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O Controle RF UNO é um controle remoto sem fio baseado no nunchuck do console de vídeo game Nintendo Wi. Juntamente 
2com o seu receptor e a interface I C Uno, permite o controle a distância das funções do robô através do seu joystick analógico, 

acelerômetro de três eixos e dois botões.
 
Todas as funções do controle podem ser programadas no Studio UNO como um Sensor Smart.
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Controle RF 2.4GHz
1. Introdução
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2O receptor do Controle RF se comunica com outros dispositivos através do protocolo de comunicação I C. Para utilizarmos o 
controle como um Sensor Smart, com todos os recursos e facilidades oferecidos por esta família de dispositivos, devemos 

2usar a Interface I2C, que além de inicializar o receptor, traduz a comunicação I C para o protocolo SMARTUNO. Ela também é 
responsável por monitorar todos os valores retornados pelo controle, e de gerar as interrupções quando configuradas.

2O receptor RF deve ser conectado na placa Interface I C, seguindo as imagens abaixo. Observe que o LED indicador do 
2receptor deve ficar para o mesmo lado dos pinos de seleção de endereço da Interface I C.

22. Interface I C
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3. Montagem do Sensor no Robô UNO
2Após conectar o receptor na placa da Interface I C podemos fixar o conjunto no chassi do robô UNO. O modo sugerido de 

fixação é na parte traseira do chassi lateral. Observe abaixo as instruções e imagens da fixação:

Inicie a montagem do conjunto colocando os dois parafusos de 20 mm e as duas porcas primeiro apertando com a mão, e 
depois aperte com a chave sextavada todos os parafusos. Não esqueça dos espaçadores de 12 mm entre o conjunto e o 
chassi lateral. Posicione o conjunto de modo que o receptor fique posicionado para a parte superior do robô.

3

201 Receptor com Interface I C
02 Parafusos 3x20 mm
02 Espaçadores 12 mm
02 Porcas

Controle RF 2.4GHz
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4. Conexões

Por padrão, ligue o fio marrom sempre no pino GND, tanto da interface quanto do controlador

Pino GND

Fio Marrom

Pino GND

Insira o conector do 
cabo até a base dos pinos

2A Interface I C Uno funciona da mesma maneira que os Sensores Smart, portanto, ela pode ser conectado à qualquer uma 
das portas de comunicação Sensores Smart do controlador Uno. Para conectarmos a interface no controlador, usamos o 
cabo com 4 vias fornecido junto com a interface. Este cabo além de alimentar a interface, também fornece as vias de 
comunicação entre o controlador e a interface. Observe sempre o sentido da conexão do cabo, pois o pino GND da interface 
deve ser ligado no pino GND das portas Sensor Smart do controlador, assim como os pinos 5V, Data e Clock devem ser 
conectados entre si.

5. LED Indicador
2A Interface I C UNO possui um LED indicador azul na sua parte frontal. No momento em que a interface é alimentada, o LED 

começa a piscar indicando que a interface está ligada e funcionando. Quando o programa do robô UNO configura a interface 
para gerar algum tipo de interrupção, o LED pisca mais rápido, indicando que está configurado adequadamente. 

O LED indicador também pode ser desabilitado, embora a interface continue funcionando normalmente. 
Esta opção é útil para economia de baterias. Consulte a seção 8. Comandos de configuração e acesso 
para verificar como habilitar e desabilitar o LED indicador.

Clock
Data
5V
GND

Clock
Data

5V
GND

4

Fio Marrom

Insira o conector do 
cabo até a base dos pinos
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Todos os Sensores Smart trabalham comunicando-se com o controlador UNO via protocolo SMARTUNO. Neste protocolo, 
os periféricos (sensores e módulos) possuem tipos e endereços pré-determinados. O valor do tipo é fixo e vêm configurado 
de fábrica, variando seu valor de acordo com o modelo do periférico. Já o endereço pode assumir valores entre 0 e 255 e pode 
ser configurado pelo usuário.

