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RESUMO 

Este trabalho consiste no desenvolvimento de uma placa composta por uma fileira de LED’s, 

que ao rotacionar, cria uma ilusão de um relógio analógico (Propeller Clock). O projeto 

compreende a utilização de um motor de corrente contínua com velocidade constante. 

Também possui um circuito integrado de um relógio em tempo real (DS 1307) que comunica 

com um microcontrolador via barramento serial I²C informando a hora com precisão. A 

interrupção externa do microcontrolador é ativada por meio de uma chave ótica que, ao ser 

acionada gera uma interrupção indicando a posição 0 do relógio e inicia a contagem das 60 

posições que os ponteiros podem assumir realizada pela interrupção do Timer_1. A contagem 

se inicia toda vez que é gerada a interrupção garantindo que as posições não ultrapassem as 

posições necessárias.   

 

 

Palavras-chave: Propeller Clock; Relógio Holográfico; Placa Rotativa; Persistência da 

Visão; LED. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

iii 
 

ABSTRACT 

This work is the development of a board composed of a row of LED's, which when rotating, 

creates an illusion of an analog clock (Propeller Clock). The design comprises the use of a DC 

motor with constant speed. It also has an integrated circuit of a real-time clock (DS 1307) that 

communicates with a microcontroller by serial bus I²C telling the time accurately. The 

external interrupt of the microcontroller is activated by an optical switch that, when activated 

generates an interrupt indicating the position 0 and the clock starts counting the 60 positions 

that can assume the pointers carried by interrupt timer_1. The count starts every time the 

interrupt is generated ensuring that the positions do not exceed the required positions. 

 

 

Keywords: Propeller Clock; Holographic Clock; Rotating Board; Persistence of Vision; LED. 
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1 INTRODUÇÃO 

Em meados dos anos 20, mais precisamente em 1926, um engenheiro escocês 

chamado John Logie Baird demonstrou pela primeira vez, para cerca de 50 cientistas, o 

funcionamento de uma televisão. Curiosamente a primeira imagem transmitida foi a de um 

boneco de ventríloquo, sendo posteriormente televisionado o primeiro rosto humano que pode 

ser visto pela Figura 1.1 (GUERREIRO, 2012). 

 

Figura 1.1 Primeiro rosto exibido em um aparelho de televisão 

Fonte: GUERRERO, 2012. 

Paralelamente a Baird, outros cientistas desenvolveram máquinas similares na década de 20, 

por exemplo, nomes como os engenheiros Vladimir Zworykin (russo), Philo Farnsworth (americano) e 

Ernst Alexanderson (sueco). Somada todas as contribuições vindas de diferentes países, formou-se a 

televisão moderna, que acredite ou não, demorou a conquistar o público. Dez anos após a 

demonstração de Baird não havia mais que 2 mil televisores no mundo todo. O grande crescimento 

dos televisores no mundo só aconteceu após a Segunda Guerra Mundial. Em 1948 só nos Estados 

Unidos existiam cerca de 350 mil aparelhos. Desde então a TV não parou de proliferar e se 

desenvolver, passando por TV à cores, aparelhos portáteis até chegar às TV’s de alta qualidade de hoje 

(GODINHO, 2014). 

Várias alternativas ao clássico monitor retangular foram desenvolvidas, mas nenhuma como o 

grande sucesso e qualidade da televisão. Uma das ideias desenvolvidas é um mostrador composto de 

uma base de vários LED’s ou qualquer emissor de luz que, ao ser rotacionado sincronamente com 

a variação da intensidade de luz, é capaz de criar uma imagem. Essa ideia não é capaz de 
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substituir um monitor de televisão ou computador, mas pode ser utilizada para outros fins 

simples e criativos (GODINHO, 2014).  

Uma das aplicações mais conhecidas desse sistema é o desenvolvimento de um relógio 

chamado de “Propeller Clock”  criado por Bob Blick em 1996, composto por LED’s que ao 

rotacionarem, cria-se a “ilusão” de um relógio digital, como ilustra a Figura 1.2. Esse projeto 

sofreu algumas alterações com o passar dos anos, como por exemplo: o desenvolvimento de 

relógios analógicos, reprodução de mensagens e até imagens estáticas ou dinâmicas como 

ilustra a Figura 1.3 (BLICK, 2002). 

 

Figura 1.2 Propeller Clock  

Fonte: BLICK, 2002. 

 

Figura 1.3 Outros Projetos de displays rotativos  

Fonte: GUERREIRO, 2002. 
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1.1 Objetivo Geral 

Este projeto tem como objetivo principal desenvolver um relógio a partir do uso da 

técnica POV de baixo custo, aplicando conhecimento nas áreas de sistemas embutidos, 

eletrônica analógica/digital e programação. 

1.2 Objetivos Específicos 

O projeto visa pôr em prática alguns conhecimentos adquiridos ao longo do curso de 

Engenharia de Controle e Automação, além de buscar conhecimentos sobre: 

 O funcionamento da visão, ilusão de ótica, persistência da visão e varredura mecânica; 

 Microcontroladores, explicitando seu funcionamento e suas aplicações; 

E também realizar a discussão dos resultados obtidos com cada ensaio realizado, 

fazendo ajustes necessários para o funcionamento e fornecer um dispositivo para que possa 

servir como base para novos projetos dentro da universidade a respeito de varredura 

mecânica. 

