá
um próximo estado. Mas ainda precisamos conectar algo ao túnel de controle do
estado ou o programa não será executado. Ligue uma cópia do controle de estado com
o valor definido como Abort. Depois de fazer essa última conexão, você não deve
mais ter uma seta quebrada e o programa deve estar pronto para teste.
Teste o programa. Funciona? Os motores entram quando você acha que eles deveriam?
(Dica: o atraso de 1 segundo nos estados Countdown e Fire provavelmente não deve ser
colocado de forma idêntica.) Corrija tudo até que você esteja satisfeito em ter feito um
trabalho profissional e não tenha vergonha de mostrar seu programa em público.
Exercício E9: Substitua o nó de feedback no exemplo do Launcher por uma shift register

Adicionando um intervalo
I nfelizmente, nosso pequeno lançador de foguetes é um exemplo um pouco artificial,
mas essa é a natureza da fera. Na verdade, na próxima parte, vamos torná-lo ainda mais
artificial, para que possamos discutir um elemento essencial do design do robô. Mencionei
várias vezes que, muitas vezes, a principal função de um estado, ou mesmo apenas, é esperar
que algo aconteça. Se você olhar para o estado Pronto em nosso lançador de foguetes, é um
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estado que espera apenas que um botão seja pressionado. Mas e se a coisa que você está
esperando nunca acontece?
Para tornar a questão mais concreta, considere um robô que atire nas coisas (uma
tarefa de robô FRC bastante popular). Você pode ter um sistema de cinto que entrega a coisa
ao mecanismo do atirador e um sensor que detecta a passagem da coisa do cinto para o
atirador. O programa pode ter um estado chamado Run The Belt. O robô permanece nesse
estado até que o sensor detecte que a coisa foi disparada e, em seguida, vai para outro estado,
permitindo que qualquer necessidade aconteça perto. Agora, suponha que a coisa encrave, ou
o cinto se solte, e o detector nunca erre. Então o robô fica preso nesse estado até o final da
partida. Você precisa de uma saída: Algum tipo de mecanismo que termine o estado de
qualquer maneira e permita que você faça outra coisa com o robô.
Em nosso exemplo, se você começar a programar, e então for comer, o programa
simplesmente ficará parado lá, esperando por você voltar e pressionar um botão. Vamos
deixar o programa impaciente. Se o usuário não apertar o botão Iniciar ou no Abort button
dentro de 10 segundos, o programa terá um "Timeout”. Como vamos modificar nosso
código, a primeira coisa que nós deveríamos fazer é atualizar nosso documento. Fig 11
mostrar um fluxograma atualizado para o estado Ready. Agora este estado chega a ver se o
tempo ocorreu antes de verificar os botões.

FIGURA 2.11 Flow chart para o estado Ready com um time out

O resto desses exemplos irá proceder assumindo que você completou o Problema
1.13. Se você não tiver, volte e faça isso agora. Então você pode voltar aqui e
terminar.
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1. No seu block diagram clique com o botão direito em qualquer uma das cópias do seu
estado control e selecione Open Type Def.
2. Quando abrir, clique com o botão direito do mouse no próprio controle e selecione
Edit Items…
Adicione um novo estado chamado de “Timeout” para a lista. Você pode adicionar ao
final da lista ou pode inserir em qualquer lugar no meio da lista. Quando terminar,
salve o controle e feche a janela que aparecer. Se você checar, pode ver que o novo
estado está presente em todas as cópias do estado control (porque definimos como
uma definição de Type Definition, quando criamos).
3. Modifique seu estado Ready para corresponder à Fig. 2.12. Existe uma nova estrutura
de casos que inclui aquela que lê Abort button. Estou mostrando o outro caso (que
você deve ter certeza que é o caso verdadeiro!). O caso falso contém o código que
você escreveu antes. Marque a opção “Use Default If Unwired” na saída da “Case
structure”.
4. O que está acontecendo? Quando o programa inicia, ele lê o o relógio de
milissegundos e armazena esse valor no registrador de deslocamento. Seu “Timeout
VI’’ mede o tempo de iteração do loop em milissegundos. Se a diferença entre a
leitura atual e a leitura armazenada exceder 10.000 ms, a estado Machine fará a
transição para o estado de Timeout. Esse estado é usado para arrumar as pontas soltas
que precisam ser arrumadas antes de retornar às operações normais. No nosso
exemplo, não há nada a fazer.

5. Estamos enviando ao estado Machine para o estado de Timeout, para que o estado
exista melhor. Alterne a estrutura do caso para que o caso de parada do motor esteja
sendo exibido e duplique este caso. Será automaticamente denominado Timeout.
Altere o estado Control para que a máquina seja enviada para o estado Abort a seguir.
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FIGURE 2.12 The Ready state with a timeout test added.

6.
Nós temos um último passo. O estado Engine Stop passa para o estado Ready.
Quando fazemos isso, queremos reiniciar o tempo limite de 10 segundos. Portanto, leia o
relógio de milissegundos e alimente esse novo valor ao registrador de deslocamento, como
mostra a Fig. 2.13. Se você pensar nisso, mostrei a você dois métodos para tirar um estado
Machine de problemas: uso de um tempo limite e o uso de um botão de interrupção
pressionado manualmente. Ambos estão disponíveis para você enquanto projeta seu robô. O
botão Abort tem efeito imediato (ou pode ter, veja Problema 2.1), mas o operador tem que
lembrar de pressioná-lo. O tempo limite é automático, mas não imediato. Cada abordagem
terá seu lugar. Uma terceira abordagem é o uso de um "interruptor de homem morto", onde
você fica em um estado apenas enquanto um botão é pressionado, o que tem algumas das
vantagens de ambos.
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FIGURE 2.13 The Engine Stop state with a reset of the 10 second timeout.

Delays
Se você rodar com o exemplo do Rocket Launcher, você notará que o botão “Abort” é
insatisfatório. Há um delay de até um segundo antes que a contagem regressiva seja
interrompida ou que os motores sejam desligados. Este é um problema importante a ser
resolvido. Não é importante para nosso pequeno exemplo, porque nosso pequeno exemplo
não é importante. Mas você pode ter uma situação em que algum aspecto do seu código de
robô de competição precise atrasar por, digamos, um segundo. Se você colocar esse atraso
como fizemos aqui (como na Fig. 2.14), você terá um problema. Todo o seu código será
interrompido, incluindo o código que permite ao motorista controlar o robô, até que essa o
blocking call seja concluída. Se o motorista tiver o robô indo a toda velocidade quando o
delay começar, ele continuará a toda velocidade (sem direção) por todo o segundo delay.
Exatamente por que isso acontecerá, não será claro para você até que tenhamos discutido a
essência do FRC Robot Framework, por isso confie em mim. (Ok. Então isso foi uma
mentira. Seu robô não vai continuar por um segundo inteiro. Há um sistema de segurança que
irá desativar o seu robô. O efeito final é o mesmo para você, no entanto. Você não vai ganhar
o controle de seu robô até que seu delay tenha passado.)

FIGURE 2.14 The millisecond delay timer is a blocking call. No structure
containing it can complete until the timer expires.

Então, vamos modificar o Rocket Launcher para que nossos delays de um segundo sejam
implementados de uma maneira "boa". Isso pode parecer uma modificação não trivial e, na
verdade, pode ficar um pouco complexo. Mas é importante. Então, começamos com novos
fluxogramas, como na Fig. 15. Para implementar esses diagramas, abra o seu Rocket
Launcher e siga estas etapas:
1. Adicione um Shift Register e carregue-o com o clock de milissegundos enquanto a
máquina de estado passa do estado Ready para o estado Countdown, como na Fig.
2.16. Observe o uso de “Default if Unwired tunnels”.
2. Mude para o estado da contagem regressiva. Você precisará de mais espaço dentro da
estrutura interna do gabinete. Uma maneira rápida de obter isso é manter pressionada
a tecla “Control” e arrastar um retângulo onde você deseja que o espaço extra
apareça. O LabVIEW irá expandir seu diagrama para limpar esse retângulo. Esteja
ciente de que está fazendo isso para todas as camadas do seu programa, então você
pode ter alguma limpeza para fazer depois. (Eu costumo esticar as coisas
manualmente quando sei que o método de controle e arraste afetará muitas coisas que
eu não posso ver.)
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FIGURE 2.15 Novos fluxogramas para os estados Countdown e Fire.

3. Use o Timeout VI que você fez anteriormente, e uma nova estrutura de case interna
para dar o código mostrado na Fig. 2.17. O caso exibido é o que fazemos quando o
tempo limite de 1 segundo expirou: diminuímos a contagem por 1 e ficamos no
estado de contagem regressiva.

FIGURE 2.16 O estado Ready mostrando o novo Shift Register sendo
carregado com a hora atual.

4. A Fig. 2.18 mostra o outro caso: o que fazemos quando o temporizador ainda não
expirou. Continuamos no estado de contagem regressiva, mas não diminuímos o
número de pontos. Em vez disso, apenas passamos a entrada para a saída.
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FIGURE 2.17 O estado da contagem regressiva mostrando o código para
lidar com a expiração do tempo limite de 1 segundo.

5. Agora considere o caso que é executado quando Contagem atinge zero. A Fig. 2.19
mostra apenas a estrutura do caso com o caso True visível. Note que precisamos do
temporizador mais uma vez, porque temos que marcar o segundo "zero" na contagem
regressiva. Então, para ir com o Timeout VI, há de novo uma nova e mais interna
estrutura de casos. O caso verdadeiro mostrado corresponde ao temporizador de 1
segundo que expira. Nós ajustamos os Motores Booleanos para True, recarregamos
nosso registrador de mudança de tempo com uma nova hora de início (porque
estaremos usando o mesmo delay em Fire), carregamos o valor 5 em Count e fazemos
a transição para o estado Fire. O caso False (não mostrado) não faz nada além de nos
manter no estado Countdown. Não precisamos acompanhar o valor de Contagem,
porque estamos apenas deixando-o em zero até que o tempo de 1 segundo expire.
6. Modifique o estado de Fire da mesma maneira que modificamos a contagem
regressiva nas etapas 3 e 4. Você não precisa do segundo extra (aquele adicionado na
etapa 5).

FIGURA 2.18

FIGURA 2.19
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É isso aí! Se você fez certo, o botão Anular deve funcionar instantaneamente (ou dentro de
100 ms, o que é próximo o suficiente para instantâneo).
Problemas
Problema 2.1 – Eu tenho afirmado que um While Loop que aguarda a entrada humana deve
ter um delay de 100 ms, a fim de liberar a CPU para outras tarefas. Escreva um programa
para testar seu tempo de reação. Deve, claro, usar uma máquina de estado. Deve haver um
botão "Go", um delay aleatório de algum comprimento (com um delay mínimo de um
segundo ou dois) e, em seguida, um sinal visual. O programa deve informar quanto tempo
(em milissegundos) levou o usuário a pressionar um botão em resposta ao sinal. A máquina
deve redefinir automaticamente para o estado em que aguarda o botão "Go".

Problema 2.2 – Modifique sua solução para o Problema 2.1 para que você acumule e exibe
um histograma de tempos de reação.
Problema 2.3 - Construa uma máquina de estado que imite o desempenho de uma ação do
robô por 3 segundos. A ação pode ser qualquer coisa: dirigir um motor ou fechar uma pinça.
Para este programa, a “ação” estará transformando um indicador booleano no painel frontal
em True por 3 segundos. A ação deve ser iniciada com o pressionamento de um botão no
painel frontal (modelagem da pressão de um botão em um controlador de joystick de robô. A
ação deve ser concluída apenas uma vez para pressionar um único botão, independentemente
do tempo de duração do botão. ação novamente, o operador precisa liberar o botão e depois
pressioná-lo novamente.
Problema 2.4 – Construa uma máquina de estado que imite completamente o desempenho
de uma ação do robô sob o controle do operador. Como no último problema, a “ação” está
configurando um indicador booleano do painel frontal como Verdadeiro. O indicador deve
permanecer Verdadeiro enquanto o botão do painel frontal estiver pressionado e deve ficar
Falso dentro de 100 ms desse botão sendo liberado.
Os próximos três problemas - lidar com a simulação de uma máquina que dispensa o
Coca-Cola. Uma lata de Coca-cola custa US $ 1,25. A máquina aceita moedas, moedas,
moedas e dólares. Ele tem uma tela que mostra quanto dinheiro foi recebido e também pode
exibir outras mensagens. Por exemplo, ele exibe uma mensagem indicando que tem dinheiro
suficiente para uma compra, ou o valor da alteração devida, ou a quantia retornada se o
usuário clicar no botão cancelar. Se o usuário insere algum dinheiro, mas não faz mais nada,
depois de 30 segundos a máquina desiste e devolve o dinheiro. Quando não há ação, o
display pode ter uma mensagem que tente atrair o transeunte a comprar uma coca.
Problema 2.5 – Projetar o diagrama de estado de uma máquina de refrigerante para
dispensar Coca-Cola. Dica: esta máquina é cíclica: começa em um estado de espera e retorna

52
a esse estado. Se seu diagrama de estado tiver um layout geralmente circular, ele será limpo e
fácil de ler.
Problema 2.6 – Desenhe diagramas de fluxo para cada estado da sua máquina de estado
Coca-Cola.
Problema 2.7 – Codifique sua máquina de Coca-Cola.

—Introdução ao cRIO*
(Notas atuais: a utilização do cRIO foi substituída pelo RoboRIO atualmente, portanto as
informações a seguir se encontram desatualizadas temporariamente)
É difícil discutir a programação de um robô FRC sem alguma discussão sobre o hardware.
Ao mesmo tempo, este livro é sobre software, não hardware. Então, vou fazer o mínimo aqui
e assumir que posso falar, por exemplo, de codificadores sem entrar nos detalhes de como
você conecta um. (No Capítulo 5, quando discutirmos a programação para dispositivos
individuais, eu indicarei onde você pode encontrar exemplos que incluam instruções de
conexão.)
O esquema geral de hardware para um robô FRC é mostrado na Fig. 3.1. Seu código é
executado no cRIO(mostrado na Fig. 3.2), que é um pequeno computador embutido em um
chassi. (O cRIO não é um convite para visitar o Brasil, mas significa “entrada / saída em
tempo real compacta”, que diz muito, ou muito pouco, dependendo do seu ponto de vista.)
Os slots no chassi aceitam uma ampla gama de módulos plug-in da National Instruments. Na
FRC, usamos apenas um para entrada e saída digital, um para entradas analógicas e um para
acionamento de relés.

FIGURE 3.1 Schematic diagram of an FRC robot control system.

O cRIO é conectado por um cabo a um ponto de acesso sem fio (comumente chamado de
roteador WiFi, ou apenas "o rádio"). Você vai programar e controlar o robô através deste link
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de comunicação, que pode ser feito por WiFi ou por uma conexão direta via cabo. (Em uma
competição, apenas robôs ativamente competidores usam o Wi-Fi. Todas as mudanças de
programação e corridas no campo de prática devem ser feitas por meio de um cabo, por isso
certifique-se de possuir um longo.)

(a)

(b)

FIGURA 3.2 (a) o cRIO. Uma versão anterior possui oito slots, duas portas
Ethernet e alguns outros extras. Em (b) você pode ver o Rio.

Além do código que você escreve para o cRIO, existem vários outros componentes de
software, alguns dos quais você precisará escrever, enquanto outras partes já estão escritas
para você. A Fig. 3.3 é a contraparte da Fig. 3.1, mas para o esquema de software. Observe
que seu código não é uma unidade independente, mas reside dentro de algo chamado FRC
Robot Framework.
Na verdade, programar um robô do zero é uma tarefa enorme - grande demais para uma
temporada de construção do FRC, ou mesmo um ano inteiro de esforço. Felizmente, o
levantamento pesado foi feito para você pelo FIRST Robotics Resource Center no Worcester
Polytechnic Institute, em colaboração com a National Instruments. Sua estrutura consiste em
uma arquitetura de alto nível e um grande número de sub-rotinas de baixo nível (Vis). Seu
código será escrito como uma camada intermediária: você gravará VIs que usam as rotinas de
baixo nível, mas, por sua vez, são chamados pela arquitetura de alto nível. Eu nunca conheci
nenhuma das pessoas por trás do Framework, mas sou extremamente grata por todo o esforço
deles, e você também deveria estar. Por causa do Framework, você pode se concentrar em
resolver o problema apresentado pela concorrência, em vez de se preocupar em ler uma porta
USB, interpretar os dados como uma posição de joystick e, de alguma forma, obter esses
dados pelo Wi-Fi e em seu programa.
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FIGURE 3.3 The FRC Robotics software scheme.

Observe que o FRC Driver Station se comunica bidirecionalmente com o Robot Framework,
mas apenas unidirecionalmente e com o seu código. Isso permite que você exiba alguns
dados de diagnóstico pré-determinados, muito básicos, sem escrever um painel
personalizado. Como essa observação implica, o FRC LabVIEW inclui um painel padrão que
você pode usar se não precisar fazer nada extravagante. Se, por outro lado, você precisar
fazer processamento de imagem ou outra computação séria, poderá usar esse código padrão
como ponto de partida e criar seu próprio Painel. (O uso do painel e a programação são
abordados no Capítulo 8.) Na Fig. 3.1, você notará que a câmera está conectada ao rádio.
Imagens da câmera são transmitidas diretamente para o seu laptop para que você possa
processá-las e / ou exibi-las no Dashboard sem envolver o cRIO, que não tem a potência
necessária para executar o robô e fazer cálculos sérios.
LabVIEW Projects
O programa do seu robô será grande. Você escreverá pelo menos vários VIs, e o próprio
Framework inclui centenas de sub-rotinas. A fim de reunir todas essas coisas em um
programa que funcione e carregá-lo no seu robô, é necessária uma organização séria. O
mecanismo do LabVIEW para isso é o "project", e o arquivo de project associado, que seria
nomeado, por exemplo, MyBigProject.lvproj.

Se a sua versão do Windows não estiver exibindo extensões do arquivo, você
não poderá ver a diferença entre MyRobot.vi e MyRobot.lvproj. Você deve
consertar isso agora. Se você não sabe como, encontre alguém que possa lhe
mostrar.

Como de costume, a melhor maneira de aprender é fazendo. Se a sua cópia do LabVIEW
ainda não estiver em execução, inicie-a agora. Se estiver em execução, feche todos os seus
VIs abertos para voltar à tela inicial (Fig. 1.1). Em New, clique em FRC cRIO Robot Project,
que deve abrir uma janela como mostrado na Fig. 3.4.
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FIGURA 3.4 A janela Create New FRC Robot Project.

