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Resumo 
 

É cada vez mais crescente o interesse em sistemas embarcados na área de áudio e 
entretenimento. Nesse contexto, a proposta do trabalho de conclusão de curso é projetar e 
implementar um tocador de música com acesso remoto por um tablet Android. Este documento 
apresenta com detalhes cada etapa do projeto.  

 
Palavras chave: tocador, música, microcontrolador, MP3, WAV, codec, Pen Drive, SD 

Card, LCD, Bluetooth, rádio, UART, SPI, I�C, I�S, USB, ARM, Android.  
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1 Introdução 
 
É cada vez mais crescente o interesse em sistemas embarcados. Um sistema 

embarcado (ou sistema embutido) é um sistema microprocessado no qual o computador é 
completamente dedicado ao dispositivo ou sistema que ele controla. Diferentemente de 
computadores de propósito geral, como o computador pessoal, um sistema embarcado realiza um 
conjunto de tarefas predefinidas, geralmente com requisitos específicos. Já que o sistema é 
dedicado a tarefas específicas, através de engenharia pode-se otimizar o projeto reduzindo 
tamanho, recursos computacionais e custo do produto [1]. 

Em geral, tais sistemas não podem ter sua funcionalidade alterada durante o uso. Caso 
queira-se modificar o propósito é necessário reprogramar todo o sistema, o que às vezes não é 
possível quando o sistema já se encontra com o cliente. Fisicamente, os sistemas embarcados 
passam desde MP3 players a semáforos. 

 

1.1 Motivação 
 
Nesse contexto de sistemas embarcados, a área de áudio e entretenimento vem sendo 

bastante explorada. É comum encontrar no mercado pequenos tocadores de música MP3 a um 
custo baixo, como o tocador mostrado na Figura 1.1.  

Um exemplar desse tocador de música foi adquirido a um custo de R$ 25,00. Ele possui 
entrada para Pen Drive, entrada para SD Card (cartão de memória),  rádio FM e-, entrada de 
áudio auxiliar. É alimentado por uma tensão de 5 V e consome uma corrente máxima de 150 
mA, também possui uma bateria recarregável de Li-Ion. A interface com o usuário é feita através 
de 4 teclas e um pequeno display. É capaz apenas de tocar músicas em MP3, o usuário não pode 
escolher a música a ser tocada por nome, mas só consegue passar pelas músicas sequencialmente 
sem ver o título delas e não possui entrada para fone de ouvido. A parte interna (hardware e 
firmware) desse tocador não foi analisada. 

A caixa que armazena o circuito tem o tamanho de aproximadamente 65x65x65 mm. O 
alto-falante está localizado em uma das faces da caixa (Figura 1.1a). A entrada USB para o Pen 
Drive, a entrada para fonte de alimentação, a entrada de áudio auxiliar e um led que indica a 
ligação da fonte externa estão em outra face (Figura 1.1b). Na face superior (Figura 1.1c) há a 
antena de rádio FM, o display, a chave liga/desliga do sistema e as 4 teclas. A Figura 1.1d mostra 
a face com a entrada para o SD Card. A face mostrada na Figura 1.1e possui uma tampa que 
quando retirada revela um espaço para a bateria Li-Ion. Esse tocador de som é acompanhado por 
uma fonte chaveada externa de 5 V.  
 

Figura 1.1: Visão a) frontal b) lateral c) superior d) lateral e) traseira. 
 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Microprocessador
http://pt.wikipedia.org/wiki/Computador
http://pt.wikipedia.org/wiki/Computador_pessoal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Engenharia
http://pt.wikipedia.org/wiki/MP3_player
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sem%C3%A1foro
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Então, a ideia é construir um tocador de música com características semelhantes ao 
tocador previamente descrito, mas aprimorado com uma interface melhorada e controle por 
Bluetooth. 

 

1.2 Objetivo 
 
O objetivo desse trabalho é projetar o circuito de um tocador de música no formato WAV 

e MP3 (com o controle feito por um microcontrolador), projetar seu firmware e o layout da placa 
de circuito impresso. É escopo também projetar um software para plataforma android que se 
comunica com a placa através do protocolo Bluetooth. 

