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Como forma de profundar conhecimento na área

de conexões sem fio e em controle de leds, e, ao

mesmo tempo produzir um objeto útil, o placar foi

criado. A integração de tecnologia em esportes

para tornar essas atividades mais justas é uma

ideia posta em prática faz muito tempo. Seguindo

esse aspecto, e com a inspiração do ano de copa,

o projeto começou a tomar forma e teve seu

objetivo definido. Muitas alterações tanto no design

quanto no funcionamento do placar foram feitas ao

decorrer de sua criação, mas tudo de acordo para

cumprir seu objetivo.

O objetivo deste trabalho é fornecer à todos

interessados uma maneira simples de tornar

partidas amadoras de futebol mais justas, mais

emocionantes, e mais fáceis de se arbitrar.

Usando-se da capacidade de conexão WI-FI do

micro controlador ESP NodeMCU, qualquer celular

com o aplicativo produzido através do APPInventor

2.0 pode se conectar ao placar e controla-lo.

Desconsiderando o material já citado, o placar

possui um controlador de leds MAX7219, que

permite o controle de vários leds com apenas 3

portas conectadas ao ESP, e uma buzina que

suporta até 12V. Certamente o maior desafio

encontrado no trabalho foi configurar todos os

aspectos do aplicativo, e controlar a informação

passada do mesmo até o ESP.

Assim que ambas as programações, a do placar e

a do aplicativo, foram concluídas, a montagem

física do placar precisava ser terminada. Após o

posicionamento correto dos leds, e todas as

conexões necessárias foram concluídas, o placar

passou pelo seu primeiro teste de funcionalidade.

Um grupo de colegas que conhecem o orientador

Jailton utilizaram do placar em um torneio. O

objetivo do projeto havia sido alcançado. Sem

qualquer auxílio por parte do criador do placar, não

houveram complicações no seu uso e seu papel foi

cumprido. Entretanto, como em todo projeto, ele

não estava perfeito na sua primeira versão. Após

ouvir sugestões dos jogadores que usaram do

placar em como melhora-lo, ele se encontra no seu

estágio atual.

A equipe gostaria de agradecer à todos os que que

forneceram conselhos e indicações de como

melhorar o projeto e à escola por auxiliar a

produção do projeto financeiramente.

Introdução O Robô

Mostra Nacional de Robótica

2018João Pessoa - PB 

6-10  de Novembro de 20 18 


