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Resumo

Monitorar a vida silvestre é uma prática que normalmente envolve difi-
culdades, pela necessidade de se deslocar para operar a câmera ou para
coletar um cartão de memória com as capturas. Com o intuito de soluci-
onar esses problemas, este projeto traz a possibilidade de monitorar vida
silvestre, visualizando as imagens capturadas e operando as câmeras re-
motamente. Utilizando os recursos do WildRadio, o usuário pode ajus-
tar o posicionamento de câmeras alocadas na selva, configurar modos de
captura acionada por movimento ou por temporização e pode visualizar
as fotos tiradas em um sistema web. A comunicação com a câmera é rea-
lizada via radio frequência, possibilitando que as câmeras e o servidor do
sistema web estejam separados por até 8km. Neste relatório, é descrito o
processo de desenvolvimento dos componentes deste sistema, bem como
os resultados obtidos.

1 Introdução

O projeto WildRadio consiste no desenvolvimento e implementação de um
sistema de monitoramento remoto de vida silvestre. Seu principal diferencial é
possibilitar o acesso às fotos capturadas em locais remotos através de comuni-
cação via ondas de rádio, dispensando a necessidade de se deslocar até o local
das câmeras. Ele é capaz de gerenciar duas câmeras, rotacionando-as, para al-
terar ou corrigir o ângulo de visualização, e configurar modos de operação de
captura, como, por exemplo, a cada intervalo de tempo ou sempre que um sen-
sor de presença for ativado.
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Figura 1: Diagrama da visão geral do projeto WildRadio.

O projeto é composto, basicamente, por três partes: o sistema embarcado,
a estação base e a comunicação entre elas. O sistema embarcado conecta-se à
duas câmeras (principal e alternativa), ao sensor de movimento e aos motores
para a rotação das câmeras para capturar e transmitir as imagens conforme a
configuração selecionada. A estação base fornece, numa rede local, acesso ao
sistema que permite visualizar as fotos capturadas e configurar as câmeras. A
interface gráfica do WildRadio é disponibilizada numa página web, de modo
que qualquer dispositivo (computador, smartphone, tablet, etc.) que estiver co-
nectado nessa rede tenha acesso. Por fim, a comunicação entre o sistema em-
barcado e a estação base é realizada por meio de dois rádios transceptores.

A Figura 1 ilustra uma visão simplificada do sistema implementado, dando
destaque para o sistema embarcado e a estação base.

Para delimitar o escopo deste projeto, foram estabelecidos requisitos funci-
onais e não funcionais e anti-requisitos. A Tabela 1 apresenta os principais re-
quisitos funcionais, isto é, aqueles utilizados para especificar o comportamento
do sistema.

Tabela 1: Lista de requisitos funcionais

Descrição do requisito

RF01
O sistema deverá permitir ao usuário determinar o modo de captura
de imagem (periodicamente, por sensor de presença, misto).

RF02
O sistema deverá permitir ao usuário gerenciar (determinar ângulo,
ativar, desativar) as câmeras independentemente.

RF03
O sistema deverá permitir ao usuário gerenciar (visualizar, requisitar
nova, descartar, mover) as fotos capturadas.

RF04
O sistema deverá permitir ao usuário gerenciar (visualizar, criar,
apagar, mover item) os catálogos de imagem.

RF05
O sistema deverá permitir o uso de múltiplos sistemas embarcados
para uma estação base.
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Já os principais requisitos não funcionais, que especificam como desenvol-
ver as funcionalidades, são apresentados na Tabela 2.

Tabela 2: Lista de requisitos não funcionais

Descrição do requisito

RNF01
A comunicação entre a estação base e o sistema embarcado se dará
via ondas de rádio (modulação FM).

RNF02
A comunicação entre a estação base e o sistema embarcado terá um
alcance de até 8 quilômetros.

RNF03
O servidor deverá fornecer acesso à interface gráfica e aos dados para
os dispositivos conectados na mesma rede.

RNF04
O sistema embarcado estará conectado a duas câmeras USB (câmera
principal, ângulo alternativo).

RNF05 A estação base será alimentada pela rede elétrica.

RNF06
O sistema embarcado será alimentado por bateria com uma autono-
mia de 8 horas.

Por fim, este projeto não se compromete em tornar o sistema acessível atra-
vés da internet e fazer com que o sistema embarcado possua autossuficiência
de energia.

Ao longo deste documento, serão apresentados maiores detalhamentos da
execução do projeto. Os componentes e tecnologias utilizados podem ser en-
contrados na Seção 2, o detalhamento do desenvolvimento do sistema embar-
cado, da estação base e da comunicação, na Seção 3 e os resultados da imple-
mentação na Seção 4.