O tipo e o endereço permitem o acesso individual ao periférico, independente da porta Sensores 
Smart do controlador que esteja conectado. Ao enviarmos requisições ou comandos de configuração, 
devemos informar o endereço do periférico que deve receber as informações.

2O valor do endereço da interface I C é definido pelo estado dos jumpers da interface:
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6. Configuração do Endereço

Sempre que for alterar o endereço da interface, desligue o robô ou desconecte o cabo da interface.

Quando configuramos o endereço para o valor da memória (jumper na posição E), a interface busca na sua memória 
EEPROM o valor do seu endereço. Este endereço vem configurado de fábrica com o valor 255.

Para alterar o valor do endereço armazenado na memória devemos usar os blocos de comando específicos para 
configuração dos Sensores Smart no Studio UNO. A seção 9. Alterando o Endereço da Memória explica todos os passos 
para mudar o endereço salvo na memória da interface.

5

Jumper Endereço

01

02

Valor da 
memória
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Os bloco que dão acesso as leituras atuais do Controle RF 
ficam disponíveis na paleta de blocos. Podemos usar os 
blocos como qualquer outro bloco de valor do Studio UNO.

Sempre que usar algum bloco, selecione o endereço da 
interface no menu do bloco:

Consulte a seção 8. Comandos de configuração e 
acesso para saber mais sobre os valores retornados por 
cada bloco e sua origem.

Pronto! O Controle RF 2.4GHz já está adicionado ao Studio 
UNO. Agora vamos fazer um programa que o utilize.
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7. Usando o sensor no Studio UNO
2Com o receptor RF e a interface I C já montados e configurados, podemos usá-los em nossos programas no Studio UNO. 

Para isso, temos que informar ao Studio UNO o tipo e o endereço do periférico a ser utilizado, para assim, termos acesso aos 
blocos de comando específicos do módulo. Sempre que criamos um programa novo, devemos adicionar os sensores e 
módulos que iremos usar no programa.

Selecione o nível 2 da linguagem (avançado) no Studio 
UNO.

Após, selecione a categoria  e clique no 
botão Adicionar um Sensor.

Sensores Smart

Na janela Sensor Smart que aparece, selecione o tipo do 
periférico: Controle RF.

No campo Endereço, digite o número do endereço do 
controle a ser adicionado. Neste exemplo, usaremos o 
endereço 1.

Por último, clique no botão OK para confirmar.

1

2

3

2Não esqueça de configurar a interface I C no robô para 
o endereço 1, colocando o jumper na posição 1.

6

1
2

3
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Exemplo 1
Monte o programa conforme a imagem ao lado. Compile e 
grave o programa no seu robô Uno.

Este programa ficará escrevendo na primeira linha do  
display o valor da leitura atual do eixo X do joystick do 
controle e, na segunda linha, o valor atual do eixo Y. Como 
o tipo retornado pelo bloco é unsigned char, seu valor 
pode variar de 0 à 255.

7

Execute o programa no seu robô UNO. Com o joystick do controle na sua posição padrão o valor retornado é 128. O display 
mostrará este valor nas duas linhas. 

Se acionarmos o joystick para o lado esquerdo, estaremos alterando o valor do eixo X para um valor menor, tendendo à 0. Ao 
acionarmos o joystick para o lado direito, estaremos alterando o valor do eixo X para um valor maior, tendendo à 255. De 
modo semelhante, ao acionarmos o joystick para baixo, estaremos alterando o valor do eixo Y para um valor menor, tendendo 
à 0. Quando acionarmos o joystick para cima, estaremos alterando o valor do eixo Y para um valor maior, tendendo à 255

Exemplo2
Neste exemplo, semelhante ao programa anterior, vamos escrever no display os valores dos eixos do acelerômetro e o 
estado dos botões C e Z:

Monte o programa conforme a imagem ao lado. Compile e 
grave o programa no seu robô Uno.