O sistema deve ter teclas para o usuário poder navegar pelo sistema e um display LCD 
alfanumérico 2x16 para mostrar as músicas disponíveis e poder identificá-las pelos títulos. O 
sistema conta com entradas para o usuário conectar um Pen Drive e um SD Card para reproduzir 
músicas armazenadas nesses dispositivos. O hardware deve ter um alto-falante e entrada para 
fone de ouvido, como possíveis saídas de áudio e ainda uma entrada auxiliar para áudio e rádio 
FM. A alimentação  pode ser  através de uma porta USB tipo A ou uma fonte externa de 5 V com 
corrente de 300 mA. Ainda deve possuir uma bateria Li-Ion recarregável.   

Todo o sistema deve ser armazenado em uma caixa aproximadamente do mesmo 
tamanho da caixa do tocador exemplo. O custo de cada placa deve ser o menor possível. A 
finalidade é fazer outro tocador de música com mais atributos. 
 

1.3 Organização do trabalho 
 
 Este relatório está organizado da seguinte forma: o capítulo 2 fala sobre o projeto de 
hardware que inclui informações sobre gerenciamento de energia, fonte de alimentação, 
microcontrolador e periféricos. O capítulo 3 retrata os formatos de arquivos MP3 e WAV. O 
capítulo 4 fala sobre o projeto de firmware e as bibliotecas utilizadas. O capítulo 5 contém 
informações sobre a tecnologia android e como foi desenvolvido o código para a aplicação em 
questão. O capítulo 6 mostra o projeto da placa de circuito impresso. O capítulo 7, 8 e 9 retratam 
os resultados obtidos, as etapas que estão por vir e a conclusão, respectivamente. Além dos 
capítulos mencionados, tem-se ainda a seção chamada “Anexos” que informa e explica os 
protocolos de comunicação utilizados e também os custos dos componentes. Existe ainda, a 
seção chamada “Referências” que informa as fontes utilizadas para o desenvolvimento do 
projeto. 
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2 Projeto do hardware 
 
Esta seção é dedicada a mostrar como foi realizado o projeto do circuito. O projeto inclui 

reguladores de tensão, um CI gerenciador de bateria e energia, o microcontrolador 
STM32F407VGT6, circuito para conector de SD Card, circuito para conector de Pen Drive, 
codec de áudio, módulo receptor FM BPR5767, display LCD 2x16, teclas e módulo Bluetooth. 

O codec de áudio CS43L22 processa os dados digitais e os transforma em sinal analógico 
e o envia para a saída externa de áudio ou para o alto-falante. O módulo receptor FM BPR5767 
tem como objetivo captar os sinais em RF, processá-los e enviá-los ao codec que os transmite 
para a saída de áudio externa. A interface com o usuário é realizada através de um display LCD 
2x16, teclas e um módulo conversor UART/Bluetooth HC-06 que comunica o sistema ao 
dispositivo Android. A arquitetura do projeto, com os principais componentes, pode ser 
visualizada na Figura 2.1. 

 

 
Figura 2.1: Arquitetura do projeto. 

 
Os principais módulos dessa aplicação utilizados pelo microcontrolador são: 

 - Periférico USB: Configurado no modo host. Mass Storage Class (MSC) é 
implementado para receber dados de áudio do Pen Drive. 
 - Periférico SPI: Configurado no modo mestre para receber dados de áudio do SD Card. 

- Periférico I�S: Configurado no modo mestre para transmitir dados de áudio para o 
codec de áudio (DAC).  

- Periférico I�C: É usado para controlar os dispositivos externos, o codec de áudio e o 
módulo receptor FM. 

- Periférico UART: É usado para transmitir e receber dados do módulo conversor 
UART/Bluetooth. 
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- DMA: É utilizado para transmitir dados a partir dos buffers para o periférico I�S. Ele 
reduz significativamente a carga da CPU. 
 - Portas I/O: Utilizadas como entrada para as teclas e saída para o display LCD. 