2 Componentes e tecnologias

Nesta seção, serão apresentadas breves descrições dos componentes e tec-
nologias utilizados para o desenvolvimento do projeto WildRadio.

2.1 Rádio FM

A modulação em frequência (FM) é uma técnica de transmissão de infor-
mações através da variação da frequência instantânea da portadora (a ampli-
tude é mantida fixa e a frequência é alterada). A FM é largamente utilizada para
transmitir música e voz, dada a qualidade de áudio e sua imunidade a ruído. Os
receptores FM também apresentam uma característica conhecida como efeito
de captura, onde, se dois ou mais sinais de FM estão na mesma frequência, o
receptor irá responder ao sinal mais forte, ignorando os demais [1, 2].

Os transceptores BaoFeng UV-82 e UV-5R são aparelhos capazes de enviar
e receber sinais de rádio frequência, operando nas faixas de VHF e UHF [3, 4].
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Eles possuem bateria interna de longa duração e podem transmitir a até 8 km
de distância.

2.2 SSTV

O SSTV (Slow-Scan Television) é um método capaz de modular uma onda
de áudio analogicamente para transmitir imagens. Foi inventado no final da dé-
cada de 50 e amplamente utilizado na década seguinte durante a corrida espa-
cial. Atualmente é considerado uma modalidade do rádio amadorismo ao redor
do mundo. Até hoje, frequentemente a estação espacial internacional transmite
imagens comemorativas via SSTV utilizando transmissores VHF [5].

2.3 Robot 36

O Robot 36 é um método de codificação para SSTV que permite a transmis-
são de imagens com resolução 320×240 em apenas 36s (com exceção do tempo
do cabeçalho). A imagem é transmitida utilizando cores no formato YUV onde
há uma luminescência Y e duas cromas: vermelho–amarelo (R-Y) e azul–amarelo
(B-Y). Porém, em cada linha da imagem é transmitido apenas a luminescência e
uma das cromas: A R–Y nas linhas pares e B–Y nas linhas ímpares. Sendo assim,
cada croma é na verdade a média de duas linhas. Cada componente é modulado
de forma analógica (contínua) em uma frequência entre 1.500Hz e 2.300Hz [6].

2.4 AFSK

AFSK (Audio Frequency-Shift Keying) é o subtipo do FSK (Frequency-Shift
Keying) usado para aparelhos de radio e telefone. FSK é um método de modu-
lação de sinais digitais em ondas analógicas, que possui menor suscetibilidade
a ruído. O FSK consiste em transformar os "0"e "1"em ondas com diferentes
frequências porém mesma duração. Essa duração é chamada de baud-rate e é
definido como o número de valores digitais por segundo [7].

2.5 OpenCV

OpenCV (Open Source Computer Vision Library) é uma biblioteca para aqui-
sição de imagens via webcam, que dá suporte a uma série de linguagens de pro-
gramação como C, C++, Java, Visual Basic e Python. Inicialmente desenvolvida
pela Intel, em 2000, ela é uma biblioteca multiplataforma, totalmente livre ao
uso acadêmico e comercial [8, 9].

3 Desenvolvimento

Nesta seção serão abordados os processos de desenvolvimento do WildRa-
dio, sendo eles: o desenvolvimento do hardware, do software e da estrutura fí-
sica.
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3.1 Hardware

Primeiramente, foram adquiridos os componentes necessários para o de-
senvolvimento do projeto. Como plataforma do sistema embarcado, foi esco-
lhido o Raspberry Pi 3 Modelo B [10], por possuir quantidade suficiente de pi-
nos GPIO e portas USB e um sistema operacional baseado em Linux, o Raspbian.
Por possuir conectividade Wi-Fi e por motivos de padronização, um segundo
Raspberry Pi 3 Modelo B foi adquirido para ser utilizado na estação base. Dois
suportes pan-tilt com quatro servo-motores [11, 12] foram comprados para re-
alizar a rotação das câmeras. O sensor de presença piroelétrico PIR DYP-ME003
[13, 14] foi escolhido pois ele é capaz de detectar movimentação de corpos atra-
vés da variação de radiação infravermelha. Os demais componentes utilizados
(câmeras USB, rádios transceptores e baterias) já estavam sob posse da equipe.

Os quatro servo motores foram encaixados aos dois suportes pan-tilt, e uma
câmera USB foi acoplada em cada um destes suportes. O sensor de presença foi
acoplado ao suporte da câmera principal, a fim de cobrir o mesmo ângulo de
visão desta.