Agora que a janela apareceu, você tem três coisas para fazer.
1. Dê ao seu projeto um nome sensato. Este será o nome do arquivo no disco rígido,
então escolha algo significativo e compreensível. Por enquanto, "Practice Project"
pode ser uma boa escolha. Mais tarde, você pode ter um nome que deixe claro que
esse é o projeto do seu robô de competição.
2. Escolha um local para o projeto. Este não é trivial se você planeja que mais de uma
pessoa trabalhe no código, e nem todos farão isso no mesmo computador. Desenvolvi
uma estratégia que funciona para mim e para a equipe com quem trabalho, mas talvez
não seja o certo para você. Para um projeto de Practice, não há problema em aceitar o
padrão, mas pense em como compartilhar código entre vários usuários antes do início
da temporada de construção.
3. Digite seu endereço IP do cRIO. Se o número de FRC da sua equipe for 1234,
substitua o xx por 12 e o yy por 34. Suponho que você tenha aprendido de alguma
forma - embora não de mim - como configurar todos os seus endereços IP, formatar o
seu cRIO, etc. (Esse tipo de informação pode ser encontrado no site da FIRST.)
4. (Há uma piada do Monty Python à espreita aqui.) Escolha o tipo de drive train que
você deseja. Sua escolha não importa muito, pois você pode alterá-la mais tarde. Para
os propósitos deste livro, escolha uma opção “hardware only” , pois não discutiremos
o recurso de simulação do LabVIEW.
Quando você terminar essas tarefas, o LabVIEW irá trabalhar por um tempo e eventualmente
produzirá uma “árvore de projetos” como a mostrada na Fig. 3.5. Sua janela não será
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exatamente igual à minha porque eu abri várias pastas para que possamos ver e discutir o que
há dentro delas.

FIGURA 3.5 A árvore de projetos para o Robot Framework.

A primeira coisa a notar é que a estrutura do diretório (pasta) que você vê é inteiramente
virtual. Se você for para o diretório que especificado para o projeto, verá que não há
subpastas. Todos os arquivos são apenas colocados juntos na pasta principal do projeto. Você
pode ser tentado a impor alguma organização nessa bagunça, mas você deve resistir a esse
pensamento. Há vantagens em ter todos os arquivos em uma pasta e você pode impor toda a
organização necessária por meio da árvore.
Não é apenas a organização virtual, mas os “arquivos” na árvore são virtuais também. Eles
são atalhos. Se você clicar com o botão direito em um dos VIs, verá que Remove from
Project é uma opção, mas não Delete. Removendo um arquivo do projeto o deixa no disco
rígido, o que é bom se você decidir que ainda precisava dele.
Você pode criar novas pastas, excluí-las, arrastar VIs de uma pasta para outra, reorganizar
sua ordem e coisas assim. Você pode adicionar VIs existentes ao projeto, e não importa em
qual pasta esses VIs estão realmente instalados (embora eu recomendo que você coloque os
VIs criados para o seu robô na pasta do projeto com o Robot Framework). É também o caso
que qualquer sub-VI que você cria não tem realmente que aparecer nesta árvore. Se o
programa principal que inclui essas rotinas estiver na árvore, elas serão incluídas
automaticamente quando o código for compilado. Por outro lado, qualquer código que
funcione como um programa “principal” rodando no cRIO deve aparecer na árvore.
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Se você observar cuidadosamente a Fig. 3.5, verá que a árvore está dividida em duas seções:
“My Computer” e “RT CompactRIO Target” . Isso está dizendo onde o código será
executado. Normalmente, você não terá nenhum VI em My Computer. Você provavelmente
irá ter algum código que será executado em seu laptop durante uma competição, mas fará
parte do projeto do Dashboard, não do projeto do robô. Por outro lado, se você está
trabalhando em coisas (fazendo simulações de seu robô, ou calculando trajetórias de bola ou
algo assim), você pode achar conveniente incluir esses arquivos no projeto e executá-los da
árvore. Apenas esteja ciente de que o código do robô não pode incluir nenhum desses VIs.
Para iniciar o desenvolvimento de um novo programa em qualquer categoria, clique com o
botão direito do mouse em, por exemplo, “RT Compact RIO Target” e selecione New ► VI.
Se você esqueceu de definir o endereço IP que corresponde ao seu número de equipe ou
deseja alterá-lo por qualquer motivo, clique com o botão direito do mouse em “RT Compact
RIO Target” e selecione Properties.

Executando Programas no cRIO
Existem duas maneiras de executar programas no cRIO, correspondentes a dois tipos de
memória disponíveis, EPROM e DRAM. A EPROM (memória de leitura eletricamente
programável; o tipo usado atualmente é conhecido como memória flash) é usada para o
código de competição. Um programa escrito lá é “permanente” no sentido de que quando
você liga a energia do cRIO, o programa permanece na memória e pode ser executado
novamente sem fazer o download. Vamos adiar a discussão sobre como fazer isso para o
próximo capítulo.
A outra maneira de executar um programa é em DRAM (memória de acesso aleatório
dinâmico), onde o código permanece a não ser que você desligue o cRIO, reinicie-o ou a
comunicação entre o cRIO e sua estação de laptop / driver seja perdida( o que acontece com
muito mais freqüência do que você gostaria). A vantagem aqui é que o painel frontal do
programa permanece ativo em seu laptop, mesmo quando o próprio código é executado no
cRIO. Isso pode ser uma grande ajuda para que seu robô funcione, esteja em sintonia e seu
software seja . Ele também permite que você escreva pequenos programas de teste que
apenas fazem uma ou duas coisas, o que pode ser uma ótima maneira de resolver um
problema específico sem ter que trabalhar com todo o Robot Framework. Em particular, acho
muito útil olhar para gráficos de leituras de sensores. O código que foi "Implantado" no cRIO
(está sendo executado a partir da EPROM) não mostra um painel frontal. Se houver coisas
que você precisa ver, é possível projetar a exibição deles na sua Dashboard, mas isso não é
um trabalho de cinco minutos ...
Por exemplo, criaremos e executaremos um pequeno programa que considero útil ter em
mãos. Ele mostrará rapidamente quais nomes o sistema FRC está associado aos botões e
outros controles do seu joystick (ou controle de jogo, ou o que você estiver usando). Então ...
comece um novo VI. (Você pode considerar criar uma nova pasta na sua árvore de projetos
chamada “Test Programs” para armazená-lo). Desenhe o programa mostrado na Fig. 3.6.
Para fazer isso, você precisará usar VIs do WPI.
Se você olhar para trás na Figura 1.8, verá que o último item, bem na parte inferior do menu
de contexto do Block Diagram, é WPI Robotics Library. Selecione isso e fixe a paleta que
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você obtém. Você realmente quer gastar algum tempo de qualidade explorando ela. Tudo o
que seu robô realmente faz, seja rotar um motor, ler um codificador ou operar um cilindro
pneumático, você fará através de sub-rotinas aqui.
Por enquanto, porém, queremos apenas a Joystick Palette. É uma subpalette no RobotDrive
ou na DriverStation. Lá você encontrará as rotinas Open e Get mostradas na Fig. 3.6. Crie os
controles (a constante que seleciona USB 1) e os indicadores (Botões e Eixos) clicando com
o botão direito nos terminais VI. Seu programa não funcionará se você não estabelecer
comunicação com a Driver Station, então você precisa da pequena rotina Start COM
(encontrada na DriverStation Palette) . Essa rotina é executada em paralelo com o While
Loop, portanto, certifique-se de colocá-lo fora desse loop e salvar seu programa.

Uma vez que você começar a mexer com a biblioteca WPI, você começará a
ser perguntado se você quer salvar as alterações em VIs que você nunca ouviu
falar e de quais funções você não tem idéia. Isso acontecerá quando você
fechar VIs ou quando você fechar o LabVIEW. Basta dizer "sim" para todos
esses pedidos. A menos que um VI na biblioteca tenha sido re-trabalhado
recentemente, o LabVIEW provavelmente entenderá que ele foi escrito em uma versão
“antiga” e quer saber se não há problema em salvá-lo na “nova” versão. Com o tempo, você
receberá cada vez menos solicitações, mas elas nunca irão embora.

FIGURA 3.6 Um programa de teste simples para exibir valores dos joysticks.

Agora chegamos ao inevitável. Para ir adiante, você precisa estar conectado a um cRIO. Eu
vou assumir que você tem um. Se você precisar de ajuda para sua configuração, procure em
seu disco rígido algo como C: \ Arquivos de Programas \ National Instruments \
LabVIEW 20xx \ manuals \ FRC Programming Guide \ index.html. É claro que “xx” será
o ano da sua versão do LabVIEW, não “xx” de verdade . Há outras coisas boas lá, então vale
a pena dar uma olhada. Você também precisa ter um joystick ou outro controle de jogos
conectado ao seu laptop. Se você estiver executando o Windows 7, precisará ter privilégios
de administrador.
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1. Inicie a FRC Driver Station, se você ainda não fez isso. Deve haver um atalho na sua
área de trabalho, mas se não houver, você pode encontrá-lo em C: \ Arquivos de
Programas \ FRC Driver Station. O lançamento do Driver Station também iniciará
a Dashboard padrão. Você pode fechar isso, já que na verdade não receberá nenhum
dado. (Se a sua Driver Station estiver bloqueada no canto inferior esquerdo da tela,
use o controle do Window Mode - no meio do painel da Driver Station - para mostrar
tanto a Driver Station quanto a Dashboard como janelas flutuantes. Então você pode
fechar a Dashboard .) Se você estiver conectado ao cRIO, o indicador de
comunicações deve estar verde (veja a Fig. 3.7).
2. Clique na guia "Diagnostics" . Veja a lista de dispositivos USB para um indicador
LED verde. Se você tiver mais de um dispositivo conectado, deverá haver mais de um
indicador aceso. Pressione qualquer botão no joystick que você usará para este teste.
O indicador para esse joystick deve ficar azul.
3. Se o joystick que você está testando não for Joystick 1, clique na guia “Setup”. À
direita, você verá uma lista dos controladores USB conectados ao seu laptop. Você
pode reorganizar essa lista clicando no nome de um controlador e arrastando-o para a
posição desejada. Arraste seu controlador de teste para o topo da lista para que ele
seja o Joystick 1. (Alternativamente, você pode alterar o código para fazer com que a
seleção da porta USB no Open Joystick corresponda à posição do controlador que
você quer testar).

FIGURA 3.7 A Driver Station de FRC mostrando a guia Operation. À esquerda,
você pode ver o LED verde indicando comunicação com o robô e o vermelho
indicando que ainda não carregamos nenhum código.

4. Salve seu código.
5. Clique na seta branca “Run” no seu VI de Joystick Info. Isso fará com que ele seja
compilado e baixado para o cRIO. Você obterá uma janela pop-up que começa a se
parecer com a Fig. 3.8. Você pode ser solicitado a salvar muitos VIs dos quais nunca
ouviu falar. Apenas concorde em salvá-los. Às vezes, esse processo falhará, mas
funcionará bem quando você tentar novamente. Às vezes você terá que desligar e
ligar o cRIO e o rádio antes que ele funcione. Uma estratégia alternativa para isolar
um problema de comunicação é usar um cabo direto do seu laptop para o rádio/
roteador ou para o próprio cRIO. Se você tem um cRIO mais antigo com duas portas
Ethernet, você deve conectar seu laptop à porta 1.
6. Quando o download for concluído, o LED do Código do Robô deve estar verde e o
VI deve estar em execução. Pressione os botões e mova os joysticks para ver a
resposta no painel frontal.
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FIGURA 3.8 A janela pop-up de aplicação do código.

Se o seu cRIO estiver em um robô real, com motores e controladores todos conectados, você
poderia fazer um pequeno programa de testes para dirigir. A Fig. 3.9 mostra um programa
muito simples para dirigir um robô usando um controle de jogo USB no estilo PS2. Você
pode ver que não é necessário muito código se tudo que você precisa é fazer algo que dirija.

FIGURA 3.9 Um exemplo de código simples de pilotagem.

Antes de passarmos para o Robot Framework, vale a pena enfatizar novamente como esse
modo de executar um programa é útil para debugging e teste. A Fig. 3.10 mostra o painel
frontal de um programa de teste usado para sintonizar o control loop de um motor (que fazia
parte de um mecanismo de disparo de bola). É muito pequeno para realmente ler qualquer
coisa, mas o ponto da figura são os gráficos. Você pode mostrar as coisas de uma maneira
visual que realmente permite que você descubra o que está acontecendo.
Tenha em mente que seus VIs de competição real também podem ter painéis frontais de
diagnóstico. Você não pode executá-los com o painel exibido em uma competição, mas pode
executá-los dessa maneira em casa e ter uma boa noção do que está e do que não está
funcionando.
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FIGURA 3.10 An example of a test program with charts. Big charts. This is a
real program used to tune the turret aiming on our 2012 Rebound Rumble robot.

— Framework do robô
Dê uma olhada rápida na Fig. 3.5, que mostra a árvore do projeto para o Robot Framework.
Neste capítulo, exploraremos em detalhes os principais elementos desse framework. Eles são
o Robot Main, o VI “superior” que chama todo o resto, e outros quatro: Begin, Periodic
Tasks, Autonomus e Teleop. Existem alguns pequenos players para discutir também, e
também alguns novos conceitos, como Global Variables. Por fim, passaremos um pouco
mais de tempo com o Driver Station. Os VIs nesta árvore foram "escritos" para você, o que
significa que eles têm algum código para dar exemplos para você olhar, mas você irá
descartar a maior parte deles em favor de seus próprios programas. A principal coisa é que
aqui você não inicia novos VIs do zero, mas edita os existentes (exceto, é claro, que sendo
um programador sábio e experiente, você organizará seu código usando sub-VIs, e aqueles
que você começa do zero).
Antes de começar, uma palavra de advertência: este livro foi escrito usando uma versão
particular do Framework, mas uma nova versão é lançada, com modificações e ajustes, todos
os anos. Então, o que você vê na versão mais recente pode não corresponder exatamente às
descrições aqui. Uma certa flexibilidade intelectual servirá bem para você nesse caso.

Robot Main
Caso você não tenha notado pela posição especial da estrutura do Framework, Robot main é
o VI. Ele controla tudo e (direta ou indiretamente) todos os outros VIs. Se você quer rodar o
seu programa em RAM (você fará regularmente enquanto estiver desenvolvendo pela
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primeira vez) você clica na flecha branca enquanto nesse VI e em nenhum outro.
Paradoxalmente, você fará uma parte muito pequena de programação aqui. Robot Main
controla tudo mas, faz basicamente nada. Todo o trabalho pesado é feito nos outros VIs que
ele controla.
A primeira coisa que você deve entender, é o que para que você está olhando na Fig. 4.1 é
que principalmente a máquina de estado. O estado é determinado pela Driver Station Get
Mode VI (em que nós não iremos mexer!) que recebe as ordens de marcha da Driver Station.
Em uma competição, a Driver Station, seleciona o modo dos controles de campo FRC. Em
casa, você pode configurar a Driver Station para colocar o robô em qualquer modo que você
preferir. Existem seis estados: Autônomo Ligado, Teleop Ligado, Teste (ambos Ligado e
Desligado), Desligado (para Auton. e Teleop), Timeout, e Finalizar. Nós não vamos falar
muito sobre os últimos duas. Finalizar nunca roda. Bom, na verdade. Se você apertar o botão
Finish no painel da frente do Robot Main enquanto ele está rodando, ai o Finish VI vai rodar.
Na competição, o robô vai diretamente para o estado Disabled a o final da partida. O estado
de Timeout só roda se tem algum problema de comunicação com a Driver Station. Se você
olhar, você vai ver que não há nenhum código no estado. Se você estava tendo problemas de
comunicação, você pode colocar algum tipo de código diagnóstico aqui para talvez descobrir
o que está acontecendo.
A operação e o tempo dessa máquina de estado são controlados pela Driver Station . A cada
20 milésimos de segundo, um novo pacote de dados chega da Driver Station e é colocado em
um cache pelo VI de R
 obot Start Communication (que encontramos pela primeira vez no
Capítulo 3). O robô inicia a comunicação e sinaliza o Get Mode (através do fio verde e fino
conectado ao círculo engraçadinho dentro de um símbolo quadrado) de que existem novos
dados no cache. O Get Mode foi pausado, aguardando por aquele sinal. Quando ele chega, o
Get Mode lê o cache e seleciona qual case no Robot Main vai rodar a seguir. Get Mode
também tem dois outros Outputs, que podem ser úteis, mas não são essenciais. Vamos
discutir isso quando falarmos sobre o Teleop daqui a pouco. Você também deve notar que,
embora a máquina de estado tenha sido projetada para fazer um loop no ritmo de dados da
Driver Station (a cada 20 ms), você pode desacelerar com o seu código do Teleop e
potencialmente causar problemas para você mesmo. Mais sobre esse tópico quando
discutimos o Teleop.

Fora do While Loop da máquina de estado, há um monte de outras coisas. O obviamente
chamado Begin é o primeiro VI a ser executado. Aqui você irá configurar todos os seus
motores e sensores. Este VI não contém loops. Todo o seu código é executado uma vez e está
pronto. Note o uso do Output Error do Begin para garantir que os outros VIs e a máquina de
estado só iniciem quando Begin for concluído. Usamos uma dica como essa na Figura 1.16.
Existem quatro VIs rodando em paralelo que são chamados aqui. O NT Server é necessário
para enviar dados de e para o Dashboard. Deixe sozinho. Da mesma forma, o VI chamado
Start COM é responsável por gerenciar a comunicação entre seu robô e a Driver Station.
Você precisa disso, ou nada vai acontecer. Discutiremos Periodic Tasks (cujo ícone diz
Times Tasks) depois. Se você não está planejando fazer qualquer processamento de imagem
no cRIO (e você provavelmente não deveria), então você deve apagar a chamada para o
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Vision VI do Robot Main. Mesmo se Enable Vision estiver definido como False, este VI
continua a ler imagens da câmera, consumindo largura de banda e ciclos de CPU. Mas se
você tem algum motivo para processar imagens no cRIO em vez de no seu laptop, então você
precisa modificar o Vision Processing.vi para incluir suas rotinas.

FIGURE 4.1 The “as provided” Robot Main VI.

Finalmente, há dois itens restantes: objetos de um tipo que não vimos antes chamados de
“Test” e “Auto Indep”. O primeiro é parte do Test Mode do robô, que não falaremos sobre
até o Capítulo 8. O segundo tem a ver com o modo como seu código Autônomo é iniciado e
interrompido, o que falaremos um pouco mais adiante neste capítulo.