 
2.1 Fonte de alimentação 
 
A tensão contínua de alimentação de entrada da placa do projeto é 5 V. O circuito pode 

ser alimentado por qualquer porta USB tipo A. Para isso foi construído um cabo com um 
conector de alimentação DC macho em uma extremidade e o conector macho USB tipo A na 
outra extremidade. É importante enfatizar que quando a placa estiver conectada a uma porta 
USB, não haverá troca de informações, o circuito só utilizará os pinos de alimentação (GND e 
Vcc). 

Na ausência de alimentação externa, o circuito é alimentado por uma bateria Li-Ion. 
Então, no projeto foi incluso o CI gerenciador de bateria e energia. Além disso, há 2 reguladores 
de tensão para adequar os valores de tensão de alimentação de todos os componentes do circuito. 
 

2.1.1 Reguladores de tensão 
 
O regulador de tensão é um dos componentes mais comuns colocados em um projeto. É o 

componente principal da fonte de alimentação. Permite que se obtenha praticamente qualquer 
valor de tensão desejada (dentro dos limites de suas características) para um circuito com 
excelentes taxas de regulação de voltagem, filtragem e proteção contra curto circuito e excesso 
de aquecimento. 

No projeto há 3 diferentes valores de tensão de alimentação. O display LCD e o conector 
USB para Pen Drive são alimentados pela tensão de entrada de 5 V. Os outros componentes são 
alimentados por uma tensão de 3 V. O codec de áudio, além de ser alimentado por essa tensão de 
3 V, utiliza uma tensão de 2,5 V para alimentar seu circuito amplificador do alto-falante. Então, 
foi necessário incluir dois reguladores de tensão, o CI LD3985M25R (com tensão de saída de 2,5 
V) e o CI LD3985M33R (com tensão de saída de 3,3 V). Ambos possuem encapsulamento 
SOT23-5, mostrado na Figura 2.2.  

Cada regulador fornece até 150 mA de corrente. São adequados para aplicações de baixa 
potência e sistemas alimentados por bateria, pois podem trabalhar com uma pequena queda de 
tensão (low dropout) entre a entrada e a saída (cerca de 60 mV), possuem baixo nível de ruído e 
pequena corrente quiescente (corrente que circula pelo dispositivo quando ele está em 
funcionamento mas sem alimentar qualquer carga). 
 

 
Figura 2.2: Encapsulamento SOT23-5. Retirada de [30]. 

 

A Figura 2.3 mostra o circuito do projeto com os reguladores de tensão. Além dos 3 pinos 
comuns em qualquer regulador (tensão de entrada, Vin; tensão de saída, Vout; e terra, GND), 
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existe o pino BYPASS (conectado a um capacitor externo para minimizar o ruído) e o pino INH 
que habilita o funcionamento do componente. Há também um diodo Schottky, D1, para baixar a 
tensão de saída do regulador LD3985M33R de 3,3 V para cerca de 3 V. 
  

 
Figura 2.3: Circuito com os reguladores LD3985M25R e LD3985M33R. 

. 
2.1.2 CI gerenciador de bateria e energia 

 
O dispositivo integrado BQ24075RGTT é um carregador de bateria Li-Ion e gerenciador 

do caminho de energia do sistema. É voltado para aplicações portáteis, em um espaço limitado 
(tem o encapsulamento QFN-16, mostrado na Figura 2.4). O dispositivo opera a partir de uma 
porta USB ou uma fonte de tensão contínua, com correntes de carga de até 1,5 A. A faixa de 
tensão de entrada com proteção contra sobretensão suporta fontes não reguladas. Os recursos de 
gerenciamento do caminho dinâmico de energia alimenta o sistema enquanto simultaneamente e 
independentemente carrega a bateria. Esse recurso reduz o número de ciclos de carga e descarga 
da bateria, permitindo o término adequado do carregamento da bateria. 

O componente permite que a carga seja alimentada assim que ocorre uma conexão com 
uma fonte externa, mesmo com a bateria totalmente descarregada. A bateria também 
complementa o fornecimento de corrente quando a fonte externa não pode proporcionar as 
correntes de pico do sistema. 

 

 
Figura 2.4: Encapsulamento QFN-16. Retirada de [31]. 