A conexão das câmeras e do sensor de presença ao Raspberry foi feita de
forma simples e direta. As câmeras foram ligadas às portas USB e o sensor teve
seus pinos ligados nos devidos pinos do GPIO do Raspberry.

Para garantir a autonomia energética, uma bateria de 10Ah foi utilizada para
alimentar o Raspberry. Com um consumo médio estimado em 3,6W pelo mi-
crocontrolador [15] e a capacidade de entregar 31,5Wh, essa bateria é capaz de
alimenta-lo por pouco mais de 8 horas.

Uma segunda bateria, com capacidade de 6Ah, foi dedicada exclusivamente
para a alimentação dos servo-motores. O terminal negativo da bateria foi co-
nectado a um pino ground do GPIO do Raspberry, o terminal positivo da ba-
teria foi conectado para alimentar os servo-motores e os cabos de dados dos
servo-motores foram conectados diretamente aos pinos de GPIO do Raspberry.
Durante o desenvolvimento, foi descoberto que esta bateria possui a funciona-
lidade de desligar após certo tempo de inatividade. Como os servo-motores são
acionados somente por ação do usuário, eles podem permitir que a bateria se
desligue. Foi necessário então adicionar um resistor entre os terminais positi-
vos e negativos da mesma, a fim de evitar que a bateria se desligasse e parasse
de fornecer corrente. O consumo energético desse resistor não foi significante
para prejudicar a autonomia do sistema.

A comunicação entre a estação base e o sistema embarcado se dá através de
áudio. Como o Raspberry não possui nativamente porta para entrada de áudio,
foi necessário adquirir uma placa de som USB para que o áudio dos transcepto-
res pudesse ser recebido e tratado no Raspberry.
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3.1.1 Interface transceptor-Raspberry

Cada transceptor tem duas portas de padrões diferentes. A porta utilizada
para a saída de áudio é do padrão P1, já a porta utilizada para a entrada de áudio
é do padrão P2. Quando se tem esses dois conectores alinhados, tem-se o que é
conhecido como conector K1 [16].

Os transceptores detectam que devem realizar transmissão quando os pinos
terra (ground) dos dois conectores são curto-circuitados. Por isso, foi utilizado
um pino do GPIO do Raspberry para controlar quando a transmissão deve ocor-
rer.

Quando o sinal da porta GPIO vai para nível lógico alto, o transistor permite
a passagem de corrente e curto-circuita o pino terra do conector P2 do rádio ao
pino terra do conector P1 e começa a transmissão. Quando o sinal vai para nível
lógico baixo, os pinos terra ficam com potenciais diferentes e o transceptor para
de transmitir. O esquemático do circuito utilizado encontra-se na Figura 2.

Figura 2: Circuito para controle de transmissão dos transceptores.

Com base nesse circuito, foram elaboradas duas placas de hardware (uma
para a estação base e outra para o sistema embarcado) com um conector K1 e
uma saída para o GPIO cada, sendo essa placas conectada aos transceptores e
aos Raspberries por meio de cabos.

3.2 Software

3.2.1 Estação base

A estação base é responsável por disponibilizar ao usuário o acesso ao sis-
tema em si, bem como se comunicar com os sistemas embarcados. Para isto, a
estação base (Raspberry Pi 3 Modelo B) hospeda um servidor web com acesso
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ao banco de dados (backend), uma interface gráfica para acesso às fotos e con-
figuração das câmeras (frontend) e um processo para a comunicação com os
sistemas embarcados. A interface gráfica fica disponível numa página web que
pode ser acessada por qualquer dispositivo desde que este esteja conectado na
mesma rede que a estação base.

O primeiro software a ser desenvolvido foi o backend, um servidor REST [17]
essencial para a integração com o software de comunicação (Seção 3.2.3) e para
a interface gráfica do sistema.

Antes de iniciar o desenvolvimento, no entanto, foi estudada e projetada a
solução para a persistência de dados do servidor. Foi decidido utilizar o SQLite3
(um sistema gerenciador de bancos de dados relacionais) [18] por seu baixo
consumo de memória e processamento. Foi elaborado o diagrama entidade-
relacionamento (Figura 3) de modo a atender os requisitos funcionais descritos
na Seção 1.

Figura 3: Diagrama entidade-relacionamento do sistema WildRadio.

O backend foi então desenvolvido em JavaScript, com o auxílio do expressJS
(framework para construção de aplicações web) [19]. Esta escolha foi feita le-
vando em consideração novamente o baixo consumo de processamento e me-
mória e o rápido tempo de desenvolvimento do software.