 

1.3 Justificativa do Trabalho 

O motivo para o desenvolvimento deste trabalho se deve ao fato de uma carência do 

curso de Engenharia de Controle e Automação em atividades práticas utilizando 

microcontroladores. 

Além disso, foi despertado o interesse em desenvolver um projeto que poderia sanar a 

deficiência do aluno em aprender a desenvolver projetos com microcontroladores. Depois de 

uma pesquisa inicial foi decidido projetar o “Propeller Clock”. 

1.4 Estrutura do Trabalho 

Este trabalho foi dividido em cinco capítulos. O primeiro apresenta um contexto 

introdutório sobre a evolução dos displays até a ideia de criação de um “Propeller Clock”; no 

capítulo 2 apresentam-se considerações gerais sobre o funcionamento da visão, com um foco 

sobre os efeitos de ilusão de ótica, como a persistência da visão e varredura mecânica. Neste 

capítulo também são tratados conceitos do funcionamento de um microcontrolador. No 
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capítulo 3 é apresentada toda metodologia usada na elaboração do sistema em questão, 

focando no projeto e montagem do sistema, bem como sobre o funcionamento dos 

componentes utilizados. No capítulo 4 são apresentados os resultados obtidos em diferentes 

testes e é feita uma breve discussão dos resultados. Por fim, no último capítulo são tratadas as 

considerações finais. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 Visão 

A visão é um sentido notável, pois permite detectar coisas tão pequenas e próximas, 

como um inseto pousando próximo ao corpo, e tão grandiosas e distantes como uma galáxia 

nos confins do universo. A sensibilidade a luz capacita os animais, entre eles os humanos, a 

detectar presas, predadores e parceiros do sexo oposto para que possam acasalar (BEAR, 

2001). 

Como o sistema visual precisa de luz para formar imagens do mundo em que vivemos, 

é importante revisar brevemente as propriedades físicas da luz. O raio luminoso é uma onda 

progressiva eletromagnética, cujo comprimento de onda se inclui num determinado intervalo 

denominado espectro visível, como ilustra a Figura 2.1. 

 

Figura 2.1 Comprimento de onda eletromagnética  

Fonte: HALLYDAY, 2009. 

A região do espectro visível é de particular interesse para nós humanos,  

Os limites do espectro visível não são bem definidos, já que a curva de sensibilidade 

do olho tende assintoticamente para a linha de sensibilidade zero, tanto para grandes 

como para pequenos comprimentos de onda. Se tomamos arbitrariamente como 

limites os comprimentos de onda para os quais a sensibilidade do olho é 1% do valor 

máximo esses limites são aproximadamente 430 e 690nm;entretanto, o olho pode 

detectar radiações fora desses limites, se forem suficientes intensas (HALLYDAY, 

2009, p.3). 
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Resumidamente o olho humano funciona da seguinte forma, como ilustra a Figura 2.2,  

[...] a imagem atravessa a córnea e chega à íris, que regula a quantidade de luz 

recebida por meio de uma abertura chamada pupila. Quanto maior a pupila, mais luz 

entra no olho. Passada a pupila, a imagem chega ao cristalino, e é focada sobre a 

retina (CBO, 2013). 

 

Figura 2.2 Globo Ocular  

Fonte: CBO, 2013. 

Visto o funcionamento básico da visão, o estudo irá focar sobre ilusão de ótica com 

foco em persistência da visão, que para o trabalho desenvolvido é essencial que se possa 

entender como as imagens reproduzidas pelo projetor em um cinema, por exemplo, podem ser 

vistas em movimento, já que o rolo colocado no projetor é um conjunto de fotografias em 

sequência. 

2.2 Ilusão de Ótica 

Ilusão de ótica é qualquer fenômeno que tenha a capacidade de distorcer a resposta do 

sistema visual humano, capaz de induzir a ver uma imagem que não exista ou uma imagem 

errônea. Estas podem assumir caráter fisiológico ou cognitivo, sendo que podem surgir 

naturalmente ou serem induzidas (ROGOWSKI, 2009) . 
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As cores e formas do que pode ser visto, surgem instantaneamente nos sistemas 

neurais do ser humano que em consequência representam uma imagem. As propriedades 

perceptivas dos objetos como cor, tamanho angular e brilho são determinadas 

inconscientemente e não são propriedades físicas reais. Sendo assim, é uma tarefa bem 

complexa o que realmente o ser humano vê (ROGOWSKI, 2009).  

Estudos demonstram que a ilusão de ótica é um engano em que cérebro é forçado a 

interpretações erradas das imagens, pois existem partes no cérebro que são responsáveis pelo 

processamento e reprodução das imagens, onde cada área tem sua respectiva função, como o 

tamanho da imagem, a profundidade, a cor, o movimento, entre outros. Como existe uma 

tendência de o cérebro humano simplificar as coisas em relação ao que elas são realmente, o 

cérebro tenta corrigir a imagem e causa o que chamamos de ilusão de ótica. Na Figura 2.3 

exemplifica-se um tipo de ilusão de ótica induzida (UOL,2013). 

 

Figura 2.3 Ilusão de Ótica 

Fonte: UOL,2013. 