 
O dispositivo é importante porque a bateria é carregada em três fases: fase de pré-carga, 

fase de corrente constante para carregamento rápido e a fase de tensão constante. Na fase de pré-
carga, a bateria é carregada com a corrente de pré-carga. Uma vez que a tensão da bateria cruza 
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um valor limiar, a bateria será carregada com a corrente constante de carga rápida, com valor 
maior que a corrente de pré-carga. Quando a tensão da bateria atinge o valor final, ela é 
carregada com essa tensão final até atingir a carga completa. 

Existe também um controle interno que monitora a temperatura interna e se ela passar de 
um limiar, a corrente de carga é reduzida. O limite de corrente de entrada e o de corrente de 
carga são programáveis usando resistores externos. Na Figura 2.5 é mostrado o circuito com o 
componente BQ24075RGTT. 
 

 
Figura 2.5: Circuito com o CI gerenciador de bateria e energia.. 

 

2.2 Microcontrolador 
 
A escolha do modelo de microcontrolador mais adequado para um projeto não é uma 

atividade simples e representa compromissos que podem se mostrar limitantes no futuro [10]. 
Alguns parâmetros devem ser analisados como: arquitetura (8, 16 ou 32 bits), quantidade e tipo 
de memória, tensão de alimentação, consumo de potência, tipos de periféricos, quantidade de 
pinos, tipo de encapsulamento, e assim por diante. Nesse projeto foi utilizado o microcontrolador 
STM32F407VGT6, com o encapsulamento LQFP-100 mostrado na Figura 2.6.  

A opção pelo microcontrolador STM32F407VET6 não foi realizada com base no menor 
número de recursos necessários ao projeto e baixo custo. Arbitrariamente, escolheu-se trabalhar 
com um processador ARM. Usando uma abordagem baseada em RISC (Conjunto Reduzido de 
Instruções de Computador), processadores ARM requerem significativamente menos transistores 
do que outros processadores. Os benefícios desta abordagem são custos mais baixos, menor 
geração de calor e menor uso de energia, características que são desejáveis para o uso de 
dispositivos portáteis alimentados por bateria. 
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Figura 2.6: Microcontrolador STM32F407VGT6. Retirada de [32]. 

 

 
Figura 2.7: Circuito com o Microcontrolador STM32F407VGT6. 

 
Então, placas de desenvolvimento com microcontraladores que usassem processador 

ARM foram pesquisadas. A placa escolhida para os testes iniciais do projeto foi a 
STM32F4DISCOVERY, da STMicroelectronics, pelo seu baixo custo (cerca de 15 dólares), por 
conter um codec de áudio e seu microcontrolador STM32F407VGT6 ter suporte para USB 2.0 
no modo host, necessário para acessar o Pen Drive (a seção 6.1 trata da placa 
STM32F4DISCOVERY). Assim, o microcontrolador, STM32F407VGT6, foi selecionado 
essencialmente por fazer parte da placa de desenvolvimento. Suas características excedem o 
mínimo necessário para o funcionamento do projeto. Uma versão futura do projeto deve optar 
por um microcontrolador da STMicroelectronics de custo mais baixo. 

As características do componente STM32F407VGT6 relevantes para o projeto são: 
arquitetura de 32 bits; frequência do clock de 168 MHz; 1 MB de memória Flash; 192 KB de 
memória RAM; tensão de alimentação de 1,8 V até 3,6 V; timers (de 16 bits e de 32 bits); 82 
portas I/O com capacidade de interrupção; interfaces de comunicação I�C (3 interfaces), SPI (3 
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interfaces, com 2 interfaces podendo funcionar como I�S full-duplex), UART (3 interfaces) e 
USB 2.0 modo host (2 interfaces);  controlador  DMA de 16 bits; modo debug serial SWD. 

A Figura 2.7 mostra o circuito com o microcontrolador utilizado no projeto. O 
esquemático do componente foi dividido em duas partes. A primeira parte (U6A) trata dos pinos 
do microcontrolador que são utilizados para trocar informações e comandar os outros 
componentes do projeto. A segunda parte (U6B) é referente ao circuito de alimentação do 
microcontrolador. Na figura também é mostrado o conector SWD, necessário para gravar e fazer 
o debugger do código. 
 

