R2-D2 STAR WARS ODYSSEY
No inicio do ano lectivo decidimos participar no Festival Nacional de Robótica na prova de dança Júnior . Após uma reunião em que estivemos todos presentes surgiu a
ideia de fazer um projecto relacionado com os robôs do filme Star‐Wars. Para conseguirmos fazer um projecto desta dimensão foi necessário juntar uma equipa verdadeira‐
mente multidisciplinar envolvendo alunos de 3 cursos da nossa escola do pólo da Venda Nova, Amadora: Técnico de Electrónica Automação e Comando (Modelo 3D, Constru‐
ção e Programação Robôs), Técnico de Multimédia (Música, Vídeo e Web‐Site) e Animação Sócio‐Cultural (Coreografia e História). Os robôs escolhidos: Star Wars Trooper e R2
‐D2 apresentam um grau de dificuldade enorme, pois tudo foi desenvolvido de raiz pela nossa equipa. Esse trabalho envolveu uma área enorme de conhecimentos que se
pode averiguar através da lista seguinte : Execução de peças em fibra de vidro e execução de moldes, modelos 3D dos robôs (Sketchup) e desenho das peças (MasterCam e
Mach3), validação de movimentos (PHYSICS), programas em C e assembly, maquinação CNC, Edição de vídeos e música em Adobe Premiere, Desenho do Website em Dream‐
Weaver, etc
O mais forte da nossa equipa ?... O facto de durante estes 7 meses termos conseguido trabalhar como uma equipa. Todos nós conseguimos aprender um pouco com os
outros, mesmo de áreas que a principio não nos diziam nada. Como um professor nosso disse…

OS HUMANOS ...
ELECTRÓNICA AUTOMAÇÃO E COMANDO

MULTIMÉDIA

ANIMAÇÃO SÓCIOSÓCIO-CULTURAL

STAR WARS CLONE TROOPER

 Réplica em tamanho real dos Clone Troopers do filme Star‐Wars
 Plataforma circular com 1,2m de diâmetro em fibra de vidro. Utilizou‐se originalmente umafrigideira de paella com 1,2 metros












de diâmetro para o molde original
Capacidade de deslocar cargas até 150Kg
Sistema de iluminação RGB com 20 LEDs de 5W
Modelo pormenorizado 3D em Google Skecthup
Placa de controlo genérica desenvolvida na nossa escola
Placas controladoras RGB por I2C especialmente desenvolvidas para o projecto
8 Servos Hitech Titânio HSR5990TG para os movimentos do tronco e cabeça. 1 Motor para movimentos da mão. Dois motores
de 250W para a plataforma. Dois actuadores lineares para extensão do corpo.
Software desenvolvido em Assembly
Fato e cabeça detalhados comprados numa licitação no EBAY
As rodas e motores foram aproveitadas de trotinetas também compradas por licitação no Ebay
Placas de iluminação e efeitos programáveis para a cabeça
Sistema articulado das mãos para efeitos mais realistas

R2R2-D2











Réplica em tamanho real do robô R2‐D2 do filme Star Wars
Pormenores e carcaça exterior em resina reforçada com fibra de vidro modificada do original da empresa GoldenArmor
Estrutura em alumínio aeronáutico 7082
Motor passo para a rotação da cabeça. Servos para controlar a abertura das portinholas. Dois motores de 280W para locomo‐
ção.
Baterias de chumbo 48Ah 12V. Sistema inversor de tensão 12V DC/220V AC 500W
Sistema de controlo baseado em computador portátil EEE PC e placa de controlo desenvolvida na nossa escola. A comunicação
é feita por USB/RS232
Projector de vídeo de alta luminosidade LG DW325G
Projectores de infravermelhos e de luz visível por leds
Ecrãs de mensagens, Ecrãs BlueTooth integrados, Projectores Led Infravermelhos e Visível, Router WiFi, 2 Câmaras para visão
nocturna e diurna.
Enormes potencialidades de expansão, mas que por dificuldades de tempo ainda não foram implementadas. Por exemplo reco‐
nhecimento de imagens utilizando RoboReal, sistema GPS, controlo através de website, etc,

MORE DETAILS IN www.nid.hostzi.com