Ao ser executado, este programa escreverá na primeira 
linha do display os valores atuais da leitura dos três eixos 
do acelerômetro do controle. Na segunda linha, escreverá 
o estado atual dos botões.

Movimente o controle em várias direções e observe os 
valores mostrados no display. Também acione os botões e 
verifique o display.

Y X

Z

Controle RF 2.4GHz
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Exemplo 3:
Agora vamos criar outro programa usando o Controle RF UNO em uma aplicação mais prática. Vamos controlar os 
movimentos do robô através dos eixos X e Y do joystick, como num controle do tipo arcade:

Crie um novo arquivo no Studio UNO e adicione um Sensor 
Smart tipo Controle RF com endereço 1. Também crie 
quatro variáveis do tipo int: , , , 

.

Para controlarmos a velocidade e o sentido dos motores 
pelo eixo do controle RF devemos escalar o valor do 
retorno do eixo, pois ele pode variar de 0 a 255, enquanto 
que os motores respondem a velocidade e sentidos na 
faixa de -1023 a 1023.

Iguale a variável  ao valor de retorno do bloco 
, subtraído de 128 e multiplicado 

por 8, conforme imagem ao lado. Faça o mesmo para a 
variável eixo Y e o bloco .

eixo_x eixo_y motor_dir
motor_esq

eixo_x
Controle RF 1 Joystick X

Controle RF 1 Joystick Y

8Controle RF 2.4GHz

0
parado

1023-1023

0

padrão
128 255

0
parado

1023-1023

-128

padrão
0 127

0
parado

1023-1023

-1024

padrão
0 1016

- 128 x 8
Joystick

Motor

Primeiro subtraimos 128 do valor retornado pelo eixo do joystick para ajustarmos o sinal da faixa retornada. Após, 
multiplicamos o valor por 8 para coloca-lo na mesma escala dos blocos do motor:

Agora que os valores dos eixos estão escalados para a 
velocidade e sentido dos motores, devemos relacionar os 
valores dos eixos entre sí, para que a velocidade e o 
sentido do robô seja o resultante do movimento dos dois 
eixos. 

Para isso, iguale a variável  à soma das 
variáveis com os valores dos eixos. Também iguale a 
variável  à subtração das variáveis dos eixos, 
conforme imagem ao lado.

motor_dir

motor_esq

Tanto os cálculos da escala quanto os cálculos de 
relacionamento dos eixos podem fazer os valores 
extrapolarem os extremos da velocidade do motor (-1023 e 
1023). Se isso ocorrer, em vez do motor ser acionado na 
velocidade máxima, ele fica parado. 

Para evitar isso, devemos testar se as variáveis 
 e  são maiores que 1023 ou 

menores que -1023 e adequar os mesmos se isso for 
verdade.

Coloque no seu programa os quatro testes, conforme 
exemplo mostrado ao lado.

motor_esq motor_dir
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Agora basta acionar cada motor com sua respectiva 
velocidade e sentidos calculados:

Não esqueça de colocar um laço sempre com todos os 
blocos no seu interior, para garantir que os motores sempre 
tenham os valores atualizados.

Compile e grave o programa no robô UNO. Ao ser 
executado, este programa permitirá o controle direcional 
do robô UNO pelo joystick do Controle RF UNO.

Podemos usar também o acelerômetro do controle RF para controlar os movimentos do robô UNO. Usando o programa 
acima como base, devemos apenas alterar os dois bloco que atualizam as variáveis  e :eixo_x eixo_y

Usamos o valor 20 na multiplicação, pois na prática, os valores dos eixos do acelerômetro variam entre 78 e 178. 
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8. Comandos de configuração e acesso
2O Controle RF e a Inteface I C possuem uma grande quantidade de comandos de configuração e acesso às leituras. Os 

comandos de configuração controlam o modo do funcionamento da interface. Com estes comandos, você pode configurar o 
funcionamento do LED indicador e, até mesmo configurar a interface para gerar interrupções no controlador para 
determinados eventos. Os comandos de acesso permitem obter os valores da leitura atual do acelerômetro, do joystick e dos 
botões do Controle RF.