2.3 Persistência da Visão 

O primeiro sinal sobre esse fenômeno foi descoberto em sequências de pinturas pré-

históricas que davam a sensação de que as imagens estavam em movimento. Essa descoberta 

mostra que quando foleamos rapidamente uma sequência de figuras ou fotografias, as mesmas 

parecem estar em movimento (RODRIGUES, 2003). 
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Apenas em 1826 que o médico e filosofo inglês Peter Marke Roger publicou um 

estudo sobre o assunto. Segundo o cientista, o olho humano retém a imagem que se forma na 

retina por alguns décimos de segundo a mais (aproximadamente 1/24 de segundo), mesmo 

após a luz que gerou a imagem ter desaparecido. Esse fenômeno do sistema ótico humano, 

capaz de reter a imagem por esse pequeno tempo, é conhecido como persistência da visão ou 

persistência retiniana (RODRIGUES, 2003). 

Para que o cientista pudesse realizar o estudo sobre o assunto, ele desenvolveu em 

1824, um instrumento chamado taumatrópio, onde se aplica o conceito estudado, como ilustra 

a Figura 2.4 (RODRIGUES, 2003).  

O taumatrópio é composto por um disco com suas faces contendo imagens distintas, 

uma gaiola e um pássaro como demostra a Figura 2.4, e possui duas cordas amarradas em sua 

extremidade que ao girar é possível enxergar uma imagem sobrepondo a outra, no caso da 

Figura 2.4 o pássaro dentro da gaiola. 

Três anos após a publicação do estudo de Roger, o físico belga Joseph-Antoine Plateau 

foi o primeiro a medir o tempo da persistência da visão e concluiu que, para que as sequências 

de imagens pudessem gerar a ilusão de movimento, é necessário que se sucedam à razão de 

dez vezes por segundo, ou seja, 10 Hz (RODRIGUES, 2003).  

 

Figura 2.4 Taumatrópio  

Fonte: ARTE, 2013. 
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2.4 Varredura Mecânica 

Varredura mecânica é um tipo de ilusão de ótica que com o movimento de um 

conjunto de luzes girando em torno de um eixo ou em uma direção qualquer é possível, 

através de intermitência precisa das luzes, formarem “ilusões” (imagens) no cérebro     

(PATRÃO, 2004). 

A utilização mais convencional deste método é por meio de fileiras de LEDs ligadas 

em um eixo rotacional onde se obtém a dimensão da figura, levando em consideração o 

tamanho da fileira de LED’s implementada. O controle da intermitência é feito de acordo com 

o que se quer representar. Em teoria pode-se mostrar desde um simples caractere até uma 

imagem completa, levando-se em consideração a velocidade de rotação, o tamanho da fileira 

de LEDs  e a potência operacional do microcontrolador. 

2.5 Microcontroladores  

Microcontrolador é um sistema composto no mínimo por um microprocessador, 

memória de programa, memória de dados, e dispositivos de entrada e saída. Alguns 

microcontroladores incluem componentes adicionais como temporizadores, contadores e 

conversores analógicos digitais (IBRAHIM, 2006). 

Os microcontroladores podem estar presentes em diversos equipamentos, sendo 

embarcados no interior de algum outro dispositivo a fim de controlar determinadas funções ou 

ações do produto. Eles são geralmente utilizados em automação e controle de produtos e 

periféricos, como em sistemas de controle automotivos, máquinas de escritório e residenciais, 

brinquedos, etc. Por reduzir o tamanho, o custo e consumo de energia, e se comparados aos 

microprocessadores convencionais, eles são mais eficientes por possuírem a capacidade de 

controlar muitos processos e aplicações. 

Para o desenvolvimento do projeto foi utilizado o microcontrolador PIC 16F873A, 

desenvolvido pela empresa Microchip. Este modelo possui 28 pinos, dos quais 22 podem ser 

configuradas como I/O. Possui memória EEPROM de 128 bytes, um módulo SPI e I²C, 5 

conversores A/D de 10-bits, dois comparadores analógicos, comunicação USART, dois timers 

de 8-bits (Timer0 e Timer2) e um timer de 16-bits (Timer1). 
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2.6 Arquitetura 

A arquitetura dos microcontroladores PIC possui uma família de barramento de dados 

de 8 bits e de barramento de instruções de 12, 14 e 16bits dependendo do microcontrolador. 

Utiliza-se a arquitetura RISC que é baseada na arquitetura Harvard, embora grande parte dos 

microcontroladores disponíveis utilize a arquitetura Von-Neumann. A diferença está na forma 

em que o programa e os dados são processados. 

A arquitetura Von-Neumann é caracterizada pela possibilidade de uma máquina 

digital armazenar seus programas no mesmo espaço de memória que os dados, podendo assim 

manipular tais programas (SISTHEMA, 2010).  

Na arquitetura Von-Neumann é processada uma única informação por vez, visto que 

nessa tecnologia, execução e dados percorrem o mesmo barramento, o que torna a arquitetura 

mais simples, porém torna o processo mais lento em relação à arquitetura Harvard 

(SISTHEMA, 2010). 

A máquina proposta por Von-Neumann reúne os seguintes componentes:  

 Unidade de controle, responsável por determinar o sequenciamento das instruções 

a serem executadas por meio de sinais de controle; 

 Registradores dedicados ao armazenamento dos operandos e dos resultados das 

operações; 

 Unidade de processamento central, para a execução de operações lógicas e 

aritméticas; 

 Unidade de armazenamento central, na qual são guardados instruções e dados, de 

forma compartilhada; 

 Um único barramento do sistema, o qual deve ser usado de forma compartilhada 

para a transferência de dados e instruções entre os diversos blocos. 

A Figura 2.5 ilustra a arquitetura Von-Neumann. 
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Figura 2.5 Arquitetura Von-Neumann  

Fonte: SISTHEMA, 2010. 

