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1. Introdução 
Um protocolo de comunicação é do que um conjunto de convenções que rege o 
tratamento e a formatação dos dados num sistema de comunicação. Seria a "gramática" 
de uma "linguagem" de comunicação padronizada. Conhecemos vários protocolos de 
comunicação e fazemos uso deles diariamente mas não pensamos neles como 
protocolos de comunicação. O mais antigo é a língua falada: duas pessoas que emitem 
sons audíveis aos ouvidos humanos podem se comunicar. Neste exemplo, o protocolo 
de comunicação é a emissão de sons numa dada faixa de frequência, o código utilizado 
é a língua falada e a mensagem é o conteúdo do que se fala (Informática na Aldeia, 
2012). 
 
A robótica educacional caracteriza-se por um ambiente de trabalho, onde os alunos têm 
a oportunidade de montar e programar seu próprio sistema robotizado, controlando-os 
através de um computador com softwares especializados. Através da robótica o 
educando será o construtor de seus conhecimentos, por meio de observações e da 
própria prática (Silva, 2008). Nesse cenário, os alunos encontram muita dificuldade pela 
falta de conhecimento técnico em áreas específicas, principalmente em programar e 
entender como se comunicar com seu sistema. 
 
Foi percebido em sala de aula que, pela falta de vivência com esse tipo de tecnologia, a 
utilização de mensagens escritas em uma linguagem mais próxima que a utilizada 
normalmente por essas pessoas, sobretudo com comandos em português, contribui para 
que haja uma maior compreensão em contraste com outras soluções já existentes que 
utilizam comandos em inglês ou em linguagem de máquina, para a comunicação com 
seu sistema. 
 
Pensando em simplificar mais ainda a comunicação com os robôs e assim facilitando o 
ensino para pessoas iniciantes na experimentação da robótica, foi desenvolvida uma 
ferramenta que permite o envio de mensagens com comandos para os robôs. Essa 
ferramenta pode ser usada em sala de aula para o estudante ter uma maior interação com 
o robô. Tais escolhas foram norteadas pelo entendimento de que a interação do 
educando com o objeto de aprendizagem através da manipulação de recursos propicia o 
desenvolvimento de significados próprios pelo indivíduo quanto aos conteúdos 
abordados (CÉSAR, 2006). 



  

2. Proposta PSIU 
Na robótica recorremos o tempo todo a protocolos de comunicação para enviar 
comandos à robôs, obter informação de sensores, efetuar telemetria de dados, etc. 
Segundo Martins, Tonidandel e Bianchi (2011) existem diversos protocolos de 
comunicação com características diversas, e a maioria dos protocolos existentes para 
aplicações em robôs móveis é específico para um tipo de hardware. De uma forma não 
unificada, na maioria dos casos, cada projetista cria seus próprios comandos e 
desenvolvem programas para controlar robôs a partir de computadores, tablets ou outros 
dispositivos ou para robôs trocar informações entre si. Como esses comandos não são 
normatizados, eles acabam ficando limitados ao controle de poucos tipos de robôs, em 
geral desenvolvidos pela mesma pessoa ou empresa, e não permite que os robôs de 
diferentes empresas/pessoas se comuniquem entre si utilizando um padrão comum de 
mensagem, eles sempre utilizam a mensagem que cada desenvolvedor implementou. 
 
A proposta do PSIU é normatizar comandos, informações e formas de comunicação 
para que a conversa ocorra entre dispositivos independentemente dos programas de 
controle utilizados. Entre inúmeros protocolos de comunicação que já foram criados, o 
modelo OSI1 é universalmente adotado e utilizado inclusive no TCP/IP (protocolo da 
Internet). Este modelo é dividido em camadas hierárquicas e cada camada usa as 
funções da própria camada ou da camada anterior, para esconder a complexidade e 
transparecer as operações para o usuário, seja ele um programa ou uma outra camada. 
De forma a ilustrar a abrangência do PSIU, ele representaria uma única camada do 
modelo OSI, a de aplicação. Isso quer dizer que o protocolo PSIU não normaliza as 
camadas mais baixas que definem o canal de comunicação e a forma que a mensagem 
chega até o destinatário. Ele apenas define palavras formadas em um padrão já 
consolidado, chamado ASCII2, e essas palavras podem ser traduzidas em ações ou 
informações para robôs independente de sua arquitetura. 
 
Sendo assim o protocolo PSIU pode ser utilizado em um canal serial3 (RS-232, comN) 
consolidado no Sistema operacional de um PC, por exemplo, a partir de um driver 
específico (FTDI) e com comunicação por cabo. Como pode utilizar um driver similar 
consolidado através de uma comunicação bluetooth. Os mesmos comandos também 
podem trafegar em textos dentro de mensagens HTML ou sobre qualquer outro 
protocolo. O que o PSIU vem normatizar é o padrão em que o texto dos comandos são 
formatados. 
 
O modelo de mensagem do PSIU foi criado para que haja a desmistificação da 
comunicação entre sistemas robotizados. O protocolo foi baseado na linguagem de 
promogramação LOGO, que tem uma sintaxe simples e limpa, além de ser uma 

                                                
1 OSI (Open Systems Interconnection) é um modelo que divide as redes de 
computadores em sete 

2 ASCII é uma codificação de caracteres de oito bits. 

3 É um canal onde ocorre a comunicação serial, que é o processo de enviar dados 
um bit de cada vez. 