Para se ter acesso a todos os blocos de configuração da 
interface, basta selecionar o nível 3 da linguagem 
(profissional) no Studio UNO. No nível 2, apenas alguns 
comandos estão disponíveis.

Todos os blocos de configuração e acesso específicos do 
tipo do dispositivo estão na categoria .

Para visualizar a tela de ajuda específica do bloco, você 
pode clicar com o botão direito do mouse sobre o bloco e 
escolher o item Ajuda no menu que aparecerá.

Sensores Smart

2Veja a seguir a descrição de cada bloco de configuração e acesso da interface I C e sua utilização.

9

Vetor de interrupção do Sensor Smart. Este bloco inicia a lógica de tratamento da 
interrupção configurada para o dispositivo selecionado.

Este bloco retorna o código referente a qual interrupção o sensor está configurado 
para responder. Para interpretar este código, veja os exemplos:

Se nenhum bit estiver setado, a interface não 
está configurada para gerar interrupções

Bit 0 setado: a interface está configurada para 
gerar interrupções a cada "X" milissegundos.

Bit 1 setado: a interface está configurada para 
gerar interrupções quando houver uma 
transição do valor do eixo X do joystick em 
relação ao valor configurado.

Bit 2 setado: a interface está configurada para 
gerar interrupções quando houver uma 
transição do valor do eixo Y do joystick em 
relação ao valor configurado.

Bit 3 setado: a interface está configurada para 
gerar interrupções quando houver uma 
transição do valor do eixo X do acelerômetro 
em relação ao valor configurado.

Bit 4 setado: a interface está configurada para 
gerar interrupções quando houver uma 
transição do valor do eixo Y do acelerômetro 
em relação ao valor configurado.

Controle RF 2.4GHz



Configura a interface para gerar interrupções 
quando o valor do eixo X do joystick 
aumentar ou diminuir de 100.

Verifica se ocorreram interrupções. Caso tenham acontecido, executa a rotina de 
tratamento da interrupção. Isso também é feito automaticamente pelo Studio UNO.

Bit 7 setado: a interface está configurada para 
gerar interrupções quando houver uma 
alteração no estado do botão Z.

Bit 6 setado: a interface está configurada para 
gerar interrupções quando houver uma 
alteração no estado do botão C.

Bit 5 setado: a interface está configurada para 
gerar interrupções quando houver uma 
transição do valor do eixo Z do acelerômetro 
em relação ao valor configurado.

Envia comandos de configuração à interface que não requerem a passagem de 
parâmetros. Estes comandos são:

Configura a interface para gerar interrupções 
sempre que estado botão Z mudar, ou seja, 
sempre que o botão for pressionado ou solto.

Configura a interface para não gerar mais 
interrupções de nenhum tipo.

Liga o LED indicador da interface. Sempre 
que ela for ligada, o LED acende por padrão.

Desliga o LED indicador. Apesar do LED estar 
desligado, a interface continua funcionando 
normalmente. Este bloco geralmente é usado 
para economia de energia.

Configura a interface para gerar interrupções 
sempre que estado botão C mudar, ou seja, 
sempre que o botão for pressionado ou solto.

Envia comandos de configuração ao sensor que requerem a passagem de 
parâmetro. Estes comandos são:

www.robouno.com.br10Controle RF 2.4GHz
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Retorna o valor da leitura atual do joystick do Controle RF. Este valor refere-se à 
posição do eixo especificado e é do tipo unsigned char. Se este bloco retornar o 
valor 128, significa que o joystick está na posição padrão.