Para que o processo de comunicação pudesse ser notificado de alterações
realizadas nas configurações das câmeras ou requisições de captura, o servidor
mantinha atualizados arquivos em diretórios específicos no sistema de arquivos
do Raspbian. Assim, quando uma requisição alterava a configuração de uma
câmera, o arquivo correspondente era atualizado e o processo de comunicação
poderia detectar estas mudanças e reagir a elas.

Na outra via da comunicação, quando uma nova captura era recebida pelo
processo de comunicação da estação base, uma requisição HTTP poderia ser
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acionada para que o servidor cadastrasse a foto recebida. Mais detalhes sobre a
integração entre os componentes estão descritos na Seção 3.2.5.

Toda a interface REST disponibilizada por este backend foi documentada
com o auxílio do Swagger (framework para documentação de serviços RESTful)
[20], a fim de facilitar os testes de desenvolvimento do próprio backend e a inte-
gração com os demais componentes do WildRadio.

Após o término do desenvolvimento do servidor, deu-se início ao desenvol-
vimento da interface gráfica (frontend). Optou-se por desenvolvê-la também
em JavaScript, utilizando React (biblioteca para construção de interfaces) [21].

A Figura 4 é uma captura de tela do sistema web, mais especificamente da
funcionalidade de novas capturas.

Figura 4: Tela de novas capturas no sistema web do WildRadio

3.2.2 Sistema embarcado

O sistema embarcado é responsável pela aquisição das fotos, controle dos
motores, temporização da captura, aplicação das configurações recebidas e aqui-
sição de dados do sensor.

Para o controle das configurações, foi feito uso de dois arquivos, um para
cada câmera, que são alterados pelo processo de comunicação (descrito na Se-
ção 3.2.3) quando alguma mensagem de mudança de configuração é recebida
pelo transceptor. Assim que o software percebe a modificação do arquivo, a nova
configuração é aplicada na respectiva câmera.

O software foi escrito em Python com o uso do módulo threading para cria-
ção de threads que monitoram os arquivos de configuração, monitoram o sensor
e executam o controle das câmeras.

As fotos são capturadas utilizando a biblioteca OpenCV (Seção 2.5) e são
salvas em dois diretórios, específicos para cada câmera. O processo de comuni-
cação monitora estes diretórios para realizar a transmissão das capturas para a
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estação base. Mais informações sobre a integração entre os componentes estão
descritos na Seção 3.2.5.

3.2.3 Comunicação

O desenvolvimento do processo de comunicação começou pela especifica-
ção do protocolo WRCP (WildRadio Control Protocol), que está descrito na Se-
ção 3.2.3.1. A implementação desta especificação e da comunicação em si está
descrita na Seção 3.2.3.2.

3.2.3.1 WildRadio Control Protocol

Foi especificado um protocolo de comunicação half-duplex especificamente
para atender as necessidades do projeto, apelidado de WildRadio Control Proto-
col (ou WRCP). Este protocolo define a estrutura das mensagens a ser trocadas,
bem como a coordenação para a troca de mensagens.

O WRCP controla a troca de informações tanto digital quanto analogica-
mente. A comunicação digital fornece confiabilidade, e é utilizada para a trans-
missão de alterações nas configurações nas câmeras ou para metadados das
capturas. A comunicação analógica é utilizada para a transmissão do conteúdo
das capturas, podendo haver perdas ou ruídos nesta transmissão, mas com uma
velocidade de envio superior. Se fosse utilizada a transmissão digital para o en-
vio da imagem completa, o tempo de transmissão seria de aproximadamente 20
minutos (considerando que não houvesse falha na transmissão) e, utilizando o
SSTV, é de apenas 37 segundos.

O tratamento de falhas e controle de fluxo é realizado utilizando-se de nu-
meração de mensagens, checksum e mensagens de ACK (acknowledge) e NACK
(not acknowledge).

A numeração da mensagem é utilizada para que o receptor possa identifi-
car se uma mensagem recebida é uma retransmissão ou uma nova mensagem.
Cada dispositivo guarda o último número de mensagem enviado para cada dis-
positivo na rede. É esperado que o número de mensagem de confirmação de
recebimento (ACK ) de um dispositivo seja igual ao último número enviado.

Ao receber uma mensagem, é calculado o checksum da mesma para detectar
possíveis falhas na transmissão. O checksum é calculado com todos os campos
do protocolo (à exceção do próprio checksum), realizando somas de 16 em 16
bits. Em caso da mensagem não possuir bits suficientes para formar o último
conjunto de 16 bits, os bits faltantes são considerados zeros.