2.3 SD Card 
 
 Memórias SD Card ou cartões de memória (Secure Digital Card) são do tipo flash 
presentes na maioria das câmeras fotográficas, celulares, entre outros dispositivos eletrônicos.  
Na memória Flash, os dados são organizados em blocos que contêm um determinado número de 
bytes definido pelo usuário. Deste modo, se o usuário quiser acessar um dado, é necessário 
acessar o bloco ao qual ele pertence. 
 O SD Card tornou-se o padrão de cartão de memória com melhor relação custo/benefício 
do mercado, devido à popularidade, baixo custo, confiabilidade, velocidade de comunicação, 
capacidade de armazenamento e dimensões reduzidas. 
 A comunicação entre o microcontrolador e o SD Card pode ser feito através de dois 
protocolos, o SPI e o SD. A diferença entre os dois é que o primeiro trata-se de um protocolo 
serial bit a bit, enquanto que no protocolo SD os dados são transferidos de quatro em quatro bits. 
O protocolo escolhido foi o SPI, devido a sua simplicidade. 
 

2.3.1 Organização da memória 
 
 A memória do SD Card está organizada em três unidades, são elas: 

- Bloco: unidade relacionada  aos comandos de escrita e leitura de blocos. Seu tamanho 
corresponde a quantidade de bytes que serão transferidos em caso de escrita e leitura. O tamanho 
do bloco pode ser fixo ou programável, o registrador CSD (Dado Específico do Cartão) obtém as 
informações sobre ele. 

- Setor: unidade relacionada ao comando de apagar e seu tamanho corresponde a 
quantidade de blocos apagados. O tamanho do bloco é fixo e as informações podem ser obtidas 
no registrador CSD. 

- WP Group: unidade relacionada à proteção de dados contra escrita e seu tamanho 
corresponde ao número de grupos protegidos, sendo indicado por um bit. O tamanho do grupo é 
fixo e as informações estão contidas no registrador CSD. 

 
2.3.3 Pinos do SD Card 

 
 O SD Card possui nove pinos, dos quais quatro são destinados à comunicação SPI e três 
relacionados à alimentação. A Figura 2.8 ilustra o SD Card com os pinos em evidência.  
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Figura 2.8: Pinos do SD Card. Retirada de [2]. 

 
A Tabela 2.1 mostra a descrição dos pinos do cartão de memória e a ligação com os pinos 

ligados ao microcontrolador. 
 

Tabela 2.1: Descrição dos pinos do cartão de memória. 
Pino SD Card Função SD Card Pino STM32F407VGT6 Função STM32F407VGT6 

1 Chip Select/ Slave Select (SS���) 51 SPI2_NSS 
2 Master Out Slave In (MOSI) 54 SPI2_MOSI 
3 Terra -  
4 Alimentação -  
5 Clock 52 SPI2_SCK 
6 Terra -  
7 Master In Slave Out (MISO) 53 SPI2_MISO 
8 Não utilizado -  
9 Não utilizado -  

 
Os cartões de memória funcionam com tensões que variam de 2.7 V a 3.6 V. Para 

microcontroladores que funcionam a 5V é necessário utilizar reguladores de tensão, contudo, 
felizmente, não é o caso. É necessária a inserção de resistores de pull up. A Figura 2.9 mostra o 
circuito montado para o SD Card. 

 

 
Figura 2.9: Circuito para SD Card. 
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2.4 Pen Drive 
 
O Pen Drive, mostrado na Figura 2.10, ou Memória USB Flash Drive é um dispositivo de 

memória constituído por memória flash, com uma ligação USB tipo A, permitindo a sua conexão 
a uma porta USB de um computador ou outro equipamento com uma entrada USB. As 
capacidades atuais de armazenamento são variadas, existindo flash drives com capacidade de até 
256 Gigabytes. A velocidade de transferência de dados pode variar dependendo do tipo de 
entrada, sendo a mais comum a USB 2.0 e a mais recente a USB 3.0. Surgiu no ano de 2000, 
com o objetivo de substituir o disquete, resgatar dados de computadores estragados, realizar 
backup com mais facilidade, abrigar determinados sistemas e aplicativos mais utilizados [11]. 