Retorna o valor da leitura atual do acelerômetro do Controle RF. Este valor refere-se 
à posição do controle no eixo especificado e é do tipo unsigned char. Se este bloco 
retornar o valor 128, significa que o controle está na posição padrão.

Retorna o estado atual do botão C do Controle RF. Este bloco retorna verdadeiro 
(1) se o botão estiver pressionado ou falso (0) se o botão não estiver presionado. O 
valor  retornado é do tipo bit.

Retorna o estado atual do botão Z do Controle RF. Este bloco retorna verdadeiro (1) 
se o botão estiver pressionado ou falso (0) se o botão não estiver presionado. O 
valor  retornado é do tipo bit.

Este bloco refere-se a uma variável unsigned char, que armazena o valor do eixo 
especificado do joystick do Controle RF no momento em que a interrupção foi 
gerada. Normalmente, são usados dentro das rotinas de tratamento das 
interrupções.

Este bloco refere-se a uma variável unsigned char, que armazena o valor do eixo 
especificado do acelerômetro do Controle RF no momento em que a interrupção foi 
gerada. Normalmente, são usados dentro das rotinas de tratamento das 
interrupções.

Este bloco refere-se a uma variável bit, que armazena o estado do botão C do 
Controle RF no momento em que a interrupção foi gerada. Normalmente, são 
usados dentro das rotinas de tratamento das interrupções.

Este bloco refere-se a uma variável bit, que armazena o estado do botão Z do 
Controle RF no momento em que a interrupção foi gerada. Normalmente, são 
usados dentro das rotinas de tratamento das interrupções.

Configura a interface para gerar interrupções 
quando o valor do eixo Y do joystick 
aumentar ou diminuir de 100.

Configura a interface para gerar interrupções 
quando o valor do eixo Y do acelerômetro 
aumentar ou diminuir de 100.

Configura a interface para gerar interrupções 
quando o valor do eixo X do acelerômetro 
aumentar ou diminuir de 100.

Configura a interface para gerar interrupções 
a cada 100 milissegundos.

Configura a interface para gerar interrupções 
quando o valor do eixo Z do acelerômetro 
aumentar ou diminuir de 100.

Altera o valor do endereço 
memória EEPROM para 44. A interface 
assumirá este endereço quando o jumper for 
configurado para a posição E.

gravado na 
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9. Alterando o Endereço da Memória
Para mudarmos o endereço armazenado na memória EEPROM da interface, devemos desconectar os cabos de todas as 

2outras Interfaces I C conectadas ao controlador UNO, deixando conectada apenas a interface que iremos trocar o endereço 
da memória. Isto evita que ocorram conflitos de endereçamento. Lembre-se que cada Sensor Smart deve ter um endereço 
único entre todos os dispositivos do mesmo tipo.

Para se ter acesso ao bloco de configuração da interface 
que permite que alteremos o endereço da memória, 
devemos selecionar o nível 3 da linguagem (profissional) 
no Studio UNO.

Selecione a categoria . O bloco que 
devemos usar para mudar o endereço é o bloco 

 com um parâmetro.

Observe na imagem ao lado o programa que muda o 
endereço da interface Controle RF 1 para o endereço 44.

Basta agora, compilar, gravar e executar o programa no 
robô UNO. Após a execução, o endereço da memória será 
alterado para 44. Lembre de configurar o jumper 
adequadamente conforme indicado abaixo:

Sensores Smart
Controle 

RF: envia comando
Endereço

atual

Comando para
alterar o endereço

da memória

Novo
Endereço

O jumper da interface que vamos alterar o endereço da memória deve estar configurada para endereço 1.