Antes de examinarmos os sub-VIs individuais em detalhes, me deixe fazer algumas
recomendações. Eu gosto de limpar o código padrão do robô para me livrar das coisas que eu
sei que nunca vou usar. A menos que você tenha alguma razão muito especial para fazer isso,
você não estará usando o cRIO para processamento de imagens. Elimine o Vision Processing
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VI do diagrama para Robot Main. Em seguida, você pode excluir os controles Enable Vision
e Image Size e os objetos aos quais eles estão conectados. Isso vai quebrar a variável local
com fio como um Input para Begin.vi, então delete-o também.
Begin
É sempre melhor começar no começo, ou pelo menos é o que eles dizem. A Fig. 4.2 mostra o
código padrão fornecido com a estrutura do robô. Eu desenhei uma caixa em volta do código
para configurar a câmera. Você deve simplesmente excluir este código. Você pode realizar a
mesma coisa na Dashboard, onde você pode, de fato, alterar as configurações da câmera “on
the fly” para compensar as condições reais do campo. Não se deixe levar e exclua o indicador
"error out", mesmo que ele não esteja mais conectado a nada. Ele está conectado fora do VI
(no Robot Main) é usado para garantir que nenhum outro VI comece a ser executado antes de
Begin terminar.
O resto do código mostra a configuração de um par de motores e de um controle. Isso
certamente não é exatamente o que você quer para o seu robô, mas mostra a ideia. Você
“abre” tudo aqui: motores, controles, codificadores, giroscópios e o que você tem, e conecta
ao Output de referência deste VI Aberto à entrada de referência de um objeto com o nome
“WPI_SomethingRefNum Registry Set.vi”. O “algo” dirá que é uma referência, por exemplo,
a um codificador. O que está acontecendo aqui é que a configuração do motor (ou

FIGURA 4.2 O código padrão de Begin. Exclua o código dentro das linhas
tracejadas, a menos que você tenha um bom motivo para não fazê-lo.

qualquer outro) cria um cluster de informações sobre como esse dispositivo é configurado.
Essas informações são armazenadas em um objeto chamado Functional Global, junto com
um nome exclusivo fornecido por você. Esta informação está então disponível em outros VIs,
usando este nome que você deu, e sem ter que desenhar um fio do VI Begin para todos os
outros VIs que realmente usem este dispositivo. Eu não vou mais falar sobre Functional
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Globals e como eles funcionam, mas eles geralmente são úteis, e agora que você sabe como
eles são chamados, você pode aprender mais sobre eles através de The Intertubes.
A Fig. 4.3 mostra um Begin.vi totalmente configurado do robô do time 1391 em uma
competição em 2012. Não se preocupe com os detalhes. Daremos um jeito nisso no Capítulo
5. Essa figura está aqui apenas para dar uma ideia de como será seu próprio código quando
terminar. Mas há algumas coisas para notar. Primeiro, preste atenção em como isso é
organizado. Essa organização realmente ajuda quando você precisa fazer uma mudança com
pressa. Em segundo lugar, se parece um pouco apertado, isso é porque foi feito um esforço
para organizá-lo de forma que todo o código caiba em uma tela. Isso torna mais difícil perder
coisas importantes porque elas estão fora da tela quando o VI é aberto.
Esta figura também mostra outro uso para Begin.vi. Esse é um bom lugar para definir
variáveis que precisam ter um valor específico quando seu código autônomo é iniciado. Não
é o único lugar, mas é um útil. Neste exemplo em particular, as variáveis precisavam ser
definidas para que o código em Periodic Tasks se comportasse corretamente quando nosso
código Autônomo fosse iniciado.

FIGURA 4.3 Um exemplo do código Begin de um robô de competição.

Periodic Tasks
Há muitas coisas que você pode querer que seu robô faça que não estejam diretamente
vinculadas à ação na quadra. Por exemplo, você pode querer ler continuamente os encoders
em seu drive train para ter sempre a velocidade atual do robô disponível. Você pode querer
reunir dados continuamente e enviá-los para seu painel personalizado. Você provavelmente
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também desejará receber dados de volta do seu painel personalizado, com os resultados do
processamento das imagens da sua câmera, por exemplo. Nenhuma dessas atividades
depende das ações da equipe que opera o robô, e faz muito sentido deixá-las acontecer
silenciosamente em segundo plano. Tarefas periódicas (cujo ícone no Robô principal é
rotulado como Tarefas Temporizadas) é o local para isso.
Outro bom uso da “periodic tasks” é o controle de outras coisas além de dirigir, PID ( O que
é PID? Procurar no capítulo 6). Se você controlar precisamente a velocidade de uma roda que
faz parte do mecanismo de arremesso , você gostaria que a rotação que faz esse controle
fosse executada em uma taxa suave e estável. O tempo de rotação depende do sistema de
controle da quadra e pode ser um pouco incerto no período teleguiado ( parte onde os pilotos
podem controlar o robô) , por isso é melhor botar o PID aqui. Você pode então controlar essa
operação do período tele guiado ( ou autônomo) . Na verdade, como esse mecanismo de
arremesso é provavelmente usado em ambos ( autônomo e teleguiado), colocando o PID nas
“periodic Tasks evita a necessidade de duplicação do código.

Fig. 4.4 mostra o código padrão para “periodic tasks” que vem junto com a estrutura, apesar
u esmaguei radicalmente para fazer uma figura compacta. Você poderia descartar tudo(
exceto pelo erro no controle) e começar do zero se isso facilitar a sua vida. Ou, você poderia
esticar os “loops” aqui para encaixar suas coisas. Mas, o código aqui ilustra um número de
pontos importantes. O primeiro ponto é que nem tudo precisa estar na mesma velocidade e,
você deve reduzir a carga no cRIO colocando as etapas que não precisam ser rápidas em uma
rotação separada que seja mais lenta. Perceba também que as rotações são infinitas: o “false
value” conectado ao terminal condicional mantém elas rodando até que o robô pare.

FIGURE 4.4 The default code in Periodic Tasks.vi

Uma segunda coisa para se notar é o uso do Reference Get VIs para permitir a leitura de
dispositivos configurados em Begin.vi. Lembre de botar essas “calls” fora de suas rotações ,
Você não precisa gastar ciclos da CPU recuperando as informações em cada interação da
rotação. Não sei porque as referências estão conectadas com as rotações por meio de
registros de deslocamento. A menos que você está planejando modificar as informações nas
referências, um simples tunnel é suficiente
Uma terceira coisa mostrada no código é que o uso do Diagram Disable structure (
encontrado na Structures Palette c om Rotações e case structures) É assim que você comenta
um código no LabVIEW. Dentro dele está o código para rodar o compressor, que nem todo
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mundo usa, então ele vem desabilitado por padrão. Tome cuidado com as estruturas de
desativamento. Se eles cruzarem os fios de dados, o LabVIEW fará automaticamente coisas
que resultarão em seu código não receber uma seta quebrada. Isso não significa que seu
código funcionará como você espera! Certifique-se de que você não tenha quebrado alguma
outra coisa sempre que comentar pedaços do seu código.
A última coisa importante que a Fig 4.4 mostra pra você é como se comunicar por entre
“Periodic Tasks” e o resto do seu código. O exemplo dado é a alternância do LED do usuário
no cRIO. Sempre que a rotação é executada,o LED muda de estado ( liga e desliga etc.) A
taxa da rotação é controlada por uma variável global, que é o assunto do próximo tópico.
Uma coisa para ser esclarecida: “Periodic Tasks” são solicitadas exatamente uma vez pelo
robô. Cabe a você fazer as “tarefas periódicas”, colocando-as dentro de rotações infinitas.
Você irá notar que na Fig 4.4 , o compressor VI não está dentro de uma rotação. Isso ocorre
porque esse VI é uma rotação, e roda continuamente uma vez que acionado. ( Se você
examinar cuidadosamente os gráficos do ícone, verá que a borda externa tenta se parecer com
uma While Rotation.
Robot Global Data
Se você olhar de volta na Fig 3.5, verá que o projeto “tree” para a estrutura contém algo
chamado de Robot Global Data.vi. Abra e você encontrará um VI com um painel frontal, mas
nenhum diagrama de blocos como na Fig. 4.5. Os três objetos que você verá na figura são
variáveis globais. Elas são acessíveis para qualquer LabVIEW VI rodando no seu cRIO. Na
verdade, nós já vimos dois deles na FIg 4.1, e você deve voltar a este diagrama para ter um
melhor entendimento do que está acontecendo.

FIGURE 4.5 The default Robot Global Data.vi.

Nesse diagrama, existem três terminais para dois controles, Enable Vision e Image Size. Os
próprios controles estão no painel frontal do Robô e são inteiramente locais para esse VI. Os
valores de ambos os controles estão sendo escritos para objetos que se parecem com
variáveis locais, mas possuem um globo como símbolo ao invés de uma casa. Essas são
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variáveis globais e, são simplesmente instâncias das duas variáveis com os nomes mostrados
aqui na Fig. 4.5.
Se você precisar de mais variáveis globais (e você irá), simplesmente solte os controles e
indicadores que você precisa no painel frontal do “Robot Global Data.vi.” Para adicionar
uma variável global para um VI, clique com o botão direito do mouse no diagrama de blocos,
escolha Selecione um VI… e, em seguida, selecione “Robot Global Data.vi.” Depois de ter a
variável descartada, clique nela para escolher realmente a variável desejada na “pop-up list
”. Como é o caso com todo o resto, esses “globals” precisam ser configurados para leitura ou
escrita, assim como as variáveis locais. Uma vez que você tem uma “global” no diagrama, a
maneira mais fácil para conseguir mais é pelo método de controle e arrasto.
Como os globals são acessíveis a partir de qualquer VI, eles fornecem uma maneira natural
de se comunicar entre “Periodic Tasks e entre os períodos autônomo e teleguiado. Por
exemplo, você pode usar uma rotação nas “periodic tasks” para ler continuamente um
encoder ( codificador) e botar o valor atual em uma variável global. Quando sua rotina de
período teleguiado (teleop) precisa saber esse valor de “encoder”, ele precisa apenas que ler
o “global”. |Ou o “teleop” poderia mudar a configuração em uma rotação de controle de PID
que está acontecendo em uma “Periodic Tasks “ escrevendo em um “global” que uma Muitas
vezes, particularmente no autônomo, você precisa de números que precisam ser determinados
pela experiência na quadra de treino. Por exemplo, você pode precisar que seu robô avance
por um determinado período de tempo a uma determinada potência. Você poderia,
naturalmente, colocar esse número como uma constante dentro do seu código autônomo.
Porém se você precisar fazer mudanças, precisa procurar através do seu código por todos os
locais em que essa constante é usada.Uma alternativa é botar o valor em uma variável global
e, tornar o número específico o valor padrão para essa variável. Basta digitar o número na
variável, clicar com o botão direito na variável e selecionar Data Operations ►
 Make
Current Value Default. Certifique-se de salvar o Robot Global Data após fazer isso ou o
valor padrão será perdido. Essa estratégia coloca todos os seus principais parâmetros em um
local fácil de encontrar.
Deixe-me frisar de novo que “global” significa global. Qualquer VI rodando no seu cRIO
pode acessar a mesma variável. Então por exemplo, você pode colocar um valor em algum
lugar de qualquer VI que está rodando em seu robô e, lê-lo em qualquer outro VI que está
rodando em seu robô , se esse VI foi chamado diretamente como parte do conjunto do robô (
como por exemplo “Begin, Teleop ou Periodic Tasks”) ou está rodando em paralelo com o
robô ( como Autônomo, como veremos em breve.)

Teleop
Para entender como o Teleop funciona, você precisa entender como o Robot Main funciona.
Consulte novamente a Fig. 4.1. Robot Main é uma máquina de estado, mas ao contrário dos
exemplos que estudamos no capítulo 2, os estados individuais não determinam o fluxo do
programa. Qual estado será executado a seguir é controlado exclusivamente pelo Get Mode.
Em cada repetição do loop, o Get Mode é chamado e aguarda um pacote de controle da
Driver Station. Incluído neste pacote está o estado em que o robô deve estar, o qual o Get
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Mode envia ao terminal de seleção da estrutura de case. Se o modo for Teleop, a case Teleop
será executada. Essa case chama seu código Teleop, que deve ser executado e concluído
rapidamente. "Rapidamente" aqui significa em menos de 100 milissegundos. Como discutido
acima, a Driver Station envia um pacote de dados a cada 20 ms. Mas o Modo Get não pode
ler esse pacote e iniciar uma nova chamada para o seu código Teleop até que a chamada
anterior seja concluída! Portanto, no Teleop, a máquina de estado é executada na taxa
definida pelo tempo de execução do seu código (a menos que seu código seja concluído em
menos de 20 ms). Como discutiremos mais detalhadamente abaixo, porque você está
fundamentalmente no controle do tempo aqui, é possível você causar algum problema real. A
recomendação sóbria é que você não faça isso. (E um detalhe para possíveis preopações:
devido à forma como a comunicação é tratada, quando o seu código é concluído e permite
que o Modo Get seja executado, os dados da Driver Station, incluindo itens críticos como
posições de joystick e pressionamentos de botão, são os mais recentes disponíveis a partir do
pacote mais recente da Driver Station.)
Código (Muito) básico de TeleOp
A Fig. 4.6 mostra o código TeleOp padrão que acompanha o Framework. É um pouco
confuso, mas a primeira coisa a fazer é mentalmente filtrar todos os VIs que têm "SD" no
canto superior esquerdo do seu ícone. Esses VIs enviam e recebem dados do painel de
controle e podem ser ignorados por enquanto. (Vamos discuti-los no capítulo 8). Se você
aplicar esse filtro mental, então haverá um código que lê um joystick e envia os valores do
joystick para um acionamento motorizado VI.
Observe o que não há: loops. Este código será executado uma vez, e o VI terminará. É assim
que o Framework é projetado para operar. Todo o loop é feito pelo While Loop em Robot
Main. Há um controle chamado contexto de chamada, cujo valor é controlado pelo Get
Mode. Quando o Robot Main é executado, a primeira vez que TeleOp.vi é chamado, contexto
de chamada terá o valor "init". Em chamadas subseqüentes, ele terá o valor "Execute". Em
princípio, ele terá o valor "Stop" na última chamada, mas não tenho total certeza de que isso
aconteça na vida real. Você pode usar essa input para inicializar as coisas na primeira
chamada para o TeleOp se você precisar.
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FIGURA 4,6 O padrão TeleOp.vi

Há um par de outros partes possivelmente úteis aqui. O Get Mode p assa um cluster contendo
informações que podem informar seu software exatamente onde ele está na correspondência.
O número de segundos decorridos noTeleOp é trazido por padrão, mas há outras informações
também, que você pode descobrir arrastando as bordas superior e inferior do nó Un-bundle
pelo nome existente. Há uma chamada para um VI que informa a estação de motorista que
você está executando o TeleOp, assim você pode ver lá que o código está realmente rodando
em seu robô (que pode ser difícil saber com certeza quando você está rodando em modo de
competição , pois você não tem acesso ao painel frontal ou ao diagrama de blocos.)
E,finalmente, há um exemplo de uso de variáveis globais para passar informações para
tarefas periódicas, neste caso o atraso que tarefas periódicas usará para piscar o LED do
usuário como uma maneira adicional para você saber qual parte do código está sendo
executado.

Escrevendo o código TeleOp (juntamente com tarefas periódicas) é a uma das coisas
essenciais que você vai fazer para tornar o seu robô competitivo. Mas não faça muito disso.
O Driver Station tem uma aba de guia gráfico, e uma das coisas plotadas é o percentual de
uso da CPU no cRIO. Se o seu uso em TeleOp ou médias autônomas está muito acima de
60%, seu código está fazendo muito ‘’esforço’’. Tente simplificá-lo. Se o uso da CPU se
aproxima 100%, seu robô está em sérios apuros, e você deve esperar que ele não funciona em
uma competição, mesmo que pareça trabalhar em casa.

Esperando sem sufoco

De volta ao Cap. 2, discutimos a importância dos atrasos e sua implementação adequada.
Esse assunto é tão importante que vamos revisitá-lo aqui. Suponha que você precisa de seu
robô para fazer uma coisa específica para um determinado período de tempo. Neste exemplo,
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vamos imaginar que ele precisa apertar uma pinça pneumática fechada por 2 segundos
quando um botão é pressionado em um joystick. Nós não queremos ter que segurar o botão
para baixo, nós só queremos pressioná-lo e ter o aperto de 2 segundo automático. Não faça
como a Fig. 4.7! Este trecho de código vai apertar a pinça, mas o seu robô será totalmente
inútil pelos os 2 segundos inteiros! O temporizador de milissegundo é uma chamada de
bloqueio. TeleOp.vi não pode concluir até que o timer seja concluído. Isso significa que ele
não pode ser executado novamente para obter novas leituras de joystick, ou fazer qualquer
outra coisa. Eu não posso enfatizar o suficiente: não faça isto, desta forma.

FIGURA 4.7 Como NÃO programar atrasos! (O caso F
 alse está completamente em branco.)

Fazê-lo direito é um pouco mais complicado. Uma forma possível (existem outros) para
programar este atraso é mostrada na Fig. 4,8. Isto não é tão simples como poderia ser, porque
o código é escrito de modo que o botão Squeeze pode ser liberado, e nosso aperto de dois
segundos ainda vai operar. Além disso, se o botão for pressionado novamente durante os dois
segundos, o tempo não reinicia. (Então eu estou mostrando-lhe três coisas ao mesmo tempo.
Como uma pechincha!)
Se a variável Squeeze for falsa e o botão do joystick não for pressionado, então executaremos
o caso falso que está completamente em branco. Você pode remover essa estrutura de caso
externo (e fazer algumas outras alterações), mas isto aumentaria a sobrecarga computacional
(por uma pequena quantidade). Você sempre estaria lendo um timer e alimentando dados
para o nó de comentários. Como nós realmente não fazemos nada até que o botão é
pressionado. Quando for pressionado, nós executamos o caso mostrado na figura. Como o
Squeeze ainda é falso, fechamos nossa pinça, carregamos o relógio de milissegundo no nó de
comentários e definiremos Squeeze verdadeiro. Este último passo irá manter-nos no caso
verdadeiro de fora mesmo quando o botão do joystick não está mais sendo pressionado.
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FIGURA 4.8 O estado inicial de um código de atraso para Teleop.

Na próxima chamada para TeleOp, executaremos o código mostrado na Fig. 4.9. Agora
Squeeze é verdadeiro, assim que nós verificarmos o tempo (Veja o problema 1.13 se você
não escreveu seu tempo de espera VI ainda), e se não expirou, nós não fazemos nada, exceto
continuar passando nosso tempo de início salvo de volta para o nó de comentários

Figura 4,9 O código que é executado depois que o botão é pressionado, porém
antes de 2 segundos de ter acontecido.

Finalmente, quando os 2 segundos se passaram, Timeout s erá verdadeiro, e nós vamos
executar o código mostrado na Fig. 4.10.Este código libera a pinça e define Squeeze para
falso para que retornemos ao nosso estado original de não fazer nada.

FIGURA 4.10 O fim do intervalo.
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Claramente existem outras abordagens para pressionar botões, e você deve considerá-las em
planejar como seu robô opera-se. Por exemplo, você pode exigir que o botão Squeeze fosse
pressionado durante os dois segundos inteiros. A duração final do aperto ainda seria
controlada por um temporizador, mas você poderia abortar o aperto, liberando o botão antes
de dois segundos de estar para cima. Ou, você pode querer um aperto que não possui
temporizador. O aperto persiste somente contanto que o botão for pressionado. Cada um tem
suas próprias vantagens e desvantagens
Pode não ser tão óbvio, mas apenas só um pouco de código em Figs. 4.8 através de 4.10 já
pode ser considerada uma máquina de estado. Isto é diagrama de estado que é mostrado na
Fig. 4.11. O que está faltando em nossa imagem usual de uma máquina de estado é o While
Loop.Isso porque a estrutura do robô fornece o loop. Tudo que precisamos fornecer é a
coragem. Assim, o seu código TeleOp pode conter máquinas de estado também. Elas podem
ser tão complicados como o seu robô demanda (mas por favor, não mais complicado do que
isso). Basta lembrar que você não pode envolvê-los em While Loops, porque esse loop já está
previsto para você. Os valores que precisam ser mantidos de uma iteração para a próxima
podem ser armazenados em loops de comentários, como fiz no exemplo, ou apenas escritos
em variáveis. Isso é o que eu fiz com Squeeze, e se você pensar sobre isso, eu poderia ter
feito a mesma coisa com a hora de início. (Nunca há apenas uma maneira de codificar
alguma coisa!)