 
Figura 2.10: Pen Drive. Retirada de [11]. 

 
Para ter acesso às músicas armazenadas no Pen Drive, há um circuito com um conector 

macho USB tipo A. Os pinos e as funções dos pinos do Pen drive que são ligados ao 
microcontrolador estão descritos na Tabela 2.2. 

 
Tabela 2.2: Descrição dos pinos do Pen Drive. 

Pino Pen Drive Função Pen Drive Pino STM32F407VGT6 Função STM32F407VGT6 
1 Vcc - - 
2 D- 70 OTG_FS_DM 
3 D+ 71 OTG_FS_DP 
4 GND - - 

 
Na Figura 2.11 é mostrado o circuito utilizado para conectar o Pen Drive ao sistema. O 

periférico USB do microcontrolador é usado como host USB 2.0 no modo full-speed (12 Mbps). 
Como a aplicação deve suportar um dispositivo alimentado pelo barramento USB, é necessário 
haver um circuito externo que fornece a tensão necessária e também limita a corrente. A placa do 
projeto é alimentada por uma tensão de 5 V, então foi adicionado ao circuito o CI AP2401MP-
13, que é uma chave de alimentação. Se o Pen Drive está conectado ao sistema, o 
microcontrolador habilita o CI AP2401MP-13 (através do pino EN) para fornecer energia para 
ele. O componente liga a conexão entre a fonte de 5 V e o conector do Pen Drive. Caso haja um 
consumo excessivo de corrente, esse CI limita o valor da corrente e caso essa situação permaneça 
por um certo tempo, o CI cessa o fornecimento e comunica ao microcontrolador o fato através do 
pino FLG que é colocado em nível lógico baixo. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Universal_Serial_Bus
http://pt.wikipedia.org/wiki/Gigabyte
http://pt.wikipedia.org/wiki/USB_2.0
http://pt.wikipedia.org/wiki/USB_3.0
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Figura 2.11: Circuito com o conector USB tipo A. 

 

2.5 Codec de áudio 
 
O componente codec de áudio serve para processar os dados digitais dos arquivos de 

música nos formatos WAV e MP3, como entrada, transformando no sinal analógico estéreo de 
áudio, como saída. O codec é controlado através de comandos definidos por uma interface de 
comunicação I�C. Os dados de música são enviados pelo microcontrolador através do protocolo 
de comunicação I�S.   

Assim, como o microcontrolador STM32F407VGT6, o codec de áudio CS43L22 foi 
escolhido por fazer parte da placa de desenvolvimento STM32F4DISCOVERY. O CS43L22 é 
um circuito integrado, um conversor digital para analógico (DAC) de baixa potência com saída 
para fone de ouvido e amplificador classe D para alto-falante. Oferece muitos recursos 
adequados para baixo consumo de energia, aplicações para sistemas portáteis. O encapsulamento 
do componente é o QFN-40, mostrado na Figura 2.12.  

 

 
Figura 2.12: Encapsulamento QFN-40. Retirada de [33]. 

 
A saída DAC inclui um mecanismo de processamento de sinal digital, com vários 

controles de função fixa. O controle de tom proporciona ajustes de graves e agudos. E o controle 
digital de volume pode ser configurado para mudar com transições suave, enquanto os controles 
analógicos podem ser configurados para ocorrer em cada cruzamento de zero. 

O amplificador de fone de ouvido estéreo é alimentado a partir de uma fonte de 
alimentação positiva externa separada (no caso do projeto, por 2,5 V) e o circuito integrado 
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consegue produzir uma alimentação negativa. Isto permite uma saída analógica centrada no terra 
com uma grande oscilação do sinal e elimina a necessidade de capacitores de bloqueio DC 
externos.  