Já a arquitetura Harvard (utilizada pela família PIC) foi desenvolvida visando a 

necessidade de se ter um desempenho de velocidade maior comparado à arquitetura Von-

Neumann. 

 É uma arquitetura de computador que se diferencia das demais por possuir duas 

memórias diferentes e independentes em termos de barramento, ligação ao processador e 

também na separação das memórias de dados e instruções de programas. A mesma permite 

que o processador possa acessar as duas memórias simultaneamente obtendo assim um 

desempenho melhor, pois o processador pode buscar uma nova instrução enquanto executa 

outra, como ilustra a Figura 2.6. A arquitetura Harvard também possui um repertório com 

menos instruções que a de Von-Neumann, e essas são executadas apenas num único ciclo de 

clock (SISTHEMA, 2010).  

 

Figura 2.6 Arquitetura Harvard  

Fonte: SISTHEMA, 2010. 

Na Tabela 2.1 mostra uma breve comparação entre as arquiteturas Harvard e Von-

Neumann. 
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Tabela 2.1 Arquitetura Harvard X Von Neumann  

           HARVARD   X   VON NEUMANN 

HARVARD VON NEUMANN 

Arquitetura mais complexa Arquitetura mais simples 

Mais rápido, pois permite acesso simultâneo às 
memórias 

Mais lento pois não permite acesso simultâneo 
às memórias 

Geralmente RISC Geralmente CISC 

Permite o pipelining Não permite o pipelining 
Fonte: SISTHEMA, 2010. 

Comparando as duas arquiteturas, nota-se que as principais diferenças são que, por 

possuir apenas um barramento, a arquitetura Von-Neumann é mais simples, se comparada à 

arquitetura Harvard que é mais rápida, por possuir dois tipos de memórias diferentes 

(Instruções e Dados) e independentes em termos de barramento, que permitem acesso 

simultâneo. A arquitetura Harvard utiliza instruções mais simples (RISC) que são executadas 

em um ciclo de clock. Já na arquitetura Von-Neumann as instruções são mais complexas 

(CISC) e são executadas em vários ciclos. A arquitetura Harvard permite o pipelining, ou seja, 

o paralelismo ao executar as instruções, já a arquitetura Von Neumann não possui essa 

aplicação (SISTHEMA, 2010).  

A Tabela 2.2 mostra detalhadamente a comparação entre elas. 

Tabela 2.2 Comparação entre arquiteturas CISC X RISC. 

Características RISC CISC 

Instruções por Ciclos Instruções Simples executadas 
em um ciclo 

Instruções complexas 
executadas em vários ciclos 

Acesso à Memória Apenas operações 
LOAD/STORE em memória 

Qualquer instrução pode 
referenciar a memória 

Pipeline Uso intenso de pipeline Pouco ou nenhum pipeline 

Execução das Instruções Instruções interpretadas pelo 
próprio programa 

Instruções executadas pelo 
hardware 

Formato das Instruções Instruções com formato fixo Instruções com formato 
variável 

Quantidade de Instruções e 
Modos de Endereçamento 

Poucas instruções e modos de 
endereçamento 

Várias instruções e modos de 
endereçamento 

Complexidade do Sistema Complexidade está no 
compilador 

Complexidade está no 
microprograma 

Registradores Múltiplos conjuntos de 
registradores 

Conjunto de registradores 
único 

Fonte: SISTHEMA, 2010. 
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2.7 Interrupções 

Interrupções são eventos que provocam a parada da execução do programa principal, a 

verificação e tratamento do referido evento e em seguida retorna o programa onde foi 

interrompido. São utilizados para que a CPU tome conhecimento de eventos com alta 

prioridade para o programa. Quando ocorre a interrupção, a instrução que está sendo 

executada é completada, o conteúdo do contador de programa é armazenado na pilha e o 

programa vai para o endereço chamado de vetor de interrupção (PEREIRA, 2005). 

No vetor de interrupção, deve existir uma sub-rotina que deverá providenciar o devido 

tratamento da interrupção e em seguida fazer o retorno da mesma, o que conduz o programa 

de volta ao seu fluxo normal. Há dois tipos básicos de interrupção: a mascarável e a não 

mascarável. Na mascarável, o evento é atendido pela CPU desde que não esteja desabilitado. 

Neste tipo de interrupção o programa irá definir quais os momentos que poderão ou não ser 

interrompidos. Já na não mascarável, o evento é atendido imediatamente pela CPU, com isso 

este tipo de evento não pode ser desabilitado, ou seja, mascarado. Nos PIC’s são encontrados 

somente interrupção mascarável e vetor de interrupção fixo (PEREIRA, 2005). 

2.8 Portas de Entrada e Saída 

Cada porta de I/O é configurada a partir de dois registradores: o registrador TRIS e o 

registrador PORT. 

 O registrador TRIS é responsável pelo funcionamento das portas de I/O. Ele que 

define se o pino será somente de entrada ou de saída. Assim, cada bit do registrador 

corresponde a um pino da porta. Se o bit estiver em ‘1’ configura o pino como entrada, e se 

estiver em ‘0’ como saída (PEREIRA, 2005). 

O registrador PORT é utilizado para acesso aos pinos do microcontrolador: uma 

escrita no registrador PORT escreve nos pinos que estiverem configurados como saída, 

enquanto uma leitura irá ler o nível lógico presente nos pinos I/O (PEREIRA, 2005). 
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3 DESENVOLVIMENTO 

Este trabalho foi desenvolvido em dois laboratórios, parte no Laboratório de Máquinas 

Elétricas (LME) e parte no Laboratório de Protótipos e Desenvolvimento de Novas 

Tecnologias (LPDNT), ambos pertencentes ao Departamento de Engenharia de Controle e 

Automação (DECAT) da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), situada em Ouro 

Preto, Minas Gerais. 