Por via de regra, após transmitir uma informação, o transmissor espera por
até 7 segundos pela confirmação da chegada da mensagem (ACK ). Caso não o
receba, o transmissor realiza uma retransmissão da mensagem. Caso o receptor
detecte que houve erro na transmissão (através do checksum), ele deve trans-
mitir uma mensagem de não recebimento (NACK ) e, neste caso, o transmissor
realiza uma retransmissão. Toda recepção de NACK é seguido de uma retrans-
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missão. Caso o receptor esteja esperando por um ACK e receba qualquer outra
mensagem, ele deve realizar uma retransmissão.

Para evitar a concorrência pelo canal de rádio, antes de realizar a transmis-
são, um transmissor deve verificar se o canal já não está ocupado e tentar a re-
transmissão após até 1 segundo de silêncio.

A estrutura das mensagens do WRCP pode ser vista na Figura 5. Os primeiros
4 bytes são os valores correspondentes a "WRCP"em ASCII. Os bytes 5 e 6 iden-
tificam o remetente e o destinatário, respectivamente, sendo 0 o endereço da
estação base, o que permite um total de 255 sistemas embarcados monitorados.
O byte 7 identifica a ação da mensagem (especificadas na Tabela 3). Os bytes 8
a 10 contém o número da mensagem e o checksum da mensagem. Os bytes 11
a 15 podem conter informações adicionais, interpretadas de acordo com a ação
da mensagem.

Figura 5: Estrutura das mensagens do WRCP

Tabela 3: Ações das mensagens do WRCP

Valor Ação

0x01 Confirmação de recebimento (ACK ).
0x02 Não recebimento (NACK ).
0x03 Aviso de existência.
0x04 Requisição de permissão para comunicação.
0x05 Envio de foto.
0x06 Mudança de ângulo.
0x07 Mudança no modo de operação da câmera.
0x08 Requisição de foto.

A comunicação pode ser iniciada tanto pela estação base (master, neste con-
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texto) quanto pelos sistemas embarcados (slaves, neste contexto). A comunica-
ção iniciada pelos slaves pode ser para a informação de existência (que deve
ocorrer sempre que o dispositivo slave inicializa) ou para o envio de imagens. A
comunicação iniciada pelo master pode ser para mudar o ângulo das câmeras,
mudar o modo de operação da câmera ou para requisitar uma foto.

Para a mensagem de alteração da câmera, os bytes de dados (11 a 15) con-
terão as informações do novo ângulo horizontal, vertical e o identificador da
câmera (sendo 0 para a principal e 1 para a alternativa). Para a mensagem de
mudança no modo de operação da câmera, os bytes de dados conterão as in-
formações de captura por temporização, por movimento e o estado da câmera
(ativada ou desativada), bem como o identificador da câmera. Para a mensa-
gem de requisição de foto, os bytes de dados conterão apenas o identificador da
câmera desejada.

A comunicação digital é utilizada para mediar a transmissão e recepção ana-
lógica, para evitar a concorrência entre os sistemas embarcados e para transmi-
tir os metadados (data e hora da captura e câmera de origem). Para enviar uma
foto, o slave deve enviar uma mensagem de requisição de permissão. O master
não responderá à requisição caso já esteja em comunicação com algum slave, e
responderá um ACK para conceder a permissão. Ao receber o ACK, o slave envia
uma mensagem com os metadados da captura. Ao receber o ACK dos metada-
dos, o slave espera 1 segundo e então inicia-se a transmissão da imagem por
SSTV (Figura 6-a). Caso o master não conceda a permissão ao slave, o slave re-
quisitará permissão novamente após uma espera de 1 a 5 segundos (Figura 6-b).

Figura 6: Linha do tempo para transmissão de imagens no WRCP

3.2.3.2 Implementação da comunicação

Começou-se o desenvolvimento do processo de comunicação pela modu-
lação utilizada para transmissão digital. A ideia original era utilizar a linguagem
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Python para desenvolver o software modulador e demodulador, que usaria um
filtro digital para identificar as frequências recebidas. Todavia, a implementa-
ção em Python não apresentou desempenho computacional suficiente para ser
executada nos Raspberries.

Por essa razão, para não desviar do cronograma, foi utilizado um modulador
e demodulador de áudio de código aberto já existente. Foi escolhido utilizar o
minimodem [22], um software desenvolvido por Kamal Mostafa que funciona
como um modulador AFSK de propósito geral sobre a licença GPLv3+ [23].

Assim, decidiu-se utilizar a linguagem de programação C++ e UNIX pipes
para enviar e ler dados do minimodem.

A etapa final a ser desenvolvida para a comunicação foi a transmissão de
imagens utilizando SSTV. Devido às dificuldades encontradas durante o desen-
volvimento do demodulador digital, foi também optado por utilizar uma imple-
mentação de código aberto já existente para a transmissão de imagens. Após
intensa pesquisa, decidiu-se por utilizar o projeto robot36 [24], escrito por Ah-
met Inan e distribuído sobre a licença Creative Commons CC0 [25].