O amplificador de classe D do alto-falante estéreo não requer um filtro externo e 
proporciona a amplificação de alta eficiência demandada pelas aplicações portáteis. O 
amplificador  do alto-falante pode ser alimentado diretamente a partir de uma bateria (no caso do 
projeto, é utilizada a fonte de alimentação de 2,5 V também), enquanto ocorre um sistema de 
monitoramento e compensação, no qual outra alimentação externa dc (no caso do projeto, é 
utilizada a fonte de alimentação de 3 V) fornece um nível de ganho constante se houver um 
decaimento de tensão da bateria. 

O CS43L22 encaminha entradas de sinais analógicos diretamente para o amplificador do 
fone de ouvido. Este recurso é útel em aplicações que utilizam um módulo receptor FM onde o 
áudio deve ser transmitido para os fones de ouvido. Para a presente aplicação, esse é um ponto 
negativo pois o áudio do módulo FM não pode ser reproduzido no alto-falante. Então, na 
próxima versão do projeto o codec de áudio deve ser trocado. 

Os pinos e as funções dos pinos do codec de áudio que são ligados ao microcontrolador 
estão descritos na Tabela 2.3. 

 
Tabela 2.3: Descrição dos pinos do codec de áudio. 

Pino Codec Função Codec Pino STM32F407VGT6 Função STM32F407VGT6 
1 Dados – SDA 96 I2C1_SDA 
2 Clock – SCL 92 I2C1_SCL 

31 Selecionador – Alto-Falante 98 Porta de Saída 
32 ������������� 85 Porta de Saída 
37 Master Clock – MCK 64 I2S3_MCK 
38 Clock – SCK 78 I2S3_CK 
39 Dados – SD 80 I2S3_SD 
40 Selecionador – WS 29 I2S3_WS 

 
A Figura 2.13 mostra a parte do circuito do projeto com o codec de áudio. É possível 

observar a existência dos resistores de pull-up nas linhas SCL e SDA que são conectadas ao 
microcontrolador. É utilizado um alto-falante de 4 Ω no modo mono com potência máxima de 
350 mW, especificado pelo fabricante do codec. O pino 31 (SPKR/HP) detecta quando o plugue 
do fone de ouvido é inserido e o sistema que usava o alto-falante como saída do áudio passa a 
usar automaticamente o fone de ouvido.  

O fone de ouvido é utilizado no modo estéreo. Na placa há um conector fêmea de áudio 
de 3,5 mm com 4 terminais: canal direito, canal esquerdo, terra e outro terminal que é conectado 
ao canal esquerdo quando o plugue do fone de ouvido é inserido, quando não há plugue o 
terminal fica em aberto.  

Foi projetado um circuito conector para uma entrada de áudio auxiliar também, mas o 
sinal seria reproduzido diretamente apenas no fone de ouvido. Assim, essa parte não foi 
implementada, sendo deixada para a próxima versão. Não faz sentido, por exemplo, conectar 
uma entrada de áudio na placa vinda de um computador para ser reproduzida apenas no fone de 
ouvido, pois é mais lógico ligar o fone de ouvido diretamente na saída do computador. As saídas 
dos canais de áudio direito e esquerdo do módulo receptor FM são conectadas diretamente ao 
codec de áudio e só podem ser reproduzidas no fone de ouvido. 
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Figura 2.13: Circuito com codec de áudio CS43L22. 

 

2.6 Módulo receptor FM 
 
Sinais de rádio FM são transmitidos em uma banda de frequência na faixa de 88 MHz a 

108 MHz. O sinal de entrada precisa primeiro ser demodulado, o que envolve várias etapas, 
incluindo o amplificador de baixo ruído, misturador de frequência e de outras unidades de 
processamento de sinal FM de nível de hardware [13]. Então, o módulo receptor FM BPR5767, 
mostrado na Figura 2.14, foi utilizado para executar essas etapas de pré-processamento. Esse 
módulo foi escolhido principalmente pelo seu baixo custo (2,05 dólares) e também pelo seu 
pequeno tamanho (11x11x1 mm). Esse módulo estéreo de baixa potência é encontrado em 
muitos tocadores de mídia portáteis. 

 

 
Figura 2.14: Módulo receptor FM. Retirada de [34]. 