O trabalho foi realizado em quatro etapas: 

a. Desenvolvimento do projeto; 

b. Gravação do microcontrolador; 

c. Desenvolvimento da PCI; 

d. Controle do motor. 

Basicamente o projeto possui um motor DC com uma velocidade contínua, uma PCI 

que possui uma fileira de LED’s, que são controladas por um PIC e os demais componentes 

eletrônicos (serão explicados ao decorrer do capítulo). A PCI é acoplada na haste do motor. 

Ao ser rotacionada com uma velocidade  constante, o microcontrolador irá efetuar um 

controle de acionamento dos LED’s, que formam a imagem desejada. No caso deste projeto 

será um relógio analógico. A Figura 3.1 ilustra o esquema físico do projeto. 

 

Figura 3.1 Esquema físico do projeto 

Para desenvolvimento do projeto em questão foi feito um estudo de quais 

componentes eletrônicos seriam necessários para que o mesmo funcionasse adequadamente. 

Foram utilizados dois softwares, um para programação e outro para simulação, CCS C 

Compiler e Proteus VSM, respectivamente.  
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3.1 Proteus VSM 

O Proteus VSM é um software para desenvolvimento de circuitos, e possui um 

ambiente de simulação de circuitos eletrônicos denominado ISIS e um ambiente para desenho 

de circuito impresso chamado ARES ( ELETRONICS, 2014). 

A PCI foi projetada utilizando este software, com base em conhecimentos de 

eletrônica, sob a supervisão dos orientadores e seguindo as recomendações do fabricante de 

cada componente utilizado. A relação dos componentes utilizados é a seguinte: 

 Microcontrolador PIC16F873A; 

 Resistores; 

 10 LEDs de 3mm; 

 Capacitores eletrolíticos; 

 Capacitores cerâmicos; 

 Botões de contato; 

 Oscilador de Cristal de Quartzo; 

 Real Timer Clock DS1307; 

 Chave Óptica (opto-acoplador); 

 Regulador de Tensão 7805; 

 Diodos; 

Nesta placa o microcontrolador se comporta como o cérebro, pois é nele que serão 

feitos: o controle da variação de intensidade dos LED’s; o controle de posição, ou seja, a 

posição exata em que os LED’s deverão acender para formar a imagem do relógio analógico; 

além de realizar a comunicação com o RTC (Real Time Clock) que garante uma grande 

exatidão na contagem de tempo. Na Figura 3.2, pode-se observar as conexões dos 

componentes com o microcontrolador como LED’s, botões, cristal (x1 e x2), RTC (SCL e 

SDA), interrupção externa (INT0), além dos pinos exclusivos para gravação 

(VPP/MRCL,PGC e PGD) (DATASHEET PIC16F87XA). 
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Figura 3.2 Desenho esquemático de ligação do microcontrolador 

O cristal utilizado no microcontrolador possui valor de 4MHz que é ligado a dois 

capacitores de 27pF como pode ser visto na Figura 3.3. 

 

Figura 3.3 Circuito de ligação do cristal 

Para que a contagem da hora seja realizada com grande precisão, foi utilizado um 

dispositivo para efetuar a contagem, o DS1307, que será responsável exclusivamente pela 

contagem das horas. Na Figura 3.4 pode-se observar o esquema de ligação do DS1307. 
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Figura 3.4 Esquema de ligação do DS1307 

O esquema demonstra como deve ser feita a ligação do DS1307. A alimentação é feita 

através de 5V e uma resistência de 1.8k em cada entrada (SCL e SDA). Para que o RTC 

funcione independente do microcontrolador, ou seja, para que ele mantenha sempre a 

contagem de tempo funcionando, coloca-se uma bateria de 3V no pino VBAT. O cristal 

utilizado é o de 32768Hz (que é a frequência que gera uma interrupção exata de 1 segundo no 

RTC) ligado a capacitores de 33pF. 

Com a função de fixar um ponto de referência ao girar a placa, foi utilizado a chave 

óptica como interrupção externa para que possa ocorrer uma interrupção em cada volta, ou 

seja, a chave óptica (opto-acoplador) é usada para definir a posição 0 do relógio. A Figura 3.5 

mostra o esquema de ligação da chave óptica. 
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Figura 3.5 Esquema de ligação da chave óptica 

O botão utilizado no esquema da Figura 3.5 foi utilizado apenas para fazer a simulação 

no Proteus, não precisando assim de ser colocado na placa. O princípio de funcionamento é o 

seguinte: a chave óptica possui um LED infravermelho e um foto-transistor. Quando o LED 

infravermelho está acionado o feixe de luz excita a base do foto-transistor, que trabalha na 

região (saturação/corte). O feixe de luz satura o transistor que funciona como “chave 

fechada”, fazendo com que a saída INT0 esteja em nível lógico 1 (5V). Quando o feixe de luz 

é interrompido o transistor permanece em corte (não há corrente na base), funcionando como 

uma “chave aberta” e, por isso, a tensão no pino INT0 permanece em nível lógico 0 (0V), o 

que indica a interrupção, ou seja, lógica inversa.  