O robot36 utiliza uma transformada de Hilbert para transformar o sinal ori-
ginal numa função complexa. Depois disso, esta função é derivada utilizando
coordenadas polares o que permite obter a frequência instantânea deste sinal
[26].

Foi necessário realizar grandes mudanças no software original para aten-
der nossas especificações. O robot36 foi modificado para funcionar como uma
biblioteca e não como um programa separado. Em seguida, devido ao minimo-
dem requisitar o uso do servidor Pulseaudio de áudio do Linux, foi necessário
integrar o robot36 para utilizar a API do Pulseaudio.

A última alteração realizada foi devido ao baixo poder de processamento do
sistema embarcado utilizado. O modulador foi alterado para gerar todo o áu-
dio da imagem antes de começar a transmitir, pois o sistema embarcado não
é rápido o suficiente para gerar as amostras de áudio enquanto ele está sendo
transmitindo. Do mesmo modo, devido ao demodulador não conseguir acom-
panhar a recepção do áudio, a demodulação da imagem ultrapassa dois minu-
tos em vez dos 37 segundos típico do SSTV por robot36. Para garantir que este
processo de transformar o áudio recebido na imagem original não bloqueasse
todo o sistema, cada instancia de recebimento de imagem invoca um processo
a parte.

3.2.4 Estrutura física

Para tornar prático o transporte e manuseio e também para prover mais se-
gurança ao hardware da estação base, foi adquirida uma caixa de acrílico trans-
parente de 43x26x16cm com tampa, onde foram fixados o rádio, o Raspberry, o
circuito de interface transceptor-Raspberry, as baterias e o suporte pan-tilt com
a câmera USB e o sensor de movimento acoplados.
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Uma segunda caixa de acrílico transparente de 10x10x10cm com tampa foi
comprada para comportar a câmera secundária.

Foram elaborados extensores macho-fêmea para jumpers, USB e para a an-
tena do transceptor (cabo coaxial, conector SMA). Ambas as caixas foram então
perfuradas para permitir a passagem destes cabos para a parte externa. Deste
modo as conexões ficaram facilmente acessíveis externamente. As perfurações
foram vedadas com o uso de silicone.

Os componentes foram fixados às caixas e os cabos organizados utilizando-
se de cola quente, fita dupla face e fita isolante.

Como a estação base não ficaria em ambientes externos e possui poucos
componentes (um Raspberry, um transceptor e um circuito de interface entre
eles), estes componentes foram fixados numa placa de madeira simples utili-
zando fita dupla face.

As Figuras 7, 8 e 9 mostram fotos do sistema embarcado construído.

Figura 7: Estrutura física do sistema embarcado construído
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Figura 8: Detalhe da câmera principal

Figura 9: Detalhe da câmera secundária
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3.2.5 Integração

A especificação de como se daria a integração entre a estação base, o sistema
embarcado e a comunicação foi um dos primeiros itens a serem discutidos e
desenvolvidos pela equipe, dada a importância e complexidade de tal atividade.

A Figura 10 mostra o diagrama da integração implementada na estação base.
A interface gráfica se comunica com o servidor HTTP através de requisições. O
servidor HTTP responde a estas requisições lendo e escrevendo no banco de
dados, e também escrevendo as alterações nas configurações em arquivos espe-
cíficos no sistema operacional Raspbian. O processo de comunicação observa
este arquivo para receber as configurações atuais e emite sinais na saída de áu-
dio do sistema para os transceptores. O processo de comunicação também re-
cebe os sinais de áudio do sistema vindo dos transceptores para receber dados
e, ao receber uma captura, realiza uma requisição HTTP para o servidor.

Figura 10: Diagrama utilizado para a integração da estação base com o processo de
comunicação

A Figura 11 mostra o diagrama da integração implementada no sistema em-
barcado. O processo de comunicação utiliza a entrada e saída de áudio para
escrever as alterações nas configurações recebidas em arquivos específicos do
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sistema operacional e lê os arquivos de imagem num diretório do sistema ope-
racional para enviá-los para a estação base. O processo de controle e aquisição
lê os quadros das câmeras USB para obter as imagens e as grava no diretório
especificado. Ele também observa alterações nos arquivos de configuração e
utiliza o GPIO para receber informações do sensor de movimento e para realizar
o controle das câmeras.

Figura 11: Diagrama utilizado para a integração do sistema embarcado com o processo
de comunicação

4 Resultados

Esta seção discorrerá sobre os resultados obtidos ao fim do desenvolvimento
do projeto WildRadio.