FIGURA 4.11 O diagrama de estados para o exemplo de aperto da pinça..

Evitando a espiral da morte

Para que você escreva um código que faz o seu robô se comportar conforme o esperado, você
precisa ter uma boa compreensão de como o robô adquire e usa as entradas de controle. A
melhor referência é o Driver Station rodando no seu laptop. Isto é, afinal, onde o seu joystick
e outros controles estão conectados. Iniciado pelo Driver Station, a seguinte sequência de
eventos ocorre a cada 20 ms:
1. O Driver Station reúne o modo atual do robô, posições do joystick, pressionamentos
de botões, etc., e envia um pacote de dados para o robô.
2. O pacote de dados é recebido pelo Start COM, que está sendo executado como um
sub-VI no Robot Main.
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3. Inicie o COM caches (stores) os dados do pacote e sinaliza “OK” para o Get Mode
(que foi pausado, esperando por este sinal, se o seu código de Teleop foi concluído).
4. Get Mode em seguida lê o cache de comunicação para descobrir em qual modo o
robô está e, em seguida, seleciona o estado apropriado na máquina de estado para
execução.
Isto parece ser tudo muito simples, mas tem consequências que você deve estar ciente. Por
exemplo, quando seu código chama Joystick Get, os dados retornados não são a posição atual
do joystick, mas o conteúdo atual do cache do joystick. Você pode fazer código que lê o
joystick o mais rápido que quiser (por exemplo, colocando o código em Periodic Tasks), mas
na verdade não obterá novas leituras da posição do joystick mais rápido do que a cada 20 ms
(o que é muito rápido) . Se houver problemas de comunicação para que os pacotes sejam
descartados, a capacidade de resposta do seu robô poderá ser afetada, porque o loop da
máquina de estado ocorre apenas quando um novo pacote chega.
No início de nossa discussão sobre a Teleop, eu mencionei que seu código de Teleop precisa
ser concluído em menos de 100 ms. Pode parecer que a razão para isso é que você quer que a
Teleop esteja pronta e espere novos dados quando chegar, e isso é verdade, mas na verdade
existe uma razão mais urgente. Existe um sistema de verificação de segurança que exige que
você grave dados em seus motores de acionamento a cada 100 ms (o que você faz chamando
qualquer um dos VIs da unidade do motor). Se você não fizer isso, as saídas do seu motor
serão definidas como zero, parando o robô e, na guia Diagnóstico, no Driver Station, você
receberá a seguinte mensagem de erro:
Watchdog Expiration: System 2, User 1
ERROR <Code> -44061 occurred at "Drive Motors" in the VI path: Robot Main.vi
<time>07:37:13 03/03/2012
FRC: The loop that contains RobotDrive is not running fast enough. This error can occur if the
loop contains too much code, or if one or more other loops are starving the RobotDrive loop.

Esta desativação dos motores não é permanente. Na próxima execução do seu código, os
valores novos são enviados para os motores e as operações são retomadas. Como o sistema
de comunicação não é perfeito, haverá ocasionalmente pacotes descartados e esse sistema de
verificação de segurança funcionará. Como 100 ms não é muito longo, você nem notará isso.
Bem, você não notará a menos que seu robô entre em uma espiral da morte. Toda vez que
ocorre um tempo limite de segurança, o robô “gera um erro” e você verá uma mensagem
criptografada na guia Diagnostics tab of the Driver Station. O problema é que o tratamento
de erros consome muito tempo e atrasa a execução de todo o resto, como o código do Teleop.
Então, se você codificar está na hairy edge, o que equivale a aproximar-se de 100 ms para
completar uma única iteração, o tratamento de erros fará com que demore mais na próxima
execução, o que gerará mais erros, tornando as coisas mais lentas, causando mais erros ... em
outras palavras, uma espiral da morte.
Então, quais são os passos para evitar uma espiral de morte?
1. Monitore seu uso da CPU na guia "Charts tab of the Driver". Certifique-se de estar
executando apenas cerca de 60% da capacidade durante o Teleop (e o Autonomous).
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2. Monitore a janela de mensagens na guia Diagnóstico (Diagnostics tab). Você
inevitavelmente receberá a mensagem ocasional aqui, mas se você pressionar o botão
"Clear Errors" e a janela for preenchida imediatamente com mais erros, você terá um
problema.
3. Use o "Elapsed Times VI" para cronometrar quanto tempo leva para que o Teleop
seja concluído. Este VI é encontrado na seção 'Support Code" da árvore do projeto
Framework. Você usa isso ao executar seu código na RAM (para ter acesso aos
painéis frontais do VI). Coloque este VI dentro do Teleop, abra o painel frontal e
execute o código do robô. O VI informará o tempo (em milissegundos) entre as
chamadas sucessivas para o Teleop. Você também pode usar este VI dentro de loops
em "Periodic Tasks or Autonomous".
4. Crie seus próprios timers em seu código e envie essas informações para o seu
Dashboard (veja o Capítulo 8) para que esteja sempre acessível.
5. Certifique-se de gravar seus motores de acionamento em todas as chamadas para o
Teleop, mesmo que apenas para enviar um valor de zero.
6. Viva perigosamente. (Opcional. Não recomendado). Há uma configuração de VI
segura na RobotDrive ► Advanced paleta que você pode colocar em Begin.vi e usar
para desligar o sistema de verificação de segurança.
O sintoma geral de uma espiral da morte é que seu robô se contorcerá, muitas vezes com
muita violência. O que está acontecendo é que o sistema de segurança está desligando os
motores, e o funcionamento normal da "Framework" os está ligando novamente. Os dois
sistemas lutam entre si e seu robô perde. Se o seu robô tiver um caso de dança St. Vitus,
então o seu suspeito número um é que o tempo de execução do seu código de Teleop é maior
que 100 ms.
Estratégia do Teleop
Agora que você entende como o Teleop funciona, o que você deve fazer sobre isso? Bem, algumas
coisas precisam correr rápido, e algumas coisas não. Seu código de condução provavelmente será bem
simples, e não faz sentido ser mais rápido que um humano, então provavelmente você pode manter
tudo isso no Teleop. Da mesma forma, os motores que são simplesmente ligados e desligados pela
equipe de condução podem permanecer na Teleop. Por outro lado, considere o controle PID para
manter a posição ou a velocidade de algo constante em um valor especificado. (Você realmente será
capaz de considerar tal coisa depois de ter dominado o Capítulo 6.) Esse tipo de código deve ser
executado bem rápido, e a boa notícia é que ele pode. A variável do processo será uma leitura do
sensor e não vem da Driver Station. Assim, você pode ler o sensor e executar o PID com um loop
rápido em Tarefas Periódicas.vi. Se o ponto de ajuste para o PID tiver que vir do Driver Station (de
algum joystick ou outro controle configurado), você poderá lê-lo no Teleop e passar o valor para
Tarefas Periódicas por meio de uma variável global.

Autonomous
Acontece que o Autonomous é como o Teleop - exceto… Exceto que não há controle do
joystick, é claro. Mais importante, não há loop externo. Seu VI é chamado uma vez e é
executado durante todo o período autônomo. Então tem que ter um While Loop interno (ou
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loops) para que ele continue fazendo o que deveria estar fazendo durante todo o período
autônomo.
A Parte mais IMPORTANTE
A última parte da última frase foi tão casualmente expressa e, ao mesmo tempo,
absolutamente crítica. “… Por todo o período autônomo” é literalmente verdade! Seu VI
Autônomo NÃO DEVE TERMINAR. Se o código for concluído e não tiver mais nada a
fazer, ele deverá continuar em loop. Se o seu VI realmente terminar, o Framework lançará
um erro quando tentar parar um programa que já está parado. Em princípio, isso não deve
causar problemas reais e, na sua base, não causará problemas. E aprendi diretamente com a
equipe da NI que trabalhou no Framework que não pode causar um problema. Mas eu
também vi pessoalmente um robô que, quando conectado ao Field Management System
(FMS) em uma competição, não funcionaria durante a Teleop. Tudo que levou para consertar
o problema e permitir que o robô competisse foi a adição de um loop infinito ao final do
código autônomo, de modo que o VI nunca parasse de funcionar. Então, não digamos que um
autônomo que nunca para é uma exigência, digamos apenas que não doi, e pode até ser uma
boa ideia fazê-lo.
Como funciona o Autônomo
Isso não é óbvio. Quando você olha para o Robot Main, é claro o porquê se chama Teleop,
mas o que está sendo feito com o Autônomo é muito diferente. Para iniciantes, o VI nem
sempre aparece dentro da “máquina de estado”, mas apenas nessa caixa verde estranha fora
do main While Loop, como é mostrado na Fig 4.1. Essa caixa verde é uma Static VI
Reference node. Geralmente, quando você coloca um VI em um programa, o código está de
certo modo “lá”onde você o colocou. O código do Autônomo não está “lá” no local do
Robot Main. Ao invés disso, nós estamos dizendo pro LabVIEW que isso é um VI que nós
queremos que opere mais tarde, então provavelmente irá fazer uma observação disso. Essa
observação é chamada “reference” , que é para dizer, a linha verde que aparece contém a
reference para o nosso código do Autônomo. Nós podemos operar o código usando o
“invoke node” que procura a referência e executa o VI que é encontrado lá. Nesse caso,
“executar” significa “lançar para que seja executado em paralelo com o Robot Main.”
Fig. 4.12 mostra como o Robot Main invoca o código do Autônomo. A reference passa
dentro do VI, o qual contém —surpresa!—outra máquina de estado. As entranhas do
Start/Stop VI são mostradas na Fig. 4.13. A primeira vez que o controle output do Get Mode
definido para o Autônomo, o Call Context output é definido para o Init. Nesse caso, o Init
contém um VI o qual o ícone lê “Start BG VI”. Esse VI “invoca” o seu código do Autônomo
que é para dizer, esse começa a execução de seu código paralelo com o Robot Main (você
pode abrir esse VI para ver como é feito). O Robot Main em si continua “looping”, mas agora
o Call Context tem o valor executado,e você pode ver que o código não faz nada mas
continua a manter o controle do VI reference usando um feedback node. Finalmente, no final
do Autônomo, Get Mode (sob influência do Driver Station) define o Call Context para parar,
e um VI é chamado para invocar a terminação do seu Autônomo VI. Tentando parar um VI
que não está, de fato, executando um erro.
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FIGURA 4.12 O estado do Autônomo na máquina de estado do Robot Main.

FIGURA 4.13 O caso no Start/Stop VI que chama seu código Autônomo.

O código do Autônomo
Fig. 4.14 mostra as partes essenciais que vem no padrão do código do Autônomo. Eu digo
“essencial,” mas eu deveria dizer “constante”. De ano para ano, Autônomo é um código que
varia muito. Às vezes você recebe um código que dá a você um grande começo no
desenvolvimento da função do programa Auton para o jogo deste ano. Em outros anos você
recebe apenas uma parte da amostra do código que te dá uma ideia das coisas que você fazer,
mas não é específico do jogo. Então a figura não mostra nada disso. Ela apenas mostra os VIs
que se comunicam com o Driver Station.
Tem um VI que diz se você está em uma Red alliance o u Blue alliance , e em qual dos três
driver positions você está ligado em (que apenas lê uma configuração no Driver Station,
então se você esquecer de definir isto lá, esses dados são inúteis). Tem uma fast loop que
sinaliza o Driver Station que o código do Autônomo está sendo executado, e lá tem uma
velocidade de piscamento lenta de atribuição para o usuário LED. Perceba que se você é
cuidadoso para não deletar este fast loop, vai automaticamente te fornecer um Autonomous
VI que nunca acaba.
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FIGURE 4.14 O “padrão” das partes do Autônomo independente VI.

Também mostrado na figura Fig. 4.14 são dois VIs que deixam você passar dados para o seu
código do Autônomo, chamado de Get Dig In e Get Alg In. Eles passam oito Boolean e
quatro valores analógicos, respectivamente. Você configura esse valores no Driver Station
na aba I/O (veja Fig. 4.15). Os Booleans s ão configurados como interruptores, enquanto
você pode por os valores analógicos usando os sliders, ou digitando o valor na caixa de texto.
Esses valores são trancados no início do período do Autônomo então você não pode usar eles
como algum tipo ilegal de joystick control . O que for que você configurar antes da partido é
o que você tem para todo o período do Auton, mas é o jeito, por exemplo, selecionar entre
possíveis comportamentos sem ter que alterar o código do seu robô.

FIGURA 4.15 A aba I/O do Driver Station mostrando controles digitais e
analógicos para mandar informações para o robô para ser lido no início do
Autônomo

Se você usar os canais de dados analógicos, não escreva o código do exato valor do número
passado. Por exemplo, se seu código for designado para testar se x é igual a 3.14159, você
nunca vai descobrir que é. Seus números analógicos são divididos por 5, multiplicados por
1024, e passados para inteiros. Essa conversa não é feita no robô, mas o truncamento leva a
pequenas imprecisões. Você pode apenas definir números positivos usando os sliders
analógicos, mas você pode digitar números negativos na caixa de texto. Como os inteiros
usados para passar os dados para o robô são assinados, você vai provavelmente conseguir a
conversão correta de números negativos no robô, mas você deve verificar que funciona
corretamente como o esperado.
Você também consegue ver pela Fig. 4.13 que tem oito “outputs” digitais. Tem um VI
adicional no DriverStation ► Compatiblity I/O paleta que vai permitir que você escreva
valores para esses indicadores. Eles podem ser usados para diagnósticos, mas são
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provavelmente muito pequenos para serem usados durante uma competição.se seu robo
precisa te enviar uma mensagem, você deveria usar o Dashboard, onde você é livre para
fazer os seus sinais grandes, brilhantes e intermitentes, que poderia ser notado em meio a
toda a emoção de uma competição.
Desabilitado, Terminado e Teste
Como eu mencionei antes, a Finish routine nunca é “chamada” em uma competição. Na
verdade, não há como a Driver Station executá-la. Só pode ser usada apertando o botão
Finish no front panel do Robot Main. Se você não for cancelar o seu uso (tornando a Finish
case n o Robot Main vazia), talvez você queira editar esse VI para que os nomes de referência
combinem com os nomes de referência atual, etc., mas nada de ruim irá acontecer se você
não mudar. Na pior hipótese, você irá receber uma mensagem de erro quando apertar o botão
Finish. Mas você já está parando o programa, então não importa.
Disabled.vi é outro assunto. Esse VI é constantemente “chamado” quando o robô está ligado,
mas não está enabled. Fig. 4.16 mostra o código padrão. Note que esse código é “chamado”
durante uma parte muito importante da partida de competição: depois do robô ser energizado
no campo, mas antes da partida ter começado. Nesse ponto, Begin.vi já terminou, e Periodic
Tasks está rodando. Se você precisar ler um sensor ou fazer uma calibração para que tudo
fique pronto quando o Autonomous começar, seria uma boa hora para para fazer isso. Você
não pode acelerar nenhum motor, nem pneumáticos, mas você pode ler todos os dados
analógicos e digitais do cRIO, e você pode escrever variáveis globais.

FIGURE 4.16 The default Disabled code that comes with the Framework.

Uma coisa que você não deve ter em Disabled é qualquer loop, particularmente os infinitos.
Não há nenhum mecanismo externo que desligue esse VI, então se qualquer loop estiver
rodando quando a partida começar, seu robô não irá iniciar. Ele vai ficar desabilitado até que
o loop termine. Se o loop nunca acabar, então seu robô ficará preso pela duração da partida.
Eu posso te prometer que se você fizer isso, colegas de equipe vão gritar com você.
Graciosamente, e com profissionalismo, obviamente, mas eles vão estar gritando com você
do mesmo jeito.
Finalmente, tem um estado Test no Robot Main que invoca o Test.vi ( que você pode achar no
projeto três). Ele é chamado por referência, assim como o seu código Autonomous. Só faz
sentido falar do Test Mode no contexto de Dashboard, então não faremos mais referências
dele aqui.
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Construindo, Executando, e Debugando
Construindo e Executando
Como discutimos, você pode executar seu código no seu robô clicando na flecha branca no
Robot Main.vi. Isso coloca o código em RAM, que significa que ele vai sumir assim que
você desligar a fonte de energia (na verdade, assim que a execução parar). Para competição,
você tem que construir e entregar o seu código. Se você expandir Build Specifications na
árvore de projeto, você irá ver FRC Robot Boot-up Deployment (como na Fig. 4.17). Se você
está passando o código pela primeira vez, clique com o botão direito do mouse e selecione
Properties…

Na primeira página (Information), procure pela área ”Local destination
directory”. Você pode mudar isso para que sirva para você, ou pode deixar como padrão.
Quando você estiver pronto, clique com o botão direito do mouse em FRC Robot Boot-up
Deployment, e selecione Build. Quando que esse processo for completado, tenha certeza que
a sua Driver Station está se comunicando com o robô de outro clique com o botão direito do
mouse e selecione Run as startup. É isso. Se não tiver nenhum problema de comunicação, o
seu código vai baixar e o seu robô irá reiniciar. (Se existir algum problema de comunicação,
tente de novo. Se não funcionar na próxima vez, ligue seu robô.) Quando cRIO voltar após o
reiniciamento, seu código vai estar rodando em ROM, e irá começar a ser executado toda vez
que você ligar o robô. Se você precisar fazer mudanças no seu código (o que não vai
acontecer, já que a primeira tentativa de todo mundo sempre é perfeita...), só construa de
novo e coloque para iniciar. O novo código substituirá o antigo e irá rodar quando o cRIO
iniciar.