Os LED’s nesse projeto são muito importantes, pois são eles os responsáveis pela 

parte visual do projeto, ou seja, são responsáveis por projetar a imagem de um relógio 

analógico. Os LED’s são posicionados em forma de fila na placa, e ao rotacionar gera a 

imagem que foi previamente programada. Na Figura 3.6 pode-se ver o esquema de ligação. 
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Figura 3.6 Esquema de ligação dos LED’s. 

O circuito de alimentação é responsável por garantir uma tensão contínua de 5V para 

todo o sistema, como pode ser visto na Figura 3.7. O circuito de alimentação é composto pelo 

regulador de tensão 7805, além de capacitores eletrolíticos, de 0.33pF e 0.1uF e um diodo. 

 

Figura 3.7 Circuito de alimentação. 
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Para efetuar a gravação do programa e manter a integridade mecânica do 

microcontrolador, foi projetado um conector de cinco pinos ligados aos respectivos pinos de 

gravação do microcontrolador para gravação in-circuit. A Figura 3.8 demonstra o circuito de 

gravação. 

 

Figura 3.8 Circuito de Gravação 
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Na Figura 3.9 pode-se observar o circuito completo no ISIS. 

 

Figura 3.9 Circuito completo no ISIS. 
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Após o projeto concluído no ISIS, foi desenvolvido o layout da placa no ARES. A Figura 

3.10 e 3.11 demonstra a PCI do dispositivo e a Figura 3.12 demonstra a visualização em 3D. 

 

Figura 3.10 Projeto da parte cobreada da PCI. 

 

Figura 3.11 Projeto da parte superior da PCI. 

 

Figura 3.12 Visualização 3D da PCI. 

Como a biblioteca do ARES não possui todos os componentes desenhados, os LED’s, 

o cristal do RTC, a chave ótica e a bateria não possuem o desenho, com isso não se pode 

visualizar os mesmos com seu verdadeiro dimensionamento. Porém os componentes do 
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circuito foram criados utilizando o próprio software respeitando o dimensionamento dos 

componentes de acordo com suas especificações. 

3.2 Compilador CCS 

Atualmente, pode-se notar que existem compiladores desenvolvidos especificamente 

para microcontroladores. A CCS Inc. desenvolveu um compilador de linguagem C especifico 

para microcontroladores da família PIC, da Microchip (CCS, 2009). 

A Programação do dispositivo foi realizada utilizando o compilador CCS. O programa 

funciona da seguinte forma: o RTC Ds1307 é responsável pela contagem do tempo, o timer_1 

(16bits) do PIC foi utilizado para contagem da posição, como se trata de um relógio 

analógico, existe então 60 posições. Para conseguir gerar 60 posições foram feitos os 

seguintes cálculos: 

fclock=4Mhz;                                                                                   (Frequência do clock) 

fmotor=10Hz;                                                                                  (Frequência do motor) 

fos=(fclock/4)=1MHz;                                                                                        (Frequência de oscilação) 

fos/fmotor*60*=1.666**;                                                            (Relação das frequências ) 

set_timer1=(65.535-1666)=63.869;                                    (Valor de inicio do timer_1 ) 

* Numero de posições. 

** O valor 1666 é um valor aproximado do resultado. 

A frequência do motor foi obtida através de testes empíricos, que foram realizados a 

fim de melhorar a qualidade de reprodução da imagem. No cálculo para achar o valor inicial 

do registrador do timer (timer_1) era necessário uma relação da frequência de oscilação pela 

frequência do motor multiplicada pela posição dos segundos e minutos (60 posições). Após 

ter calculado a relação das frequências foi calculado o tempo inicial do timer_1 para que o 

estouro do mesmo acontecesse exatamente nas posições desejadas. Como o timer_1 é de 16 

bits ele possui 65.536 (2^16=65.536) números entre 0 e 65.535, logo subtrai-se o valor total 

que o timer_1 pode obter, pela relação das frequências, com isso obtemos o valor inicial do 

timer_1 que é 63.869. Então a cada rotação de 360° realizado pelo motor, os LED’s podem 

assumir 60 posições, que são responsáveis pelas posições dos segundos, minutos e horas. 
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A interrupção externa é responsável por zerar a posição, ou seja, quando houver a 

interrupção, a posição possui o valor 0 e zera a contagem do timer_1. Para que o ponteiro do 

segundo, minuto e hora, que são gerados pelos LED’s estejam corretamente posicionados foi 

efetuado uma lógica em que os LED’s só serão acesos quando a posição e o valor referente ao 

tempo forem iguais, ou seja, o ponteiro de segundo será aceso apenas na posição 

correspondente ao valor dos segundos, o ponteiro de minuto será aceso na posição 

correspondente ao valor dos minutos e o da hora também, respeitando a lógica. A lógica e 

toda a programação podem ser consultadas no Apêndice A.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

25 
 

4 RESULTADOS  

Após o desenvolvimento do projeto, o mesmo foi testado em um protoboard antes de 

ser iniciada a construção da placa de circuito impressa, para que fosse possível detectar algum 

problema de funcionamento no projeto, como ilustra a Figura 4.1. Com o projeto testado, 

inicia-se a construção da PCI. 

 

Figura 4.1 Circuito no protoboard 

Para construir a PCI foi feito o tratamento térmico da placa, ou seja, transferir o 

circuito do papel para a placa, como mostra a Figura 4.2. 