Após executarmos o programa, devemos desligar o robô e colocar o jumper na posição E. Assim, a interface estará 
configurada para o endereço da memória 44. Você pode usar a área à esquerda da interface para escrever o endereço atual 
da memória. Se quiser, por exemplo,  usar o endereço 1 novamente, basta posicionar o jumper  adequadamente, pois ele 
tem precedência sobre o endereço da memória. Mas o valor configurado do endereço da memória não será apagado.

www.robouno.com.br12Controle RF 2.4GHz
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10. Interrupções
Uma característica bastante interessante dos Sensores Smart Uno é a possibilidade de serem configurados para gerarem 
interrupções no programa sendo executado no controlador. Por sua vez, o controlador, ao tratar esta interrupção, pode 
responder a eventos detectados externamente pelos dispositivos.

Assim, interrupções são eventos que alteram o fluxo normal do programa do controlador. São condições onde o controlador 
para de executar o programa principal, e executa uma rotina específica para tratar o evento detectado. No caso dos Sensores 
Smart, estas interrupções recebem a classificação de interrupções externas.

Para demonstrar a utilização das interrupções, segue abaixo um programa em que utilizamos uma interrupção em sua lógica: 

Assim, a  é executada normalmente, mas sempre que o botão Z do controle for pressionado ou solto, o 
procedimento  será executado. Neste caso, o procedimento fará o robô emitir um .

Neste exemplo não utilizamos os blocos dos buffers do Controle RF UNO, mas, sempre que for necessário o acesso ao valor 
dos eixos e botões dentro da rotina de tratamento da interrupção, a maneira correta é usar os blocos buffers, pois assim, 
temos acesso direto e muito mais rápido aos valores. Estes blocos armazenam os valores dos eixos e botões no momento 
em que foram geradas as interrupções.

rotina principal
Sensor Smart controle rf 1 beep

Controle RF 2.4GHz

Alterne para o nível 3 da linguagem. Usando o programa do exemplo 3, inserimos um bloco no inicio do programa que 
configura o controle RF para gerar uma interrupção sempre que o estado do botão Z mudar:
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Observações  e  Recomendações

As interrupções são características avançadas, disponibilizadas pelos Sensores Smart e tratadas pelo Studio UNO. Por isso 
requerem um grau de conhecimento em programação maior para sua utilização. Se não utilizadas com cuidado e 
corretamente, podem fazer o programa ter um comportamento errático e de difícil visualização da origem do erro lógico.

Assim, listamos abaixo algumas observações importantes e recomendações fundamentais para desenvolver programas 
2usando interrupções com os receptores do Controle RF e com as Interfaces I C:

Evite usar rotinas de tratamento que demorem muito para serem executadas.

2A Interface I C pode ser configurada para responder a apenas um evento por vez, ou seja, quando configuramos a 
interface para gerar interrupções para determinada condição, a configuração anterior é apagada.

Quando a interface é desligada, sua configuração é perdida. Apenas o endereço da interface, se configurado na 
memória, permanece gravado mesmo quando a interface é desligada e ligada.

Pode-se configurar a interface para gerar interrupções em qualquer parte do programa, como por exemplo, em 
resposta ao pressionamento de uma tecla ou até mesmo dentro de uma rotina de tratamento de interrupção pode-se 
mudar sua configuração para outro evento.

Só pode haver uma rotina de tratamento de interrupção por interface.

Se durante a execução de uma rotina de tratamento ocorrem outras interrupções, elas só serão tratadas após o 
término da rotina de tratamento atual.

Geralmente, não são utilizados laços sempre dentro de rotinas de tratamento, pois o programa nunca terminaria o 
tratamento e a execução não voltaria para a rotina principal nem seriam tratadas novas interrupções.

O bloco  não pode ser colocado dentro de rotinas de tratamento de interrupções, pois ele geraria 
reentrância (rotina chamando ela mesma), o que não é permitido pelo compilador.

processa eventos

Procure usar os blocos dentro das rotinas de tratamento para ter acesso ao valor do Controle RF, 
pois estes blocos possuem os valores do controle no momento em que a interrupção foi gerada.

Buffer Controle RF 

Controle RF 2.4GHz
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11. Especificações Técnicas

* Alimentação: 5V
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