FIGURE 4.17 Building and deploying your code.
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Você pode Unset as startup para deixar seu código em ROM, mas não deixe ele iniciado
automaticamente quando o robô reiniciar. Isso permitirá você carregar e rodar o código em
RAM para futuro desenvolvimento. Se você quiser remover o código por inteiro, você irá
precisar usar a Imaging Tool para re-image o seu cRIO. O que deixará você com um robô
“em branco”. (Eu não vou falar sobre Imaging Tool, porque eu assumo que você já aprendeu
esse tipo de coisa com a documentação oficial da FRC distribuída no início de cada
temporada de competição.)
Debugando
Como eu já mencionei, o seu código irá funcionar perfeitamente de primeira, se não
funcionar, você deveria se sentir muito mal mesmo. OK, isso é mentira. Nenhum código
funciona de primeira, e eu realmente digo nenhum. Quando não funcionar direito, você vai
precisar de ferramentas para descobrir o porquê. LabVIEW tem uma certo quantidade de
ferramentas acopladas. A mais simples delas é a Lâmpada. No block diagram, alguns ícones
à direita da seta de iniciar, está o ícone de Highlight Execution (uma lâmpada). Clique nela e
seu código será desacelerado, pequenos pontos irão mostrar o fluxo de dados, e você vai
poder ver os valores sendo passados para dentro e fora de estruturas e sub-VIs. Isso irá
funcionar bem para pequenos programas rodando em um PC ou laptop. Não irá funcionar
para a Robot Framework.
Mais útil é a sonda que te permite ver os valores passados em fios de dados enquanto o
programa é executado. Se o seu programa esta rodando, mude para o block diagram. Toda
vez que você traz o mouse perto de um fio, o cursor vai mudar para um pequeno símbolo em
forma de “P” , como mostrado na parte esquerda superior da Fig. 4.18. Clique no fio, e você
irá inserir uma sonda. O topo direito da figura mostra um simples programa com três sondas
inseridas. Abaixo está a janela que mostra o conteúdo de cada uma das sondas. Esse método
irá funcionar no seu robô quando ele estiver rodando em RAM e você tiver acesso tanto ao
front panel quanto ao block diagram.

FIGURE 4.18 Probing your code for debugging.
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Se o programa não está rodando, você pode clicar com o botão direito do mouse e selecionar
Probe no context menu. Isso irá instalar a sonda no fio selecionado, que irá atualizar uma
vez que você iniciar o programa. Você também pode colocar pontos de quebra. Quando a
execução do programa chegar a um ponto de quebra, ela irá parar. Você então pode usar a
toolbar para voltar a execução, ou entrar nela pedaço por pedaço. Isso pode ser muito útil,
mas não para debugar o seu código já que diminui a velocidade dele, portanto irá alterar a
comunicação e o tempo de resposta.
Frequentemente, a coisa mais útil a saber em ordem para entender o que o robô está fazendo
para gravar a história dos estados que o robô atravessa. Fig. 4.19 mostra um pouco do
codigo para nós Rocket Launcher exemplo do capítulo 2, na qual eu modifiquei para gravar a
história do estado. O fio azul do meio é o estado variável, e mantém o valor do próximo
estado que

FIGURE 4.19 Recording the history of a state machine.

a máquina vai. Comece clicando com o botão direito nessa linha para criar um indicador.
Como não é necessário este indicador, o mova para fora. Você não está no botão da figura.
Em seguida, clique com o botão direito do mouse nesse indicador (sem uso) e selecione
Create ► Property Node ► Strings. Você pode ver o property node denominado Launcher
State no diagrama. A saída do nó é uma array contendo as cadeias que você usou para rotular
seus estados. Use o valor real da variável de estado para indexar essa array e concatená-la
(com um avanço de linha!) Em um indicador de sequência. Você deve tornar esse indicador
de sequência uma variável global no Robot Global Data. Você pode esticar o indicador
verticalmente e também clicar com o botão direito nele e selecionar Visible Items ►
Vertical Scrollbar. Quando você executar o programa, você obterá um histórico da máquina
de estado. Se for uma máquina de estado Teleop, um novo valor será adicionado a cada 100
ms, portanto, prepare-se para muita rolagem. Mesmo assim, esse é um truque muito útil.
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Exercício E10: Modifique seu programa Launcher para incluir o código mostrado aqui.
Estique o indicador do painel frontal para o histórico de estados para que pelo menos 25
linhas de texto possam ser vistas. Descobrir como usar um nó de propriedade para controlar a
rolagem para que, uma vez que os primeiros 25 estados tenham sido acrescentados ao
History State, seja rolado para cima, para que os estados visitados mais recentemente estejam
sempre visíveis.
Obviamente, se seu código for implantado, você não poderá usar o depurador. Se você
precisa entender o que está acontecendo dentro do seu código, você precisará enviar dados
para o Dashboard, ou mensagens de texto para o Driver Station (veja abaixo). E você
precisará saber antecipadamente quais variáveis precisam ser observadas. Isso não é tão útil
quanto um depurador, mas se você tiver um problema muito específico que precisa ser
resolvido, pode ser melhor do que nada.

The Driver Station
A Driver Station (DS) é a interface entre o seu robô e o resto do mundo. Seu joystick e
outros sinais de controle para o robô passam pela Driver Station, assim como os comandos
do sistema de campo em uma competição. Então, vale a pena conhecer um pouco mais sobre
como esse software funciona.
Como já mencionado no Capítulo 3, se você esta executando no Windows 7, você precisa
fazer login como um administrador para que o the Driver Station funcione apropriadamente.
Você inicia o DS clicando duas vezes no ícone da área de trabalho que foi instalado quando
você instalou o LabVIEW e as extensões FRC . Fazendo isso você abre o Dashboard. Se
você tiver configurado para isso, o DS também entrara em contato com o mecanismo interno
do seu laptop e alterará as configurações do endereço IP nas conexões de rede som e sem fio.
O motivo número um para um problema de comunicação entre a Driver Station e seu robô, é
esquecer de configurar seu endereço de IP corretamente. Tendo a DS para fazer isso para
você simplifica sua vida. Você pode desativar esse recurso na aba Configuração, discutida
abaixo.
Mudar sua conexão IP de volta para DHCP pode ser um problema usando o
GUI do Windows:
@echo off
netsh interface ipv4 set address "Wireless Network Connection"
dhcp
exit

Nomeie este arquivo wifi.bat ou algo similar,e coloque-o em uma pasta em seu computador
(por exemplo em C:\Windows). Agora você pode simplesmente digitar “wifi” no menu
Iniciar do Windows para voltar à operação normal. Para Windows XP, substitua ipv4 por
ip. Para redefinir sua conexão a cabo, substitua Wireless Network pela Local Area.
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Operação

FIGURE 4.20 The Operation tab of the Driver Station.

Fig. 4.20 mostra a aba de operação. Á esquerda, você pode ver a voltagem da bateria, o fato
de que a DS esta se comunicando com o robô, que o robô tem o código, e que os joysticks
foram detectados. Abaixo esta uma mensagem nos dizendo que (nesse caso) o robô está
desabilitado, mas que o será executado no Teleoperated quando ativado. A direita desses
indicadores tem quatro interruptores que controlam que parte do seu código será executada.
Se você selecionar Teleoperated ou Autonomous, somente o código correspondente será
executado. Em qualquer um desses modos, o código pode ser executado por quanto tempo
quiser, ou ate ser desabilitado. Se você selecionar o modo Practice, então a DS ira simular
uma partida de competição, primeiro com seu código executado no Autonomous, depois no
Teleoperated, e então irá desativar seu robô. (você pode configurar o tempo para este modo
na aba Setup, explicada mais a frente.) Se você selecionar Test, o robo irá entrar em Test
Mode. Leia o capitulo 8 antes de fazer isso.
Para iniciar, aperte o botão Enable ou F1 em seu laptop. Para desativar o robô (transferindo
Robot Main para o estado Disabled) , aperte o botão Disable ou coloque a palavra-chave em
seu laptop. Para uma parada de emergência em seu robô, aperte a barra de espaço em seu
laptop. É um grande alvo, mas é necessário reiniciar o robô seguindo uma parada de
emergência (ou recarregar seu código se você estiver executando em memória RAM).
Á direita, você pode ver um indicador do tempo decorrido. No modo Practice, isto será
iniciado em zero quando o Teleoperated começar. Abaixo do tempo decorrido é o indicador
Kinect status. Abaixo do Kinect Status tem dois botões que controlam se a DS é uma janela
flutuante (mostrado na fig. 4.20) ou fechada, no canto inferior esquerdo (“competition
mode”). Finalmente, no final tem um controle que permite você falar ao robô a cor da sua
união e estação de pilotagem. (Lida pelo VI na figura 4.14). Finalmente, no lado direito na
janela User Messages seu robô pode mandar mensagens de texto. O VI para enviar essas
mensagens de texto (escreva User Messages) é encontrado na paleta Driver Station. Esta
facilidade pode ser útil para o debugging mas é considerada ilegível durante uma competição.
O texto é muito pequeno para ser notado e lido durante a batalha.
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Fig.4.21 mostra a aba Diagnostics. Você pode ver os LEDs indicando que tem dois joysticks,
mas sem Kinect, que possui uma ponte de comunicação sem fio e o robô. Note que um desses
joysticks LEDs é azul, indicando que o botão no joystick está sendo pressionado. Isso
permite que você diga qual joystick que é. Se o joystick designado estiver errado, você pode
alterá-lo na página Setup. Em uma competição, quando você está conectado corretamente ao
campo, o FMS ( sistema de gerenciamento de campo) LED acende. Ocasionalmente a DS
não encontrar seus joysticks, seus LEDs ficarão cinzas.
Normalmente desplugando ou plugando um dos conectores do USB vai executar alguma
mágica e os LEDs ficaram verdes.

Diagnósticos

FIGURE 4.21 The Diagnostics tab of the Driver Station.

Ao lado dos LEDs de status é uma janela de mensagens de erro. Quando seu código gera
erro, eles podem ser lidos ali. Cerca de 90% das vezes, o único tipo de erro que você precisa
se preocupar é o erro Desth Spiral. Fig. 4.22 mostra esse tipo de erro de um robô que foi
colocado propositadamente em uma Death Spiral. Este é do RobotDrive, mas você pode
obter mensagens esdcritas semelhantes de outros subsistemas, por exemplo, Solenoid Set ou
MotorControl SetOutput. Em cada caso, seu código esta demorando mais que 100 ms para
completar a interação.

FIGURE 4.22 Error messages from a Robot in a Death Spiral.

Lembre-se: você receberá ocasionalmente mensagens como esta de um robô que está
funcionando perfeitamente bem e não tem problemas. O sistema de comunicação entre a DS
e seu robô ocasionalmente descarta pacotes, o que pode causar erros do tipo mostrado na Fig.
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4.22.se você não tem certeza, aperte o botão Clear Errors á direita da janela de mensagem.
Se esta certo, a janela ficará vazia por um tempo. Se não está certo a janela imediatamente irá
mostrar de novo mensagens de erro “robô muito lento”.
Abaixo do botão Clear Errors na Fig. 4.21 é o botão para reiniciar a cRIO.
Setup
Na Fig. 4.23 você pode ver a aba Setup da DS. Há um lugar para digitar o numero do seu
time e abaixo um botão para escolher sua placa de interface de rede (NIC). Clicar nisto abrirá
uma janela que permite escolher se deseja ter a DS para alterar as configurações de IP ou
fazer sozinho. Os controles são separados para os cabos e conexões sem fio. Abaixo disso
você pode alternar entre o uso do Local Dashboard e Remote Dashboard. Nunca fiz isso,
então não posso oferecer nenhuma orientação sobre como e o porquê.

FIGURE 4.23 The Setup tab of the Driver Station.

No centro da aba são os campos de configuração de seu tempo do modo Practice. Você
também pode ativar os efeitos sonoros dos jogos de FRC, se quiser intensificar o realismo.
Endgame é apenas uma continuação do Teleop. Não faz diferença para operação do robô. Ele
apenas controla quando o Endgame ativa o efeito de som.
Mais a direita é a lista de joysticks. Se seus joysticks estão fora de ordem (como
determinado usando o guia de diagnostico) em seguida você pode clicar e arrastar, então,
poderá ficar na ordem que você quiser.
Quando eles são dispositivos idênticos, como na Fig. 4.23, você quer duplo e triplo,
certifique-se se entendeu certo, especialmente quando está se preparando para uma partida.
Finalmente, abaixo da lista do joystick tem um conjunto de botões que permite que você
selecione qual Dashboard você estará usando. Já que este é um livro do LabVIEW, você
deve pensar que eu recomendaria pressionar o botão LabVIEW. Infelizmente, não é
documentado, então não há nenhuma maneira de dizer como apontá-lo para seu próprio
Dashboard personalizado. Deixe o botão Default pressionado e substitua o padrão
Dashboard com o seu (capítulo 8).
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I/O
Esta aba, mostrada na Fig. 4.15, foi discutida na secção Autonomous. Não há nada a
acrescentar aqui.
Charts

FIGURE 4.24 The Charts tab of the Driver Station.

A aba Charts, mostrada na Fig. 4.24 é bastante útil para diagnosticar problemas com seu
robô. No gráfico superior, você pode ver o número de pacotes perdidos (em azul) e o tempo
de comunicação entre o robô e o DS (em verde). Isso depende indiretamente do seu código,
porque a comunicação é feita pela rotina do Robot Start Communication. Isso depende
indiretamente do seu código, porque se o seu código prejudicar a CPU, a comunicação de
rotina não poderá ser executada com a mesma velocidade e o tempo de resposta começará a
subir.
A linha vermelha no gráfico inferior é a mais importante aqui. É a linha de uso da CPU. Na
figura, você pode ver o pico (na extremidade esquerda) como um código que é baixado para
o cRIO. Durante Disabled e Autonomous, o código não está fazendo muita coisa, e você pode
ver que o uso da CPU está abaixo de 50%. (Você pode dizer o modo robô observando as
linhas cinza, verde e azul ao longo da parte inferior do gráfico inferior. Elas informam o
modo do robô).
Quando o Autonomous acaba, você pode ver que o uso da CPU sobe para 80% ou 90%.
Teleop contém um loop While repleto de pontos voadores de matemática e sem atraso. O
loop timer foi definido em 200 ms e assim levantando o erro no pipe line. Não faça isso.
Esteja certo que a porcentagem da CPU está próximo ou inferior a 60%.

Também no mesmo gráfico está a voltagem da bateria (em amarelo). Este código, enquanto
mata a CPU, não roda nenhum motor, então o gráfico é plano. Se você rodar algum motor,
você verá a voltagem oscilando na faixa de 8 a 9 V. Se cair muito, você precisará recarregar a
bateria. Se cair muito enquanto a bateria estiver carregada, você precisará de uma nova
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bateria. Também neste gráfico estão algumas linhas mais fracas que informam em qual
estado o Robot Main está: cinza para Disabled, verde para Autonomous e azul para Teleop.
À direita dos gráficos, há alguns botões para selecionar o período de tempo coberto pelo
gráfico e um botão para controlar se os dados exibidos nos gráficos são gravados no disco. O
padrão é gravar os dados e você deve deixá-los ligados. O visualizador está em C: \ Arquivos
de Programas \ FRC Driver Station. Os dados são armazenados em outro lugar, mas o
visualizador sabe como encontrá-lo. Os arquivos não foram nomeados de maneira
inteligente, portanto, a classificação alfabética resultante pode dificultar a localização do
arquivo desejado. Infelizmente, tudo o que está registrado é o que é mostrado nos gráficos.
Seria muito bom se as mensagens de erro mostradas na guia Diagnostics também fossem
registradas, mas não são.
Acima dos controles de registro e gráficos tem alguns indicadores que mostram o quanto de
RAM livre o cRIO tem, o maior pedaço de RAM livre, e quanto de espaço livre resta no
“disco” do cRIO. Como o cRIO não tem disco, presumo que isso se refira à quantidade de
memória livre no EPROM.
Desenvolvendo um código sem um robô
Enfrente-os. Temporada de compilação é apenas mal 6½ semanas longas. Se você tiver muita
sorte, você terá seu robô pronto para testar seu código na última semana da temporada. O que
você fará nesse meio tempo? Irá desenvolver sua lógica de controle, plano e o código das
suas máquinas de estado, e testá-los em seu laptop em “simulators” que você vai projetar
sozinho.
Para ser mais específico, considera a Fig. 4.25, que mostra um trecho do código Teleop do
nosso robô Rebound Rumble de 2012. Este robô tinha correias horizontais que traziam uma
bola para o meio do robô ( chamado Pickup), e correias verticais que carregavam,m as bolas
para cima para nosso atirador ( chamado Queue). O robô tinha três sensores infravermelhos,
apenas dois dos quais nos interessam. O sensor Pickup (entrada digital superior da Fig. 4. 2)
estava na frente do robô. Se uma bola é bloqueada, a máquina Pickup de estado (o VI
chamado Pickup) passou de estado Idle para Running, onde o motor para as correias
horizontais foi ativado.quando a bola chegou ao meio do robô, isso alertaria o sensor Center,
que causou a maquina de estado Queue entrar em ação. Esta máquina de estado usaria o
estado do sensor Center para descobrir quando ele pegou a bola, e (através de uma variável
global) desligaria a Pickup. A lógica real era um pouco mais complicada do que eu descrevi,
por isso foi muito importante poder testá-la cuidadosamente.
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FIGURE 4.25 A piece of Teleop code from Team 1391’s 2012 robot.

Para testa-lo, fomos para a Project Tree e arrastou-se os VIs Pickup e Queue para cima da
parte da Tree para o código ser executado em “my computer” em vez de RoboRIO. Nos
também arrastamos ate o robô os dados globais e nossos VIs Check Timeout, que chamam
ambos Pickup e Queue. Usamos todas estas em um simulador, como mostrado em Figs. 4.26
e 4. 27. Fig. 4. 26 mostra o painel frontal. Você pode ver que existem dois controles do tipo
Slider que são usados como indicadores para mostrar a posição da bola. O sensor de frente é
um switch, então o usuário pode simular a chegada de uma bola. O sensor do centro é
controlado pela lógica do simulador, mostrado na Fig. 4. 27. Não vou me passar por aqui, os
detalhes, porque eles são muito específicos para nosso código, e o seus era diferente.
Mas aqui estão dois importantes lembretes: primeiro, você pode simular grande parte da
lógica operacional para seu robô sem o robô real e segundo, será uma boa quantidade de
trabalho e possivelmente bastante complicado para obter um simulador funcional.
Infelizmente, você precisa ter o trabalho de simular corretamente para começar seu trabalho
no código do robô. Provavelmente ambos circularão para a solução correta ao mesmo tempo.
Quando você esta confiante que suas VIs estão prontas, você pode voltar para o Project Tree
e arrastá-los de volta para a seção inferior, cRIO

90

FIGURE 4.26 26 Painel frontal de um simulador de teste/robô de código.
Booleanos tomam o lugar dos sensores do robô real, e controles sliders são
indicadores que representam as bolas em movimento, no sistema da correia. As
coisas no canto superior esquerdo relacionam como fazer o trabalho de
simulação e não a parte do código a ser testada.