 

Figura 4.2 PCI após tratamento térmico. 
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Após a transferência térmica, a placa foi submetida ao tratamento químico, que é a 

remoção da parte cobreada que não está com a tinta do tratamento térmico. Para corroer o 

cobre, foi utilizado o acido percloreto de ferro. Depois do tratamento químico, a PCI foi 

furada para que possa ser efetuada a soldagem dos componentes eletrônicos. Com a PCI 

pronta, foi feito o acoplamento da mesma em um motor DC. Para efetuar a colagem da placa 

ao motor foi utilizada uma cola especial. Entre a placa e o motor foi utilizado um cilindro de 

madeira. Na Figura 4.3 pode-se ver a PCI acoplada no motor. 

 

Figura 4.3 PCI finalizada. 

O controle do sistema é feito manualmente. A fim de obter uma estimativa para a 

velocidade, foram realizados ensaios diversos de forma que a imagem gerada tivesse maior 

nitidez. Como o sistema criado tem por objetivo servir de plataforma para estudos posteriores, 

utilizou-se um variac para a variação da velocidade do Propeller Clock, como ilustrado pela 

Figura 4.4. 
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Figura 4.4 Variac. 

 Ao serem realizados os testes detectou-se que o RTC DS1307 não estava 

funcionando, para suprir o defeito foi utilizado o timer_0 como relógio. Com isso perde-se um 

pouco de precisão do relógio ao longo do tempo. Mas como a ideia inicial deste projeto era 

desenvolver um protótipo de “Propeller Clock”, não afetou o projeto de maneira significativa. 

Após serem realizados alguns testes, notou- se que a imagem do ponteiro do relógio 

analógico não obteve uma grande exatidão. Com isso foi refeito o cálculo para 600 posições, 

com isso obteve-se um resultado satisfatório, como ilustrado na Figura 4.5.  
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Figura 4.5 Propeller Clock. 

 

A Figura 4.1 ilustra o Propeller Clock em funcionamento, o menor ponteiro indica as 

horas, o ponteiro médio representa os minutos e o maior os segundos. Na Figura 4.1 

aproximadamente são 06h 42min 04seg. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com base nos resultados obtidos pôde-se concluir que foi possível desenvolver o 

dispositivo, apesar de ter ocorrido problemas com a comunicação do microcontrolador e o 

RTC DS1307. As supostas causas são: 

 Cristal utilizado para o RTC DS 1307 não estava funcionando corretamente; 

 O RTC DS1307 poderia estar com defeito; 

 As trilhas e/ou ligações na PCI podem conter algum defeito. 

Para testar o funcionamento do relógio foi iniciado com uma hora qualquer e foi 

observado que o ponteiro de segundo estava se movimentando com muita precisão no 

intervalo muito próximo de 1s. Quando o ponteiro de segundos completou a volta, o ponteiro 

dos minutos movimentou-se e, da mesma forma, ao completar uma volta do ponteiro de 

minutos, notou-se que o ponteiro de hora também se movimentou. 

Embora o tempo estivesse sendo contado através do timer_0, observou-se que o 

relógio desenvolvido estava funcionando com precisão apreciável, pois foi comparado o 

tempo marcado com o Propeller Clock com um relógio comum. Notou-se também que LED’s 

comuns não devem ser utilizados para fins deste tipo devido ao seu fraco brilho. Recomenda-

se que se utilize LED’s de alto brilho (ou de potência). 

Diante dos resultados obtidos, pode-se afirmar que os objetivos do trabalho foram 

alcançados, ou seja, efetivamente foi desenvolvido um sistema funcional que pode ser 

aperfeiçoado, gerando assim produtos que podem ser comercializados. E também o 

conhecimento do aluno ao estudar sobre fenômenos da visão, adquirir um conhecimento 

maior em linguagem de programação e microcontroladores. 

 

 

 

 

 

 



 
 

30 
 

6 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

Sugere-se como trabalhos futuros, a inclusão de um dispositivo de comunicação sem 

fio, a fim de desenvolver um supervisório para o mesmo, para que possam ser feitas alterações 

de hora em tempo real sem a necessidade do desligamento do motor ou até controla-lo através 

de um controle remoto. Pode-se incluir também a captação de energia ao girar a placa de 

circuito impresso, ou seja, acoplando-se bobinas no eixo do motor para que possa gerar 

energia para o circuito, eliminando assim o uso da bateria. 

Outra sugestão é o desenvolvimento de “calotas inteligentes” para automóveis, que 

exibem imagens ou mensagens, de acordo com a velocidade da roda do automóvel. 

Outro trabalho pode ser o desenvolvimento de um tipo de lógica utilizando o mesmo 

princípio da persistência da visão, como formar imagens variadas ou utilizando LED’s com 

configuração RGB. 
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APÊNDICE A – PROGRAMA PRINCIPAL 

 

// DEFINIÇÃO DAS VARIÁVEIS INTERNAS DO PIC - ARQUIVO HEADER 

 

#include   <16f873A.h>   // microcontrolador utilizado 

// Configurações para gravação 

 

#fuses XT,NOWDT,PUT,NOLVP,NOPROTECT,NOBROWNOUT,NOCPD 

 

// Definições para uso de Rotinas de Delay 

#use   delay(clock=4000000) 

 

// Variáveis 

long int posicao,conta; 

long INT sec,min,hr; 

 

//Modo rápido de inicialização das portas 

            #use   fast_io(a) 

            #use   fast_io(b) 

            #use   fast_io(c) 

            

//Endereço de memória acossiado com cada porta 

            #byte   porta = 0x005 

            #byte   portb = 0x006 

            #byte   portc = 0x007 

            