  

linguagem consolidada no ensino da robótica. 

3. Descrição do Protocolo  
O PSIU procura definir uma forma de comunicação para diferentes tipos de aplicação e 
volume de dados e diferentes topologias. Todas os frames (quadro de mensagens de 
comandos ou de respostas) enviadas no PSIU são escritos em caractere ASCII. Um 
pacote básico de informação neste protocolo é mostrado abaixo: 

Destinatário Tamanho Mensagem Remetente Checksum 

O campo destinatário é o nome de identificação contido em cada robô. O próprio robô 
conhece seu nome e portanto sabe se o destinatário está correto ou não. O tamanho é o 
tamanho do pacote, ou seja, a quantidade total de bytes contido na mensagem. O campo 
mensagem será ou um comando ou uma resposta. Se o comando/resposta tiver 
parâmetros eles devem estar na mensagem, caso contrário, será mandada uma resposta 
de erro. CheckSum é a soma de todos os bytes da mensagem. Um exemplo de um 
pacote de comando no PSIU está descrita abaixo: 

MNERIM031parafrente 100 PC02024 

Onde: Destinatário = MNERIM , Tamanho = 029 , Comando = parafrente, 
Parâmetro = 100 , Remetente = PC, CheckSum = 02031 

 3.1 Campos do pacote 
3.1.1 Destinatário 
Destinatário é o campo onde vai conter o nome do dispositivo a ser enviado a 
mensagem. Este nome pode conter letra maiúsculas, minúsculas, numéros, espaços e 
caracteres especiais, desde que sejam caracteres ASCII. Cada dispositivo sabe seu nome 
e com isso ele só irá ler as mensagens que forem mandadas diretamente para ele. A 
quantidade de bytes é definido pelo tamanho do nome do dispositivo. O número de 
caracteres do nome também pode variar entre os dispositivos, mas como cada um sabe 
seu próprio nome é possível indicar onde começa o próximo campo (tamanho da 
mensagem). 

3.1.2 Tamanho  
Tamanho é um campo de 3 bytes fixo que vai conter o tamanho total de bytes da 
mensagem. Sendo assim, o tamanho varia de 0 até 999. Se uma mensagem contém 
apenas dezenas de bytes, o tamanho de 3 bytes se mantem sempre fixo e no campo da 
centena será colocado um 0. Exemplo: 033 (Mensagem de 33 bytes) 

3.1.3 Mensagem 
O campo mensagem pode ser um comando ou uma resposta, e pode conter um novo 
campo chamado parâmetro, que existirá se o comando ou resposta contiver parâmetros. 

3.1.4 Comando 
O campo comando vai conter o nome do comando a ser executado pelo dispositivo. 
Propriamente dito, é uma palavra chave que deve indicar intuitivamente a ação a ser 
tomada pelo destinatário. No final de cada string de nome terá que existir um espaço " " 



  

(0x20). De forma ao dispositivo determinar o final de um comando. 

3.1.5 Resposta 
O campo resposta é uma mensagem de retorno definida a um comando executado. No 
final de cada palavra(string) de resposta terá que existir um espaço " " (0x20). Para que 
seja possível ao dispositivo identificar o final de uma resposta. 

3.1.6 Parâmetro 

Parâmetro não é um campo obrigatório. Um comando pode ou não conter parâmetros 
Ele depende se o comando contém parâmetros ou não. Caso um comando ou resposta 
não possua parâmetro este campo deve ser deixado em branco. Um parâmetro assim 
como o comando, deve conter no final um espaço em branco para determinar o final do 
parâmetro. Se o comando tiver dois ou mais parâmetros a separação entre eles é dada 
por espaço " " (0x20). Caracteres do tipo float têm a parte inteira separada da fracionária 
por ponto (1.25) 

3.1.7 Checksum 

CheckSum é um campo de 5 bytes fixos de tamanho e é a soma em uma variável inteira 
de 16 bits (desprezando o bit de Querry) de todos os bytes da mensagem (ele não 
incluído). Essa soma é representada em decimal. Como os 5 bytes são fixos, se a soma 
dos bytes der um número de 4 bytes, deverá ser acrescentado um 0 na frente, assim 
formando um CheckSum de 5 bytes. 

4. Ferramenta de controle 
A ferramenta de controle está disponibilizada sob a licença GNU General Public 
License (Licença Pública Geral – GPL). Ela foi construída na linguagem de 
programação Python4, utilizando a biblioteca gráfica PyQt45 e para a comunicação 
serial foi usada a biblioteca PySerial6. Segundo Castro (2008), um software de ensino 
com interface amigável é atrativo para às crianças. Assim, os conceitos propostos para 
serem ensinados são realmente aprendido e por isso a ferramenta foi desenvolvida com 
o propósito de facilitar a aprendizagem dos alunos que estão iniciando na área da 
robótica. 

A ferramenta de controle serve como uma interface fácil para o envio de comandos 
entre os robôs que utilizam o protocolo PSIU. O robô que abrir uma conexão serial com 
o computador onde o software estiver rodando, será encontrado e haverá a possibilidade 
de troca de mensagens e/ou controle entre software e hardware. Essa conexão foi feita 
via cabo USB ou via Bluetooth, outras formas de comunicação não foram testadas. 

                                                
4 www.python.org 

5 wiki.python.org/moin/pyqt4/ 

6 pyserial.sourceforge.net/ 



  

 
Figura 1. Ferramenta de Controle PSIU 
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