FIGURE 4.27 Diagrama de blocos do simulador. Somente a sequência plana
contém o código que está sendo testado. O resto do código é só para permitir o
teste.
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— Input e Output
De certa forma, você poderia argumentar que este é o capítulo mais importante, porque
abrange o ponto em que seu software realmente atende o robô. Ele descreve como conectar
coisas que são "outputs" (saídas), como motores e solenóides, e coisas que são
"inputs"(entradas), como chaves de limite, codificadores e acelerômetros. Infelizmente, este
livro não é o melhor lugar para aprender sobre essas coisas. O melhor lugar está na sua cópia
do próprio LabVIEW. Vá para o menu Ajuda do LabVIEW e selecione Find Examples…
Isto irá abrir o NI Example Finder. Se você olhar para baixo na lista de pastas, você verá um
chamado FRC Robotics. Se você abrir essa pasta, você encontrará mais pastas e, nesses,
exemplos extremamente bem documentados de como escrever código para esses objetos e
como conectá-los fisicamente. Então, ao invés de duplicar todo esse esforço cuidadoso, este
capítulo servirá principalmente como uma espécie de referência rápida, com alguns insights e
observações extras lançadas aqui e ali.
A Lâmina da Interface
Certo, essa sessão não é sobre algo que se acha nos exemplos do LabVIEW, então se
vê que as mentiras continuam sem parar.
Caso você queira evitar o pânico nos pits e outras atitudes desesperadas para
conseguir que as coisas funcionem no último segundo, você precisará de uma lâmina de
interface. Essa lâmina diz que coisas estão conectadas onde. Ela deve ser colocada na parede
da sua área de trabalho e -- mais importante -- deve ser colocada no seu pit d urante a
competição. Se um PWM ou cabo de sensor for desconectado, essa lâmina vai te ajudar a
acertar as coisas rapidamente. Especialmente se você rotular cuidadosamente cada cabo…
Esse pode ser um documento muito simples. Como exemplo a fig. 5.1 mostra a
lâmina de interface de 2012. Você irá perceber que alguns inputs f oram “pulados” na verdade
eles estavam sendo usados, mas foram retirados por causa do peso. Re-designar todos los
inputs teria tomado muito tempo, o que criaria oportunidades para erros, e era totalmente
desnecessário. Melhor só deixar as coisas como elas estão e ter partes em branco.
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FIGURA 5.1 Um exemplo de uma lâmina de interface.

Joysticks
A Fig. 5.2 demonstra como conectar um joystick. O diagrama da esquerda vai no Begin.vi, e
o da direita vai no teleop. O valor do scaler é um input opcional para fazer los joysticks mais
sensíveis. Como funciona: o valor bruto do joystick é uma signed integer de 8-bit, então ela
pode ter um número real entre -1 e 1 como output. A scaler também é uma signed integer,
então não pode ser maior que 127 (que é o valor padrão caso você não coloque nada nesse
input) . Se a scaler é, digamos 64, então o output do joystick (número real) chegará a 1.0
quando ele estiver na metade do alcance. Conforme se move o joystick a lém disso, o output
fica travado em 1.

FIGURA 5.2 Wiring de um Joystick. A parte esquerda vai no Begin.vi. A parte
direita vai no Teleop.vi.

Motores
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Os V.Is de controle de motores vem em dois tipos: controles “simples” que fazem a

programação dos motores fácil, e “avançado” que te permitem colocar motores individuais
por si. Em alguns aspectos los controles “avançados” são mais simples. Fig 5.3 mostra o
wiring de um único motor. A open V.I é “polimorfa”, o que significa que pode ser uma dentre
várias versões. Você deve selecionar na lista drop-down para que o tipo que você está usando
combine com o tipo do controlador de motor.

FIGURA 5.3 Wiring de um motor. A parte esquerda va no Begin.vi. A parte
direita vai no seu drive code (Que pode ser Teleop.vi, Autonomous
Independent.vi, ou Periodic Tasks.vi). O seletor polimorfico na Open VI está
ajustado para um controlador de jaguar.

O output de um joystick típico raramente é zero, mesmo quando ele está centrado quando o
esperado seria não ter sinal para fazer o motor rodar. Para se proteger de movimentos
indesejados de um joystick zerado, o motor control system tem uma “deadband” embutida.
Pequenos sinais (próximos a zero) que estão dentro da “deadband” s erão ignorados. Você
pode não querer isso sempre( por exemplo, quando controlando um motor com um PID), e o
input eliminate deadband na open routine te permite desativá-la colocando um valor
verdadeiro para esse input.
Robot Drives
Dependendo do design do seu robô, o código necessário para dirigi-lo pode ser bastante
complicado. O pacote de código FRC incluía VIs pré-criados para os esquemas de unidades
mais comuns. A Fig. 5.4 mostra o código para um drive de estilo “arcade”, no qual um
movimento de joystick para frente e para trás controla a velocidade do robô, e um movimento
do joystick esquerdo-direito orienta o robô. Você pode usar um único joystick para isso ou
separados (Fig. 5. 4 mostra um único arranjo de joystick).

FIGURA 5.4 Uma simples unidade de arcade. O bit esquerdo do código vai em
Begin.vi. O bit da direita entra no seu código de unidade (que pode ser Teleop.vi
ou Tarefas Periódicas.vi, mas não Autônomo porque lê um joystick). O seletor
polimórfico no Open VI está definido para um controlador Victor (não tomamos
partido aqui!).

Além do Arcade Drive, existem VIs para unidades de tank e holonomic (ou mecanum) .
Certifique-se de usar o VI Open 4 Motors com um mecanismo de acionamento.
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Delays d
 a Tração
No Capítulo 2, discutimos como implementar delays como parte de uma máquina de estado
para que você não enviasse seu robô em uma Espiral da Morte. Bem, se você está
absolutamente determinado a programar seu robô errado (ou seja, não usar máquinas de
estado), então você pode achar útil o VI Drive Delay mostrado na Fig. 5.5. A figura mostra
um robô programado para avançar durante 1 segundo. O VI no meio é o delay. Você diz
quanto tempo você gostaria de atrasar, e com que frequência você deve alimentar o
Watchdog para que seu robô não seja parado por razões de segurança. Neste caso, o
Watchdog está sendo alimentado a cada 50 ms. Quando o delay termina, o terceiro VI é
executado, parando o robô. O VI de Drive Delay opera somente com VIs do Robot Drive.
Não funciona com os VIs de controle de motor de nível mais baixo. Tenha em mente que,
funcionalmente, isso ainda é uma chamada de bloqueio. Seja qual for o código que contenha
esta , não será possível concluir ou interromper o que ele está fazendo até que o tempo de
delay completo tenha passado.

FIGURA 5.5 Um atraso feito sem uma máquina de estado, mas também sem
incomodar o Watchdog.

Digital Input e Output
Um input e output digital (DIO) é feita através do Digital Sidecar (conectado a um módulo
9403 conectado ao cRIO). Existem 14 canais DIO disponíveis que você pode configurar
individualmente para entrada ou saída (mas não para ambos ao mesmo tempo). Existem
também 8 canais de Relay adicionais. Estes são apenas canais de output que podem fornecer
corrente suficiente para operar um relé, e também ter alguns outros recursos que discutiremos
em breve.
Input
Provavelmente, o uso mais comum do input digital é detectar se um switch está aberto ou
fechado. Geralmente, trata-se de um switch mecânico usado para detectar se alguma parte do
robô está no limite de seu movimento permitido. O switch de pressão que faz parte do
sistema pneumático é outro exemplo de um switch que é usado com um input digital. A Fig.
5.6 mostra o código que configura o canal DIO 1 como uma entrada e também o código para
ler o valor.
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FIGURA 5.6 Código para uma entrada digital. Até agora você pode descobrir
por si mesmo qual parte pertence em Begin.vi e qual parte vai no seu código de
controle.

O canal DIO tem três pinos. Um é um terra (marcado com “(-)”), um é +5 V (marcado como
PWR) e o terceiro é o sinal, que neste caso é uma entrada. Se o fio de sinal estiver conectado
ao pino terra, o valor de entrada retornará False. Se estiver conectado ao pino de +5 V, o
valor retornará True. E se o fio de sinal não estiver conectado a nada? Existe o que é
conhecido como um resistor "pull up" em algum lugar na eletrônica, então se o fio de sinal
não estiver conectado a nada (ou "flutuante", como gostamos de dizer), a entrada será
"puxada" para +5 V e o valor retornará True.
Não é um ótimo design confiar neste valor True. Por exemplo, considere o microswitch
padrão que você recebe todo ano no Kit of Parts. Parece algo como a Fig. 5.7. Suponha que
você queira uma entrada True quando a chave estiver fechada (pressionando a alavanca).
Conecte o fio de sinal ao terminal comum, conecte o fio de aterramento ao terminal NC
(“normally closed”) e o fio de +5 V ao terminal NO (“normally open”). Agora o fio de sinal é
conectado diretamente ao terra e o input DIO lerá False - até que a alavanca seja pressionada.
Em seguida, o contato NC se abre e o contato NÃO fecha. Agora o fio de sinal é conectado
diretamente a +5 V, e o input DIO lerá True.

FIGURA 5.7 Um microswitch padrão

Output
A Fig. 5.8 mostra o código para configurar e usar um output digital. Não
surpreendentemente, parece muito com o código de input digital. Se o controle Output State
for True, o fio de sinal será puxado para +5 V e, se for False, o fio de sinal será reduzido para
0 V.

FIGURA 5.8 Código para um output d igital

Esteja ciente de que, se você não fizer nada para um canal DIO, mas simplesmente deixá-lo
desconfigurado, o fio do sinal flutuará até cerca de +4 V. Ele provavelmente não pode
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fornecer muita corrente nesse estado, por isso não pode fechar um relé de Spike, mas pode
ser capaz de ativar outros dispositivos que leiam uma voltagem sem tirar muita corrente (um
dispositivo com uma entrada FET, se você quiser obter informações técnicas). Essa situação
pode ocorrer se você configurar o canal DIO 8 para controlar seu dispositivo, mas
acidentalmente conectá-lo ao canal 9, no qual você não configurou. Então preste atenção.
Relays
Como os canais DIO, os canais de Relay possuem três pinos, mas a função é muito diferente.
Isso porque, como um recurso bônus, os canais de relés foram configurados para permitir que
você execute um motor fora de um relé de Spike. O motor funciona somente em uma
velocidade - cheia -, mas você pode executá-lo em qualquer direção.
Vamos começar com o código, mostrado na Fig. 5.9. Quando você abre o canal de Relay, é
necessário especificar “Forward”, “Reverse”, ou “Both Directions”. Quando você ajusta o
relé, suas escolhas são “Off”, “On”, “Forward” e “Reverse”. O canal de Relay na verdade
tem dois outputs, imaginativamente denominadas “A” e “B” (aperte os olhos no Digital
Sidecar e você verá o rótulo informando qual pino é qual). A Tabela 5.1 mostra como cada
pino de output depende dos inputs para os Open and Set VIs.

FIGURA 5.9 Código para configurar um relé.

Se você definir o Relay Direction como “ambos”, poderá controlar a direção de rotação (mas
não a velocidade) de um motor alimentado por um Spike.
Encoders
Codificadores serão usados para te falar o quão longe e rápido os eixos rotacionaram.
Tipicamente, você tem isso anexado com algumas partes de rotação na sua unidade de tração,
e você pode usá-las para mover o robô em uma distância específica (útil em Autônomos) ou
em uma velocidade específica. Como você pode ver na figura 5.10 abaixo, a moldura de um
codificador (o tipo tipicamente incluído no Kit FRC das Partes, e o mais útil para um robô)
usa dois ou mais canais DIO.
TABLE 5.1 In this table “1” represents the output pin at +5 V.

Relay Direction
Both Directions

Forward

Relay Value
Off
On
Forward
Reverse
Off
On

A
0
1
1
0
0
1

B
0
1
0
1
0
0

Relay Direction
Forward

Reverse

Relay Value
Forward
Reverse
Off
On
Forward
Reverse

A
1
0
0
0
0
0

B
0
0
0
1
0
1
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Diferentemente dos sensores que discutimos até então, um codificador precisa de um pouco de
configuração para ser útil. Se você tem um tanque ou um robô movimentado por controle
remoto, e você está incluindo codificadores, um pouco de pensamento irá te convencer que a
menos que você faça algo muito incomum, um dos codificadores vai precisar da Direção
Invertida com valor True. O que definirá se o codificador é esquerda ou direita vai depender do
modo em que elas foram instaladas, a qual direção você definiu como “forward”, e como você se
sente sobre os números negativos. A razão para usar uma moldura codificadora é poder falar para
que lado os eixos giraram. Começando do zero, uma direção de rotação vai dar uma distância
positiva para va para percorrer, e a outra lhe dará uma distância negativa.

FIGURE 5.10 Code to open and read a quadrature encoder.

Você pode utilizar o Get VI para obter a distância, o número que você ganha é a distância total
acumulada desde o início do encoder. Se mover 10 pés para a frente, e depois 10 para trás, a
distância resultante será 0 (ou próximo a isso). Se o robo ficou se movendo para a frente durante
toda a partida, a distância retornada sera alta, o que pode não ser convencional. Por alguma
razão, o Encoder VIs inclui um Reset VI. Quando for chamado, reseta a distância total a zero.
Fig. 5.11 oferece um código mostrando como você deve implementar um reset sob um software
control.
A configuração da entrada do Decoding Type seleciona o tipo de encoder que você tem, que
quase sempre será um quadrante um, então selecione “4x”.
A entrada DistancePerCount é a sua calibração, então levará um bom tempo para atingir um
número grande. Faça um programa de testes para configurar e ler os encoders (com uma
distância reportada para o painel frontal para que você possa escrever). Esteja certo de incluir
a habilidade de resetar (zero) o encoder com um controle de painel frontal ou botão de
joystick. Para agora, configure DistancePerCount para 1. Agora zere os encoders e empurre
ou puxe seu robô a uma medida cuidadosa de distância em uma superfície similar a que você
verá na competição. Essa distância deve ser alta: entre 20 e 30 pés (6 a 9 metros). Faça isso
várias vezes, e a média da sua distância registrada (o que é só o número de pulsos do
encoder, desde que o fator de calibração seja um). Agora configure a DistancePerCount para
a distância que você arrastou seu robô dividido pela média de número de contagens). Você
pode usar qualquer unidade de medida. Só se lembre de qual usou!
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FIGURA 5.11 Código de amostra para resetar um Encoder

Como você pode ver na Fig. 5.10, o Get VI também pode configurar uma saída Boolean True
se detectar que o robô não está mais se movimentando (possivelmente útil em Autonomous).
Mas sob condições reais, o encoder mesmo quando o robô estiver parado ainda ira emitir
pulsos em uma taxa. Eles provavelmente estarão oscilando entre pulsos positivos e negativos.
Eles provavelmente estarão oscilando entre pulsos positivos e negativos. Se o número desses
pulsos por segundo for menor que o valor do Minimum Rate, o Get VI vai considerar que o
robô parou e vai definir a saída como True. Você provavelmente não precisará de um número
diferente do padrão 20.
De acordo a documentação, Number Samples to Average “…especifica o número de samples
do temporizador para a média enquanto carrega a taxa de pulso.” Em um ponto no passado,
tinha um reconhecimento de um bug no código do FPGA para a taxa do encoder (na
temporada de 2011), e como resultado, os times tiveram que fazer uma solução faça “você
mesmo”, como mostrado na Fig. 5.12. É claro, essa solução não calcula nenhuma média, e
encoders podem ser um pouco barulhentos. Se necessário, você pode adicionar um filtro de
vagão de carga (que você poderá aprender na próxima sessão).

FIGURA 5.12 Código para calcular a velocidade do seu robô. Isso ocorre em um
loop rápido (tempo de loop de 10 ou 20 ms) em Periodic Tasks.vi. Você deve ser
capaz de descobrir como modificá-lo para dar alguma outra taxa (como o RPM
de uma roda de tiro) se é isso que você precisa.
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Analog Input
A entrada analógica plug-in para o RoboRIO é usada para ler as voltagens diretamente. Na
verdade, as entradas digitais leem as voltagens também, porém as interpretam como zero ou
um (True e False).
Se, por outro lado, você aplicar +5 V a uma entrada analógica, você receberá um número real
(por exemplo, 5,00) ao lê-lo. Existem muitos sensores de aceleração e giroscópio que são
lidos usando entradas analógicas (embora o acelerômetro distribuído com o Kit of Parts
ultimamente tenha sido um dispositivo digital). O código FRC fornece drivers especializados
para alguns desses sensores. Para outros, você precisa fazer isso você mesmo lendo uma
voltagem (ou voltagens) e programando qualquer matemática necessária para converter isso
em distância, ângulo ou o que for. Vou deixar esses tipos de sensores específicos para os
exemplos do LabVIEW fornecidos e descrever apenas a entrada analógica " vanilla ", que
será suficiente para você começar. Para fins de planejamento, lembre-se de que, embora haja
um total de oito entradas analógicas disponíveis no plug-in RoboRIO, você só poderá usar
sete delas, pois o canal 8 é usado para ler a voltagem da bateria.
A Fig. 5.13 mostra o mais simples possível de ler uma voltagem analógica. Um problema
com sinais analógicos é que eles podem ser ruidosos. (Uma das coisas que tornou a eletrônica
digital uma invenção brilhante foi a imunidade a ruído.) Há muitas soluções possíveis para o
ruído. O melhor é usar sinais grandes (um volt ou mais) e fazer alterações significativas no
valor do sensor também. Por exemplo, se você estiver usando um potenciômetro como um
sensor analógico para determinar a posição rotacional de um dispositivo, tente configurá-lo
de modo que a menor alteração de posição que você gostaria de ter conhecimento resulte em
uma variação de tensão de 0,1 V ou mais. Nesse caso, você provavelmente não será afetado
pelo nível de ruído.

FIGURA 5.13 Código simples para configurar e ler uma tensão analógica.

Naturalmente, pode não ser possível organizar grandes alterações de voltagem, e você pode
estar preso a uma situação em que sua relação sinal / ruído (S / N) não seja tão grande quanto
você gostaria. Nesse caso, você pode melhorar o S / N pela média. Existe um VI Get Average
Voltage VI que lhe dará um sinal suavizado, mas recomendamos que você implemente seu
próprio esquema de cálculo de médias. A principal razão para essa recomendação é que o VI
Get Average Voltage é um pouco de caixa preta, e está muito claro o que a média do boxcar
está fazendo. Além disso, você aprende sobre os filtros de vagão, que eu sei que você sempre
quis!
A Fig. 5.14 mostra uma implementação simples de boxcar. Uma matriz de dez elementos é
mantida em um registrador de deslocamento. Em cada iteração de loop, o array é rotacionado
por um elemento, então o valor de dados mais antigo (na posição 9) é “rotacionado” para a
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posição 0, e então substituído por uma nova leitura. Você considera a média da matriz como
o valor do seu sensor. Dez amostras são o tipo de número ideal de amostras. Para ruído
aleatório, S / N melhora como n, onde n é o tamanho da matriz de armazenamento. Se n é
dez, então você melhora as coisas por um fator de 3. Se você fizer n igual a 100, então seu
valor médio ficará para trás da tensão de entrada, e seu S / N só será melhorado por um fator
de 10. A Fig. 5.15 mostra o efeito de dez e 100 vagões de amostra em uma tensão barulhenta
simulada. Esteja ciente de que o comportamento de atraso é uma característica de qualquer
esquema de filtragem, não apenas do vagão, portanto, se você tentar muito limpar seu sinal, a
resposta do sistema se tornará "lenta".

FIGURE 5.14 Code to implement a boxcar averager. This goes in a fast loop
(10 or 20 ms loop time) in Periodic Tasks.vi.