//Pinos de Entrada 

            #bit   BOTAO1 = portb.4 

            #bit   BOTAO2 = portb.5 

             

//Pinos de Saída 

            #bit   LED1 = porta.5 

            #bit   LED2 = porta.4 

            #bit   LED3 = porta.3 

            #bit   LED4 = porta.2 

            #bit   LED5 = porta.1 

            #bit   LED6 = porta.0 

            #bit   LED7 = portb.4 

            #bit   LED8 = portb.3 

            #bit   LED9 = portb.2 

            #bit   LED10 = portb.1 

     

                       

 

//Funçao que define os ponteiros 

         VOID ponteiro_seg() 

         { 

            LED1=0; 

            LED2=0; 

            LED3=0; 

            LED4=0; 

            LED5=0; 
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            LED6=0; 

            LED7=0; 

            LED8=0; 

            delay_us(300); 

            LED1=1; 

            LED2=1; 

            LED3=1; 

            LED4=1; 

            LED5=1; 

            LED6=1; 

            LED7=1; 

            LED8=1; 

            delay_us(300); 

          } 

            

         VOID ponteiro_min () 

         { 

            LED1=0; 

            LED2=0; 

            LED3=0; 

            LED4=0; 

            LED5=0; 

            LED6=0; 

            delay_us(300); 

            LED1=1; 

            LED2=1; 

            LED3=1; 

            LED4=1; 

            LED5=1; 

            LED6=1; 

            delay_us(300); 

           } 

 

         VOID ponteiro_hora () 

         { 

            LED1=0; 

            LED2=0; 

            LED3=0; 

            LED4=0; 

            LED5=0; 

            delay_us(300); 

            LED1=1; 

            LED2=1; 

            LED3=1; 

            LED4=1; 

            LED5=1; 

            delay_us(300); 

          } 

             

            VOID ponteiro_marcacao () 

         { 

            LED9=0; 

            delay_us(100); 

            LED9=1; 
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            delay_us(100); 

         } 

 

//Trata interrupção externa 

         #INT_EXT 

 

         VOID trata_INT ()                   //Referência do Relógio 

         {     

          posicao=0;      

         } 

 

//Trata interrupção do TIMER0 

         #INT_TIMER0 

 

//Timer0 como RTC         

          VOID trata_TMR0() 

          { 

           set_timer0(131+get_timer1()); 

           conta++; 

           if(conta==125) 

             {sec=sec+10; 

              conta=0; 

             } 

           if(sec>590) 

             {min=min+10; 

              sec=0; 

             } 

           if(min>590) 

             {hr=hr+50; 

              min=0; 

             } 

           if(hr==600) 

             hr=0; 

             } 

 

 

 

 

//Trata interrupção do TIMER1          

         #INT_TIMER1 

          

         VOID trata_TMR1()                 //Incrementa as 600 posições 

         { 

          posicao++;                     

          set_timer1(65369+get_timer1()); 

          } 

        

      //PROGRAMA PRINCIPAL 

         VOID main () 

         { 

            // configura os TRIS 

            set_tris_a (0b000000); // configuração dos pinos de I / O 

            set_tris_b (0b00000001); 

            set_tris_c (0b11011111); 
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            // inicializa os ports 

            porta = 0x00;  // limpa porta 

            portb = 0x00;  // limpa portb 

            portc = 0x00;  // limpa portc 

            

            // HABILITANDO INTERRUPÇÕES 

            

            enable_interrupts (INT_EXT); 

            enable_interrupts (INT_TIMER1); 

            enable_interrupts (INT_RTCC); 

            enable_interrupts (GLOBAL); 

                       

            //CONFIGURA TMR0 

            setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_64); 

            set_timer0(131);        //Inicia TIMER0 em 131 

             

            //CONFIGURA TMR1  

            setup_timer_1(T1_INTERNAL| T1_DIV_BY_1); 

            set_timer1(65369);       //Inicia TIMER1 em 65369      

             

            LED10=0;                 //Borda do Relógio 

            hr=150; 

            min=410; 

            WHILE (true) 

            {  

                        

              if(posicao==sec)  {                        //Acende os LEDs ponteiro segundo na posição correta 

              ponteiro_seg(); 

             } 

                             

              if(posicao==min){                         //Acende os LEDs ponteiro minutos na posição correta 

              ponteiro_min(); 

              } 

               

              if(posicao==hr){                          //Acende os LEDs ponteiro hora na posição correta 

              ponteiro_hora(); 

               } 

               

             //Define a posição dos pontos de marcação 

              if(posicao==0) 

              ponteiro_marcacao(); 

               

              if(posicao==50) 

              ponteiro_marcacao(); 

               

              if(posicao==100) 

              ponteiro_marcacao(); 

               

              if(posicao==150) 

              ponteiro_marcacao(); 

               

              if(posicao==200) 

              ponteiro_marcacao(); 
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              if(posicao==250) 

              ponteiro_marcacao(); 

               

              if(posicao==300) 

              ponteiro_marcacao(); 

               

              if(posicao==350) 

              ponteiro_marcacao(); 

               

              if(posicao==400) 

              ponteiro_marcacao(); 

               

              if(posicao==450) 

              ponteiro_marcacao(); 

               

              if(posicao==500) 

              ponteiro_marcacao(); 

               

              if(posicao==550) 

              ponteiro_marcacao(); 

               

              } 

              }// espera pela interrupção             

                 

 