4.1 Análise das capturas obtidas

A Figura 12-a é a imagem original de uma captura realizada utilizando o
WildRadio durante testes, a Figura 12-b é a figura resultante após a transmissão
para a estação base. É nítida a presença de ruído na imagem após a transmissão,
no entanto é possível perceber que a perda de qualidade ainda permite a iden-
tificação do animal (Coereba flaveola, conhecido também por papo-amarelo).
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Figura 12: Captura obtida pelo WildRadio antes (a) e após (b) a transmissão

Um exemplo de utilização das duas câmeras pode ser visto nas Figuras 13-a
e 13-b, onde a mesma cena é capturada de dois ângulos distintos (a aparência
rosada da Figura 13-b se deve ao fato do filtro infravermelho ter sido removido
por acidente da câmera secundária).

Figura 13: Captura obtida pela câmera (a) principal e (b) alternativa

4.2 Códigos fonte

Todo o software desenvolvido para o projeto é de código aberto (sob a li-
cença MIT) e pode ser encontrado na organização wild-radio no website GitHub1.

4.3 Análise de custos

Originalmente, o projeto foi planejado para ser realizado em 652 horas. Ele
acabou demandando 689 horas (aproximadamente 6% a mais que o estimado),
sendo a parte mais custosa a especificação e implementação do protocolo e da
comunicação.

1Disponível em https://github.com/wild-radio
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Os gastos estimados inicialmente eram de R$ 831,20, no entanto o orça-
mento foi excedido em R$ 328,62, totalizando a quantia de R$ 1.159,82 (apro-
ximadamente 40% a mais do que o estimado).

4.4 Blog de desenvolvimento

Durante o desenvolvimento do projeto, foi mantido um blog com atualiza-
ções periódicas2. Neste blog foi disponibilizado um curto vídeo de apresentação
do WildRadio.

5 Conclusões

O desenvolvimento deste projeto provou a factibilidade do conceito inicial-
mente proposto. No entanto, para que o WildRadio pudesse ser utilizado num
cenário realístico, várias melhorias ainda teriam que ser realizadas, sendo as
principais o aumento da autonomia de bateria (para no mínimo alguns dias)
e uma melhoria na estrutura física do sistema embarcado (para garantir maior
resistência a impactos e chuva).

Referências

[1] Campos S. O QUE É MODULAÇÃO E QUE MODOS SÃO UTILIZADOS.
http://www.sarmento.eng.br/Modulacao.htm#FM%20Frequency%
20Modulation.

[2] Equipe Embarcados. APRENDA SOBRE MODULAÇÃO FM. https://www.
embarcados.com.br/aprenda-sobre-modulacao-fm/.

[3] BaoFeng Tech. BAOFENG UV-82, 2018. https://baofengtech.com/uv82.

[4] BaoFeng Tech. BAOFENG UV-5R, 2018. https://baofengtech.com/uv-
5r.

[5] Glidden R. L. GETTING STARTED WITH SLOW SCAN TELEVISION,
1990. Download: http://www.arrl.org/files/file/Technology/
tis/info/pdf/99753.pdf.

[6] JL Barber and Silicon Pixels. PROPOSAL FOR SSTV MODE SPECIFICATI-
ONS. In Dayton SSTV Forum, volume 20, 2000.

[7] Bob Watson. FSK: SIGNALS AND DEMODULATION. Tech note, 2001, 1980.

[8] OpenCV team. OPENCV LIBRARY. https://opencv.org/.

2Disponível em https://wildradioo3.wordpress.com

http://www.sarmento.eng.br/Modulacao.htm#FM%20Frequency%20Modulation
http://www.sarmento.eng.br/Modulacao.htm#FM%20Frequency%20Modulation
https://www.embarcados.com.br/aprenda-sobre-modulacao-fm/
https://www.embarcados.com.br/aprenda-sobre-modulacao-fm/
https://baofengtech.com/uv82
https://baofengtech.com/uv-5r
https://baofengtech.com/uv-5r
http://www.arrl.org/files/file/Technology/tis/info/pdf/99753.pdf
http://www.arrl.org/files/file/Technology/tis/info/pdf/99753.pdf
https://opencv.org/
https://wildradioo3.wordpress.com


Relatório Técnico: WildRadio 19

[9] NVIDIA Corporation. OPENCV. https://developer.nvidia.com/
opencv.

[10] Raspberry Pi Foundation. RASPBERRY PI 3 MODEL B SPECIFICATI-
ONS, 2018. https://www.raspberrypi.org/products/raspberry-pi-
3-model-b/.