FIGURA 5.15 O sinal ruidoso original é mostrado em branco. A curva vermelha é o resultado
de um vagão de 10 amostras. A curva verde é o resultado de um boxcar de 100 amostras. Você
pode ver que é muito mais suave, mas também fica um pouco atrasado no sinal original. A
diferença no início ocorre porque a saída de um vagão é lixo até que a matriz tenha sido
preenchida com medições.
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Pneumática
O sistema pneumático FRC é na verdade dois sistemas: um para controlar o compressor que
fornece o suprimento necessário de ar de alta pressão e outro para controlar as válvulas
solenóides que operam seus cilindros pneumáticos.

O Compressor
O sistema do compressor tem - do ponto de vista do software - dois componentes principais:
uma entrada digital que informa ao sistema para ligar ou desligar o compressor, e uma saída
de relé que realmente liga ou desliga o compressor. A configuração dessas entradas e saídas é
feita pelos VIs do compressor. Você não precisa configurá-los sozinho, mas precisa informar
ao sistema de compressores quais canais você está usando. A Fig. 5.16 mostra o código
apropriado, tanto a parte de Begin.vi, quanto a parte que vai em Periodic Tasks.

FIGURA 5.16 Esquerda: código para configurar o compressor. Neste exemplo,
o canal DIO para o pressostato e o canal de relé para o relé Spike estão
conectados ao mesmo Digital Sidecar, mas podem estar em canais separados.
Direita: código para rodar o compressor, que entra em Periodic Tasks. Observe
que o Loop de Controle já é um loop e não deve entrar em um While Loop.

Em princípio, você não precisa saber o seguinte, mas pode ajudá-lo a solucionar problemas
quando as coisas não estão indo bem: o pressostato está normalmente fechado (fazendo com
que o compressor funcione) e abre quando a pressão atinge 120 psi (parando o compressor).
O interruptor permanecerá aberto até que a pressão caia até 100 psi, ponto no qual ele será
fechado novamente. Essa histerese garante que o compressor funcione ocasionalmente para
aumentar a pressão, em vez de funcionar continuamente.
Válvulas
Em princípio, você não precisa saber o seguinte, mas pode ajudá-lo a solucionar problemas
quando as coisas não estão indo bem: o pressostato está normalmente fechado (fazendo com
que o compressor funcione) e abre quando a pressão atinge 120 psi (parando o compressor).
O interruptor permanecerá aberto até que a pressão caia até 100 psi, ponto no qual ele será
fechado novamente. Essa histerese garante que o compressor funcione ocasionalmente para
aumentar a pressão, em vez de funcionar continuamente.
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FIGURE 5.17 A Single solenoid valve (one orange dot) and a Double (2 dots).
These valves are from SMC. They don’t look exactly l ike what you are likely to
find in your team’s box of random pneumatic stuff, but are close enough. If you
press on the dot, the valve will act as if a voltage has been applied to that coil.

Primeiro, uma pequena diferença. As válvulas solenóides fazem parte do sistema pneumático
(ar), mas são dispositivos elétricos. Eles irão operar em 12 VDC ou 24 VDC. Você pode
fornecer para o módulo solenoide no cRIO, mas todas as suas válvulas devem operar com a
mesma voltagem. Portanto, faça uma escolha no início do processo de planejamento e
verifique se você não instalou acidentalmente o tipo errado.
Doubles
As válvulas duplas têm duas bobinas, como são chamadas, e, portanto, usam dois dos oito
canais em um módulo solenóide. A Fig. 5.18 apresenta uma imagem esquemática de como a
válvula opera. Você energiza uma das bobinas para acionar a válvula, de modo que as
conexões internas fiquem como mostra a figura à esquerda. Isso fornece ar por trás do pistão
de acionamento e permite que o espaço na frente seja ventilado. Isso fará com que a haste do
cilindro se estenda. Se você desenergizar a bobina, a válvula permanecerá nessa posição.
Para retrair o cilindro, você energiza a outra bobina. Isso leva a válvula para a configuração
mostrada à direita, que agora abre o espaço atrás do pistão e pressuriza o espaço na frente.
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FIGURE 5.18 Uma vista esquemática de uma válvula solenóide dupla de 5 portas (conectada a um

cilindro pneumático) em operação. O corpo da válvula é a caixa pontilhada. O cilindro é o objeto
desenhado desajeitadamente à direita. Esteja ciente de que este é um diagrama muito não padrão. Os
símbolos profissionais de desenho para válvulas solenóides são ainda mais confusos.

O código para acionar um solenóide duplo é mostrado na Fig. 5.19. Você define os canais de
avanço e reversão quando abre o solenóide e selecione Encaminhar ou Inverter entre as
quatro opções quando chama o VI Set, dependendo de qual bobina deseja energizar. A opção
On energiza a bobina Forward. A opção Off desenergizar ambas as bobinas, mas não há
realmente nenhum dano em deixar uma bobina energizada durante a duração de uma partida.

FIGURE 5.19 Simple code for the set up and operation of a Double solenoid.

Singles
Uma válvula solenóide simples é muito parecida com um duplo, exceto pelo fato de ter
apenas uma bobina. (Eu sei. Você está impressionado com essa revelação.) A bobina faltante
é substituída por uma mola. Há duas conseqüências para essa diferença, uma é importante e a
outra é realmente importante. A consequência importante é que a válvula única usa apenas
um canal no seu módulo de solenóide. Se o seu robô exige muita pneumática e você não
quiser adicionar um segundo módulo de solenóide ao seu cRIO, use válvulas individuais.
A consequência realmente importante é que quando a bobina única é desenergizada, a mola
automaticamente empurra a válvula de volta para a outra configuração. Então, imagine o
seguinte cenário: as regras da competição permitem que você ganhe 10 pontos se seu robô
estiver pendurado em uma barra, sem tocar o chão, no final de uma partida. Você projeta um
gancho pneumático que se estende para agarrar a barra e se retrai para levantar o robô. Se
você usar uma única válvula (e conectá-la à direita), o robô pode se levantar mesmo depois
que a energia do robô for desativada no final de uma partida. Então, se você conseguiu
enganchar a barra, mas não deixou tempo suficiente para apertar o botão e levantar o robô,
você receberá os 10 pontos de qualquer maneira. Use um solenóide duplo para este
aplicativo, e você já pode ouvir o efeito sonoro de falha clássico "waa, waa, waaaa" tocando
na sua cabeça.

FIGURA 5.20 Simple code for the set up and operation of a Single solenoid.
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Fig. 5.20 mostra alguns códigos simples para a configuração e operação de um solenóide
único. Das quatro opções para a entrada para o VI Set, você pode usar On e Forward
alternadamente, e Off e Reverse alternadamente.
Servo Motores
Um servo motor é um atuador rotativo. Você pode ler e definir sua posição angular. Robôs
industriais usam vários servos, e não controlam apenas sua posição, mas sua velocidade e
aceleração, sempre com uma incrível precisão. No mundo FRC, nós temos pequenos servos
de plástico que não tem muito torque, e só gira em 180○. As ferramentas do sistema apenas
nos permite controlar a posição. Os servos são mais usados para apontar uma câmera e
podem ser usados, em combinação com o processamento de imagens, para rastrear um
objeto. A figura 5.21 mostra alguns códigos básicos para abrir e controlar um servo, mas se
estiver interessado em usar uma câmera montada em um cardan para rastreamento de objetos,
você deve olhar o exemplo (encontrado selecionando Find Examples… no menu Help e
depois rolando para baixo para a pasta FRC Robotics e procurando em Atuadores). Este é um
exemplo bastante sofisticado, e você aprenderá muito estudando-o, mesmo que ele faça o
processamento da imagem no cRIO (mais sobre isso no Capítulo 7).

FIGURA 5.21 Código simples para a configuração e operação de um servo.
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— Controle PID

Este é um tópico avançado, mas útil. PID é uma abreviatura de Proporcional, Integral e
Diferencial, e fornece uma maneira de comandar seu robô para uma velocidade ou uma
posição automaticamente, ao invés de tentar obtê-lo apenas à mão (e sob a pressão da
competição, etc.) É essencial em robôs "reais", do tipo que você encontra em pisos de fábrica
montando carros. É também um assunto sofisticado e não posso afirmar ser um especialista.
Então, o que você obterá deste capítulo será bem básico, mas deve ser o suficiente para
permitir que você use o controle PID em seus próprios robôs. Se você já fez ou está fazendo
cálculos, aqui está o uso real do mundo. Se você não o fizer, poderá achar este capítulo
difícil.
O Conceito PID
PID é tudo sobre controle. Suponha que haja algo no seu robô que você gostaria de controlar.
Para torná-lo específico, imagine que existe um motor que você gostaria de girar em um
RPM específico. Chamaremos seu RPM desejado de "setpoint". Para que esse controle
funcione, você terá que ler a taxa de rotação do motor com um codificador. A saída deste
codificador é conhecida como a “variável de processo”. O objetivo do controle PID é mudar
o sinal do drive para o motor até que a variável do processo seja igual ao setpoint. Se o motor
estiver girando muito rapidamente, o sinal do inversor precisa ser reduzido. Se o motor
estiver girando muito lentamente, o sinal do inversor precisará ser aumentado.
Tudo isso soa muito simples e direto, mas acontece que fazer esse esquema de controle
requer um pouco de sofisticação. Vamos designar o RPM desejado deste motor, o setpoint,
como s. Nós vamos designar a velocidade real do motor, a variável de processo, como p.
Finalmente, a entrada para o controle do motor VI (um número real entre -1 e +1) é
designada c, para o valor de controle. A diferença entre o que queremos e o que temos é o
erro, e = s-p.
Para grandes erros, você pode pensar que uma boa maneira de calcular c, o sinal correto do
drive para o motor, seria simplesmente tomar e multiplicado por um fator de escala (chamado
de ganho proporcional e KP marcado). Este é o controle proporcional: quanto maior a
velocidade real da velocidade desejada, maior o sinal de controle enviado ao motor. Se você
pensar sobre isso, no entanto, esse tipo de esquema de controle está destinado ao fracasso. À
medida que seu motor se aproxima e se aproxima da velocidade desejada, menor é o erro.
Isso significa que seu valor de controle fica menor, fazendo com que a velocidade do motor
caia, o que aumenta o erro. Se isso soa como uma situação em que a velocidade do seu motor
oscilaria: acelerando e desacelerando, você estaria correto. Oscilação é um sintoma bem
conhecido de um sistema de controle proporcional apenas em que o ganho é muito grande. Se
o ganho for muito pequeno, o sintoma é um comportamento estável, mas com um erro grande
e constante.
A solução para o esquema proporcional único é adicionar “um termo integral”. Isto é,
desenvolver uma contribuição para c que depende do sinal de erro acumulado ao longo do
tempo. Quando o erro é grande, uma grande contribuição é feita para o sinal de controle.
Quando o erro se torna pequeno, o sinal de controle permanece grande o suficiente para
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manter a velocidade do motor onde você quer, porque o sinal de controle depende não apenas
do pequeno valor atual do erro, mas também do grande valor passado.
Lá você tem a idéia principal por trás do controle PID: a saída de controle é calculada a partir
da diferença entre o ponto de ajuste e a variável de processo, tanto na proporção direta,
quanto através da integração ao longo do tempo. Como o nome PID implica, há também uma
terceira contribuição, o termo derivado, que é grande quando o sinal de erro está mudando
rapidamente, e pequeno quando o sinal de erro está mudando lentamente. Cada termo tem
seu próprio ganho, então você pode controlar sua importância relativa. Definir esses ganhos é
um pouco de arte, conhecido como “tuning the PID”, mas antes que possamos discutir como
você pode fazer isso, precisamos levar muito mais a sério como um PID realmente funciona.

Matemática PID
Como acabamos de descrever, seja p o valor de algo que você gostaria de controlar, o valor
do processo. Vamos ser o setpoint, o valor que você gostaria que p tivesse. E finalmente, seja
c o valor de controle, o botão que você gira para alterar o valor de p.
Se e = s-p, então c é calculado por
c = KP (e + 1Te e dt-TDdedt).
Observe que existem três termos dentro dos parênteses grandes: o primeiro termo é
proporcional a e, o segundo termo envolve a integral de e ao longo do tempo, e o último
termo depende da derivada de e com relação ao tempo. Observe que o chamado ganho
proporcional, KP, multiplica tudo e, portanto, serve como um tipo de ganho geral. Isto não é
um requisito, mas é a maneira como o algoritmo PID é implementado na rotina padrão do
LabVIEW.
Vamos ver o efeito de cada um desses termos. O prazo proporcional é o mais simples. Se e
for grande, então KP × e será grande, resultando em um grande c sendo aplicado ao seu
sistema. Mas, à medida que o sistema se aproxima do seu ponto de controle, é tão próximo de
s que esse termo se torna inútil. O erro vai para zero, fazendo com que seu sinal de controle
vá para zero. Como resultado, um controlador puramente proporcional possui apenas dois
modos: o pequeno regime de KP e o grande regime de KP. No regime de KP pequeno, existe
um estado estacionário com um valor constante para e. A saída é constante, mas nunca pode
estar no valor desejado. À medida que você aumenta o KP, você pode tornar esse erro menor,
mas em algum momento o controlador irá mudar para o grande regime de KP onde ele oscila.
Este não é um bom regime para um robô, pelo menos um robô que deseja permanecer em
uma única peça.
Para obter o erro a zero, você precisa do termo integral. O efeito da integração é criar um
total de execução do erro. À medida que p se aproxima s, o termo proporcional cai, mas esse
termo integral acumulado não, e é esse termo que fornece c no estado estacionário, enquanto
ao mesmo tempo permite que e vá até zero. Ao pensar sobre o efeito deste termo e o
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significado da integral, pode parecer que o termo aumentará sem limite, mas não se esqueça
de que o erro pode ser negativo, o que vai subtrair do total.
O termo integral também tem outro efeito. Se o setpoint mudar, o termo integral continuará
tentando manter a saída no valor antigo. Ele só “esquecerá” o valor antigo e integrará ao
novo valor em um tempo de TI. Portanto, se você definir esse valor como muito alto, o
sistema responderá muito lentamente às alterações no ponto de ajuste.
Finalmente, temos o termo D. D significa Derivado, mas também Perigoso (Dangerous em
inglês). Pode ser usado para controlar overshoot, mas pode fazer as coisas oscilarem, às
vezes violentamente. Se possível, deixo TD = 0. Se eu precisar de algum, eu uso quantidades
muito pequenas. O controle padrão para este valor mostra apenas três dígitos além do ponto
decimal. Eu mudo o formato de exibição para mostrar quatro ou cinco, porque é aí que eu
vou definir valores.
Como estamos em uma seção chamada "PID Math", vale a pena discutir como o PID é
realmente implementado no LabVIEW. O controle proporcional é fácil. Nós só precisamos
calcular c = KP (s-p). A Fig. 6.1 mostra o conteúdo de um VI que implementaria isso.
Observe o valor True conectado ao terminal de loop. Esse loop é executado apenas uma vez
(e, na verdade, não é necessário no momento, mas será útil em um minuto), portanto, o VI
precisaria ser incorporado em um While Loop (como o While Loop de uma máquina de
estado controlando seu robô).

FIGURA 6.1 O diagrama de blocos para uma rotina de controle proporcional
apenas.

Como sobre o termo eu? Precisamos integrar numericamente o erro em relação ao tempo.
Existem muitas formas estabelecidas de fazer isso, mas vamos usar a mais simples,
conhecida como a aproximação de Euler. (Pessoas legais pronunciam Euler, “lubrificator”. )
Lembre-se, o controle PID está dentro de um loop, e esse loop é chamado a cada Δt
segundos. Na enésima chamada para esta rotina, calculamos o novo valor do termo integral,
In + 1, de acordo com
I n+1 = I n + e Δt.
SEntão, quando a rotina é chamada, ela precisa ter I n armazenada em algum lugar, tem que
ser usada para calcular I n+1 , e então ela tem que armazenar esse novo valor em algum lugar,
como onde I n costumava ser. Há muitas maneiras de fazer isso, mas um registro de
deslocamento é muito conveniente. A figura 6.2 mostra o código para implementar esta
equação de integração junto com o código proporcional. Como prometido, o valor da integral
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é acumulado em um registrador de deslocamento. Um segundo registrador de deslocamento
mede o tempo entre as chamadas sucessivas para fornecer Δt.

FIGURa 6.2 Código para adicionar um termo de controle integral à Fig. 6.1.
Observe a conversão de Δt para segundos a partir de milissegundos.

A implementação de um termo derivativo é muito semelhante. Agora precisamos ter o erro
da última chamada, en , e o erro desta chamada, en+1 para calcular
de en+1 −en
≈ Δt .
dt
A figura 6.3 mostra o código com o termo D incluído. Você poderia usar o código nesta
figura como um controlador PID e faria o trabalho, mas eu não o recomendo. Use a rotina
PID fornecida na paleta PID, que faz a integração usando a regra trapezoidal (que acrescenta
um pouco de precisão), e tem muitos outros recursos interessantes. Por exemplo, se você
definir Ti igual a zero, ele desativa o controle integral, fornecendo apenas um controlador P
(ou PD). Nossa pequena versão de brinquedo não lida tão bem com isso. Se você está
curioso, pode inspecionar o diagrama da rotina do LabVIEW para ver exatamente o que ele
faz.

FIGURA 6.3 A implementação completa do PID. O registrador de deslocamento
do meio contém o valor de erro entre as chamadas.
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Matemática do Robô
Aqui está o acordo: não há como realmente entender como usar o controle PID sem fazer
isso. Mas talvez você não tenha um robô à mão e pronto para experimentos. Talvez você não
queira começar usando o controle PID para tornar seu robô de competição em sucata. Então,
vamos construir um simulador: um software que se comporta mais ou menos como um robô
real, e você pode brincar com isso. E forneceremos todos os detalhes para que você entenda
como modificar o simulador para que ele represente não o robô específico que eu escolhi
para modelar, mas o que quer que você esteja construindo para seu próprio robô.
Então, para começar no começo: motores elétricos. Internamente, os motores de corrente
contínua possuem alguns ímãs permanentes e algumas bobinas de fio que atuam como
eletroímãs. Existe um arranjo inteligente chamado comutador para reverter a corrente no
momento certo e manter o eixo (que transporta as bobinas) girando na direção certa. Mas
essa não é nossa preocupação aqui. (Você deve aprender sobre motores DC usando a Web.
Aqui
está
um
bom
lugar
para
começar:
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/magnetic/motdc.html). Nossa preocupação é
voltar à fem. Há um fenômeno físico que se chama Lei de Lenz, em que diz que uma bobina
resistirá a qualquer alteração no campo magnético que a atravesse. A bobina faz isso gerando
uma tensão, chamada de fem traseira, que se opõe à tensão do (no caso do seu robô) a
bateria. Como resultado, se você conectasse o motor diretamente à bateria, a corrente através
do motor seria dada por:
i=

V B −V e
,
R

onde VB é a tensão da bateria e Ve é a fem de retorno. R é a resistência das bobinas dentro
do motor.
Naturalmente, não estamos conectando o motor diretamente a uma bateria, mas sim
acionando-a com um controlador de motor de ponte H e definindo a corrente com uma tensão
de controle modulada por largura de pulso (PWM).
Se o seu controlador for um Talon SRX, Victor SPX ou Victor 888 outro controlador
“moderno” de alta frequência, então
i≈

V B D−k e ω
.
R

Onde D é o ciclo de trabalho do PWM, e eu substituí a tensão emf de retorno por Ve = keω.
ke é uma propriedade do motor e ω é a sua velocidade angular em radianos por segundo.
Isso pode não parecer muita diferença, mas realmente importa muito. (Para uma derivação e
discussão
destes
resultados,
veja
http://vamfun.wordpress.com/2012/07/21/derivation-of-formulas-to-estimate-h-bridge-contro
ller-current-vex-jaguarvictor-draft/)
Observe que, em ambos os casos, a corrente é reduzida conforme o motor gira mais rápido.
Esta redução é importante, porque a quantidade de torque gerada pelo motor (que está
disponível para você) é
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τ = k T i − τf ,
onde kT é a constante de torque para o motor e τf é o atrito interno no motor. Assim, à
medida que a velocidade do motor aumenta, a corrente da malha diminui e o torque
disponível diminui. Eventualmente, o torque disponível cai para zero, que é o que acontece
se você deixar o motor funcionar sem carga. Atinge uma velocidade máxima (chamada de
velocidade livre ou sem carga) e desenha o que é chamado de corrente sem carga. Quando
você obtiver um motor, suas especificações incluirão valores para a velocidade sem carga e
corrente sem carga, bem como para o torque “stall” e corrente “stall”, todos os quais são
válidos para uma tensão especificada V.
A partir desses números você pode calcular aproximadamente
kT =
and
τf =

τstall
,
istall

R=

V
istall

k T (V B −k e ωf ree )
R

.