[11] Electronicshub. SERVO MOTOR – TYPES AND WORKING PRINCIPLE,
2015. https://www.electronicshub.org/servo-motors/.

[12] Desconhecido. SG90 9 G MICRO SERVO DATASHEET. Download: http:
//akizukidenshi.com/download/ds/towerpro/SG90.pdf.

[13] Arduino e Cia. SENSOR DE PRESENÇA COM MÓDULO PIR DYP-
ME003, 2014. https://www.arduinoecia.com.br/2014/06/sensor-
presenca-modulo-pir-dyp-me003.html.

[14] Desconhecido. DYP-ME003 PIR SENSOR MODULE DATASHEET. Down-
load: http://cdn.openimpulse.com/blog/wp-content/uploads/
wpsc/downloadables/DYP-ME003_PIR_Sensor_Module_Datasheet.
pdf.

[15] RasPi.TV. RASPBERRY PI ZERO – POWER MEASUREMENTS. http://
raspi.tv/2015/raspberry-pi-zero-power-measurements.

[16] Amherst Walkie Talkie Radio Centre. Audio connector types, 2012.
http://www.walkie-talkie-radio.co.uk/media/1101/walkie-
talkie-radio-connector-types.pdf.

[17] Roy Thomas Fielding. ARCHITECTURAL STYLES AND THE DESIGN OF
NETWORK-BASED SOFTWARE ARCHITECTURES, 2000.

[18] Richard D. Hipp. SQLite3, 2000. https://www.sqlite.org.

[19] T. J. Holowaychuk. expressJS, 2010. https://expressjs.com.

[20] T. Tam. Swagger, 2011. https://swagger.io/.

[21] J. Walke. React, 2018. https://reactjs.org/.

[22] Kamal Mostafa. minimodem, 2018. http://www.whence.com/
minimodem/.

[23] Free Software Foundation. GPLv3, 2007. https://www.gnu.org/
licenses/gpl-3.0.nl.html.

[24] Ahmet Inan. robot36, 2011. https://github.com/xdsopl/robot36.

[25] Creative Commons Corporation. Creative Commons CC0, 2011. https:
//creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/.

https://developer.nvidia.com/opencv
https://developer.nvidia.com/opencv
https://www.raspberrypi.org/products/raspberry-pi-3-model-b/
https://www.raspberrypi.org/products/raspberry-pi-3-model-b/
https://www.electronicshub.org/servo-motors/
http://akizukidenshi.com/download/ds/towerpro/SG90.pdf
http://akizukidenshi.com/download/ds/towerpro/SG90.pdf
https://www.arduinoecia.com.br/2014/06/sensor-presenca-modulo-pir-dyp-me003.html
https://www.arduinoecia.com.br/2014/06/sensor-presenca-modulo-pir-dyp-me003.html
http://cdn.openimpulse.com/blog/wp-content/uploads/wpsc/downloadables/DYP-ME003_PIR_Sensor_Module_Datasheet.pdf
http://cdn.openimpulse.com/blog/wp-content/uploads/wpsc/downloadables/DYP-ME003_PIR_Sensor_Module_Datasheet.pdf
http://cdn.openimpulse.com/blog/wp-content/uploads/wpsc/downloadables/DYP-ME003_PIR_Sensor_Module_Datasheet.pdf
http://raspi.tv/2015/raspberry-pi-zero-power-measurements
http://raspi.tv/2015/raspberry-pi-zero-power-measurements
http://www.walkie-talkie-radio.co.uk/media/1101/walkie-talkie-radio-connector-types.pdf
http://www.walkie-talkie-radio.co.uk/media/1101/walkie-talkie-radio-connector-types.pdf
https://www.sqlite.org
https://expressjs.com
https://swagger.io/
https://reactjs.org/
http://www.whence.com/minimodem/
http://www.whence.com/minimodem/
https://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.nl.html
https://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.nl.html
https://github.com/xdsopl/robot36
https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/


Relatório Técnico: WildRadio 20

[26] Mike; Welborn Matt; Guttag John Bose, Vanu; Ismert. Virtual radios. Soft-
ware Devices and Systems Group Laboratory for Computer Science Massa-
chusetts Institute of Technology, 10 1999.


	Introdução
	Componentes e tecnologias
	Rádio FM
	SSTV
	Robot 36
	AFSK
	OpenCV

	Desenvolvimento
	Hardware
	Interface transceptor-Raspberry

	Software
	Estação base
	Sistema embarcado
	Comunicação
	Estrutura física
	Integração


	Resultados
	Análise das capturas obtidas
	Códigos fonte
	Análise de custos
	Blog de desenvolvimento

	Conclusões