Se você trabalha em um conjunto consistente de unidades (ou seja, MKS), então ke e kT
serão numericamente iguais entre si, então, tendo calculado kT, você sabe ke. Não se esqueça
de converter ω para radianos por segundo a partir do RPM.
Exercício E11: Prove que k T e k e têm as mesmas unidades.
Neste ponto, finalmente temos teoria suficiente para construir um modelo de motor. Nós
modelamos um motor CIM dirigido por um dos antigos Victor 884. A tabela abaixo fornece
especificações para todos os motores com os quais trabalharemos neste capítulo.
Exercício E11: Prove que kT e ke têm as mesmas unidades.

Neste ponto, finalmente temos teoria suficiente para construir um modelo de motor. Nós
modelamos um CIM motor controlado por um dos antigos Victor 884. A tabela abaixo
fornece especificações para todos os motores com os quais trabalharemos neste capítulo.
TABELA 6.1

Motor Toque Stall (oz-in) Corrente Stall (A) Velocidade (RPM)
CIM
344
133
5310
RS755
61.1
30
7300
9015
60.64
63.8
16000

Corrente (A)
2.7
1.1
1.2

A Fig. 6.4 mostra o código para programar um CIM controlado por um controlador Victor
884. As inputs são o duty cycle (variando de -1 a 1) e a frequência angular do motor. O
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output é torque em Newton-metros. Quando em estado falso, apenas envia um valor zero
para a output (o motor não gira se não estiver gerando torque suficiente para superar o atrito
interno). Você precisará construir este VI.

FIGURA 6.4 Código para modelar um motor CIM acionado por um controlador
Victor 884 (estilo antigo). Eu deixei o rótulo visível nas constantes para que o
texto se mova com elas.

Simulador de Pilotagem
Agora que temos um motor, podemos construir o resto do nosso robô modelo. O motor
fornece torque, que é uma função do duty cycle PWM D e da velocidade do motor: τ (D, ω).
Em nosso robô teremos quatro desses motores. Vamos imaginar que este é um "kit bot", com
uma CIMple gearbox que reduz a velocidade dos motores por um fator de 4,67. Acelerar a
velocidade aumenta o torque na mesma quantidade. O acionamento por corrente reduz a
velocidade (torque maior) por um fator adicional de 2,17 para uma relação total de
engrenagens de 10,11. As rodas do kit têm um diâmetro de 6 polegadas (r = 0,075 m),
portanto, se o torque do motor for τ, a força motriz que impulsiona o robô é FD = 10.11τ / r.
Para tornar nosso robô um pouco mais realista, devemos incluir algum atrito. Modelar o
atrito acaba por ser complicado. Se o robô está se movendo, então Ff = μmg tem apenas um
valor constante e é oposto à velocidade (m é a massa do robô e μ é o coeficiente de atrito).
Mas se o robô não estiver se movendo, então o atrito é oposto à força aplicada das rodas, mas
exatamente igual em magnitude. Trabalhar isso, e deixar a fricção “break” quando a força
aplicada se eleva acima de algum valor fixo (eu escolhi μmg, o valor do atrito móvel, apenas
para mantê-lo simples) resulta em um VI surpreendentemente complexo. Minha solução é
mostrada nas Figs. 6,5 e 6,6. Este VI toma a força motriz como um input e retorna a força
líquida Fnet = FD + Ff. Também possui inputs adicionais: velocidade, massa e coeficiente de
atrito.
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FIGURA 6.5 Um modelo de atrito mostrando o caso em que o robô está se
movendo.

FIGURA 6.6 Conteúdo do True Case na Fig. 6.5. O caso em que a estrutura do
meio é True não é mostrado. Corresponde ao caso em que a força motriz não é
grande o suficiente para quebrar o atrito e apenas passa um zero para o Force
Out.

Agora podemos calcular a aceleração de a = Fnet / m, mas como conseguimos a velocidade
do robô? Se você teve física com cálculo, você sabe que
v = ∫a dt.
E se você não, bem, eu acabei de te dizer. E, se você está prestando atenção, notou que já
encontramos uma integração muito semelhante em nossa discussão sobre o algoritmo PID.
Nós abordamos essa integral com a aproximação de Euler, então podemos aplicar o mesmo
truque aqui. Nosso simulador será executado em um While Loop, e um registrador de
deslocamento nos permitirá calcular
v n+1 = v n + a Δt.
Então, é hora de você construir o simulador. A Fig. 6.7 mostra o painel frontal, e a Fig. 6.8
mostra o diagrama. Não se preocupe com o conteúdo dos cases não exibidos. Nós vamos até
eles.
Examine primeiro o diagrama e certifique-se de identificar os principais recursos. O registro
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de deslocamento superior (linha laranja) contém a velocidade calculada pela equação acima.
O Duty Cycle é uma input para o modelo do motor e o torque é o output. Este torque é
multiplicado por quatro (porque estamos modelando um robô impulsionado por quatro
motores) e, em seguida, é multiplicado pela relação de acionamento e dividido pelo raio da
roda. A força resultante é alimentada no modelo de atrito e a força resultante sai do outro
lado. Essa força é dividida pela massa de 50 kg do robô para fazer uma aceleração, que é
integrada ao registrador de deslocamento. O modelo do motor e o atrito precisam de uma
entrada de velocidade, para a qual usamos a velocidade “antiga”, não a nova que estamos
prestes a calcular. Para o modelo do motor, a velocidade linear do robô é multiplicada pelo
mesmo fator que o torque de saída para convertê-lo na freqüência angular do motor. O
modelo de atrito leva apenas a velocidade normal do robô. Isso cobre o básico.

FIGURA 6.7 Painel frontal do simulador de pilotagem. Na verdade, você deve
começar com o diagrama de blocos na próxima figura e consultar novamente
isso.
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FIGURA 6.8 Diagrama de blocos do simulador de pilotagwm. Veja o texto para
uma explicação detalhada.

Agora chegamos a alguns “sinos e assobios”. É extremamente útil poder observar tanto a
velocidade quanto a velocidade alvo (nosso setpoint quando chegarmos à parte PID) em um
gráfico, então no diagrama de blocos você pode vê-los juntos em um cluster e conectados ao
gráfico à direita. O gráfico se move extremamente rápido, no entanto, como plota 100 pontos
por segundo, então eu incluí o código de "slowing" que faz com que apenas um ponto
enésimo seja plotado, onde n varia de 1 a 10 e é controlado por um botão na frente painel. O
outro caso na estrutura que contém o gráfico está completamente vazio.
Ao tentar “sintonizar” um controlador PID, pode ser extremamente útil ter o ponto de ajuste
entre dois valores. A Fig. 6.9 mostra o True case para a estrutura de Cycle case structure. A
cada 200 iterações do simulador, estamos alternando um booleano (armazenado em um
registrador de deslocamento) e o valor desse Booleano controla se o Alvo A ou o Alvo B são
gravados na Velocidade Alvo. A programação aqui é um pouco desleixada (mas estamos
com pressa). Como a velocidade de destino é um controle no painel frontal, apenas seu
autodomínio impede que você manipule arbitrariamente esse controle, enquanto o Cycle code
deve defini-lo para um valor específico.

FIGURA 6.9 Código para alternar a velocidade alvo entre dois valores fixos.
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Agora finalmente chegamos ao ponto de todo o exercício: controle PID. A Fig. 6.10 mostra o
caso True para o comutador Mode. Você pode ver que a Velocidade Alvo está conectada à
entrada do ponto de ajuste e a velocidade (antiga) está conectada à entrada da variável de
processo. A saída do PID é a entrada do ciclo de serviço para o controlador do motor. Como
o ciclo de trabalho só pode variar de -1 a 1, limitamos a saída do PID ao mesmo intervalo.
Nós precisaremos manipular os ganhos de PID enquanto o programa estiver rodando, então
eles são trazidos para o painel frontal como um controle. Mais uma vez, há algum código
desleixado. Nós fingimos que o controle do Duty Cycle é um indicador durante o controle
PID, que permite que você use o painel frontal para combater o PID.

FIGURA 6.10 O True Case para a troca de estados. Esta é a parte que
esperávamos: controle PID real.

Depois de colocar o código na Fig. 6. 10, você está pronto para pilotar. Comece executando o
VI com o modo definido como False, para que você esteja pilotando. Para diversão, ligue o
interruptor Cycle e faça com que a velocidade alvo alterne entre 3,5 e -3,5. Veja se consegue
manter a velocidade do robô correspondendo ao velocidade alvo manualmente. Quando você
já teve o suficiente disso, mude para o controle PID. O desafio agora é “ajustar” o PID para
dar o desempenho que você deseja. Comece com o ganho P apenas. Como um primeiro
palpite, defina o ganho de modo que o erro máximo possível dê uma saída de 1. Observe que
à medida que você aumenta o ganho proporcional, a velocidade do robô se aproxima mais e
mais do alvo, mas nunca chega lá. Se você tornar o ganho muito grande, a velocidade do
robô começará a oscilar (mais facilmente visível no controle do Duty Cycle slide), mas
devido à massa pesada e ao atrito, existe uma janela muito grande entre o ganho de P
suficiente e muito ganho.
Quando você acha que tem uma boa quantidade de ganho proporcional, tente adicionar
alguns I ou alguns D. Seria melhor estar no modo Cycle para que você possa ver o efeito do
termo integral. Embora gostemos que o robô se ajuste à nova velocidade de destino o mais
rápido possível, temos apenas uma força finita disponível, e isso é o que, em última análise,
limita a rapidez com que o robô pode se ajustar a um novo ponto de ajuste.
Simulador de Turret
O simulador de pilotagem foi um exemplo de controle de velocidade. A outra aplicação
comum é o controle posicional. Como exemplo, vamos simular uma turret de mira,
semelhante ao que muitas equipes FRC (incluindo a nossa) tiveram para a competição
Rebound Rumble de 2012.
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Eis o que vamos simular: uma turret de 18 ”de diâmetro com um momento de inércia de 2 kg
m2. Nós o conduziremos com um motor Banebots RS775 acoplado a uma redução de
engrenagem planetária de 71: 1. Usaremos uma coroa de 1,5 ”de diâmetro para acionar a
turret de 18” de diâmetro, portanto, a redução total de engrenagens é de 852. Você pode
copiar o modelo do seu motor CIM e apenas alterar os parâmetros para fazer um modelo
RS775. Para fricção, copie sua fricção VI e modifique-a de modo que a entrada não seja um
coeficiente de atrito, mas sim o real torque de fricção. O resto da lógica já está correto, então
essa é a única mudança que você precisa fazer. Fig. 6.11 é o diagrama de blocos que você
precisa fazer. É uma modificação direta do simulador de direção, então eu recomendo que
você copie isso para um ponto de partida. O painel frontal é tão idêntico que não vou me
preocupar com uma figura. Você precisará alterar os limites do que é agora o Ângulo-alvo.
Minha turret oscila entre -45 e +45 graus. Além disso, o torque de fricção é um controle do
painel frontal.

FIGURA 6.11 Diagrama de blocos do simulador de torre.

Se você observar atentamente o diagrama, poderá ver a semelhança com o simulador de
pilotagem. Aplicamos um Duty Cycle ao motor, obtemos um torque (ajustado), o reduzimos
por algum atrito e calculamos uma aceleração (angular). Integramos essa aceleração para
obter a velocidade angular (em radianos por segundo) da turret. Para obter posição,
simplesmente nos integramos novamente. O ângulo integrado está em radianos, mas nós o
convertemos em graus antes de aplicar o controle PID. Não há necessidade de fazer essa
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conversão, mas as pessoas são melhores em graus que em radianos, e isso nos permite definir
a posição desejada em graus. Você também notará que o gráfico é plotado em graus.
Depois de ter concluído o VI, vá em frente e comece a sintonizar o PID. Comece com um
torque de fricção de 1 N-m. Mais uma vez, comece apenas com o termo P. Você vai
descobrir que este é um tipo completamente diferente de besta do simulador de condução.
Agora, não estamos mais limitados pelo torque do motor e ele opera na velocidade máxima
enquanto a turret está girando (desde que o ganho P seja grande o suficiente). Para girar a
turret mais rapidamente, você precisa de um motor diferente. Se você está tendo problemas
em encontrar um bom ajuste, coloque o simulador no modo de ciclo e comece com um ganho
P muito baixo. Toda vez que o Ângulo Alvo muda, a turret irá girar para a nova posição e,
em seguida, contorcer-se em torno dessa posição, com as ondas eventualmente se apagando.
Aumente gradualmente o ganho de P até que as manobras não desapareçam mais e, em
seguida, recue um pouco. Agora você só precisa adicionar uma pequena quantia de ganho ou
D para se livrar dos problemas (não estou dizendo quais).

Usando PID em um robô
Como mencionado no cap. 4, é uma boa idéia colocar seus controles PID em Periodic
Tasks.vi. Mas a menos que você tome um pouco de cuidado, as coisas podem dar muito
errado. Se um loop PID está em execução,mas o robô é incapaz de realmente fazer alterações
(Pense no período desativado antes do autônomo, no início de uma partida), então um grande
erro irá acumular. Uma vez que o robô possa realmente responder, tomará diversas
constantes de tempo de integração antes que o loop seja capaz de controlar o que quer que
seja no seu SetPoint.
Para contornar exatamente esse tipo de problema, a rotina PID como uma Reset input.
Quando você começar a controlar, chame a rotina PID (uma vez só!), com essa input
verdadeira, qualquer erro acumulado será zerado. A Fig.12 mostra um loop de exemplo que
você pode colocar em tarefas periódicas para controlar um PID. Neste caso, a variável de
processo é a output de algum sensor analógico. Há um boolean chamado PID Control On
que é definido por autônomos ou Teleop. Quando for verdadeiro, o PID começa a controlar.
Na primeira iteração com PID Control On = verdadeiro, o registrador
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Figura 6.12 diagrama de blocos para um loop de controle PID com Reset.
Observe o uso de Globais tanto para sinalização (de controle e SetPoint) e
armazenamento de configurações constantes (ganhos do PID e alcance de
output) .

Figura 6.13 mesmo diagrama da Fig. 12. mostrando o caso falso.

de deslocamento tem um valor verdadeiro que é gravado para a reset input do PID.vi. Em
iterações subsequentes, essa reset input é falsa. Para ver como este sistema funciona em
detalhe, compare a Fig. 12 com a Fig. 13, na qual mostra o caso falso da estrutura interna.
Embora isso seja mostrado como um loop dedicado, este (ou similar) código poderia ir em
paralelo com outro código em qualquer loop apropriadamente rápido.
Pensamentos Finais de PID
Antes de avançarmos para processamento de imagem, aqui veremos mais alguns
pensamentos sobre PID. Tenha em mente que esses simuladores apresentam uma versão
altamente idealizada de controle PID. Em um sistema real, haverá ruídos nas leituras que
fornecem velocidade ou posição. Haverá folga no sistema de movimentação e muitos outros
desafios. O ajuste pode ser uma experiência estressante quando as consequências de errar
feio é causar sérios danos ao seu robô.
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Ao pensar em qual tipo de sistema de controle você deseja, tenha em mente que da mesma
forma que você não é obrigado a usar ambos termos I e D, você também não precisa usar
nenhum deles. Suponha que tudo que você está tentando fazer é compensar um controlador
de motor não linear para que seu robô se mova para frente suavemente com o joystick, ao
invés de não fazer nada no primeiro bit e depois ir com tudo de repente. Nesse caso, você não
se importa se a velocidade chegar exatamente com o configurado com a posição do joystick.
Você está se movimentando tentando pegar ou empurrar algo. Perto é perto suficiente, e o
termo P é tudo que você precisa.
Problemas
Problema 6.1 – Mude o motor no Simulador de Torre para 9015 (olhar Tabela 6.1).
Investigue como isso muda o comportamento da torre.
Problema 6.2 – (Avançado) Os simuladores de PID não são realistas em vários níveis, um
deles sendo a falta de barulho. Fig 6.14 mostra o diagrama de um “Fazedor de Barulho” VI.
Isso irá prover você com um som aleatório (aproximadamente entre -1 e 1, antes de você
multiplicar por uma Scale), mas com uma característica de frequência ajustável. Você Você
pode ajustar o Averaging input em qualquer valor de 1 a 100. O maior que o número for,
menor será a frequência do som.
Tente mudar a velocidade no Simulador de Direção barulhento. Adicione o output desse VI
na velocidade depois de ser lido no registrador de deslocação . Comece com um Scale de 0.1,
que seria irrealisticamente larga, porém faz com que as coisas fiquem mais fáceis de ver.
Tente um Averaging de valor 1. O som tem um grande efeito? E se o Averaging fosse 10?
100?
Você pode usar este VI para explorar o efeito do som no output do motor, ou no input de
qualquer sensor. Apenas mude a Scale de input para dar um do tamanho apropriado. Se você
quer ter mais de uma fonte de som no VI, abra a janela do VI Properties (ctrl+I), e selecione
o menu de Execução. Marque a opção de “Reentrant Execution” para que cada cópia do
Fazedor de Barulho tenha seu próprio conjunto de números aleatórios.

IMAGEM 6.14 Duas versões do Fazedor de Barulho VI. O diagrama da direita
executa apenas a primeira vez que o VI é chamado, e preenche um conjunto de
100 elementos com números aleatórios. Todas chamadas subsequentes para o VI
usam o diagrama da esquerda. Averaging e Scale são inputs, Noise Out é um
output.
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Problema 6.3 – Faça um novo modelo de motor para o Simulador de Direção para usar um
tipo de controle Jaguar invés de um Victor 884.
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