 
O módulo é baseado no CI TEA5767 da Philips. O receptor FM é controlado através de 

simples comandos definidos por uma interface de comunicação I�C ou SPI. No projeto, foi 
escolhido usar o protocolo de comunicação I�C pelo simples fato de haver mais exemplos de 
códigos disponíveis na Internet.  

O rádio é completamente livre de ajuste e requer apenas um mínimo de componentes 
externos pequenos e de baixo custo. O rádio pode ser sintonizado no Brasil e também na Europa, 
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EUA, e nas bandas de FM japonesas. O cristal e os componentes de suporte já estão na placa, é 
preciso a ligação de uma antena externa.  

Os pinos e as funções dos pinos do módulo receptor FM (e os pinos do microcontrolador 
conectados ao módulo) estão descritos na Tabela 2.4. 

 
Tabela 2.4: Descrição dos pinos do módulo receptor FM. 

Pino Módulo FM Função Módulo FM Pino STM32F407VGT6 Função STM32F407VGT6 
1 Dados - SDA 66 I2C3_SDA 
2 Clock – SCL 67 I2C3_SCL 
3 BUSMODE - - 
4 Reservado - - 
5 Vcc - - 
6 GND - - 
7 Canal Direito - - 
8 Canal Esquerdo - - 
9 MPXO - - 
10 Antena - - 

 
É importante observar algumas características do módulo: Tensão de Alimentação de 3,3 

V, com uma corrente de consumo de 23 mA; Cobertura de rádio FM de 70 MHz até 108 MHz; 
Saída de áudio estéreo; Função de sintonia automática; Processamento digital; Comandos 
utilizando o protocolo de comunicação I2C; Baixo consume de energia; Tamanho reduzido e de 
baixo custo; Alta sensibilidade e baixo nível de ruído.  

A Figura 2.15 mostra o circuito com o módulo receptor FM utilizado no projeto. É 
possível observar a existência dos resistores de pull-up nas linhas SCL e SDA que são 
conectadas ao microcontrolador. As saídas dos canais de áudio direito e esquerdo (com 
amplitude máxima de 100 mV) são conectadas diretamente ao codec de áudio. 
 

 
Figura 2.15: Circuito com o módulo receptor FM. 

 

2.7 Módulo Bluetooth 
 
 O módulo Bluetooth escolhido foi o HC-06, e tem como função transmitir e receber os 
dados do microcontrolador via comunicação serial e enviar para o dispositivo Android utilizado. 
A Figura 2.16 mostra o módulo Bluetooth. 
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Figura 2.16: Módulo Bluetooth. Retirada de [36]. 

 
O dispositivo é um módulo Bluetooth sem fio, transceptor RS232 TTL. Permite ao 

dispositivo de destino enviar e receber dados através da tecnologia Bluetooth sem utilizar cabo 
serial. Sua tensão normal de trabalho é 3,3 V. 

Para conseguir conectar o módulo Bluetooth ao dispositivo Android, é necessário parear 
o módulo ao dispositivo. O tablet é o responsável por requisitar o pareamento, ao fazer isto, é 
necessário inserir a senha de acesso do módulo Bluetooth, que nesse caso é 1234. 
 Efetuado o pareamento, o código escrito em Java é responsável por estabelecer a conexão 
entre os dispositivos. Depois de conectados, um canal em comum será utilizado para a 
transferência de dados. 
 Antes de desenvolver o código em Java, foi necessário o conhecimento do endereço 
único do módulo Bluetooth. Para descobrir esta informação foi preciso acessar o módulo 
Bluetooth através de um computador e analisar as propriedades do módulo. A solução seria 
possibilitar ao usuário escolher o módulo Bluetooth disponível e o sistema identificar se o 
módulo é válido. 

A Figura 2.17 mostra o módulo Bluetooth e evidencia os pinos utilizados para conectar o 
modulo ao microcontrolador. O pino 1, de transmissão, foi conectado ao pino PA2 do 
microcontrolador. O pino 2, recepção, foi conectado ao pino PA3 do microcontrolador. 
 

 
Figura 2.17: Circuito com o módulo Bluetooth. 
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A Tabela 2.5 também mostra as funções dos pinos do módulo que são conectados ao 
microcontrolador. 
  

Tabela 2.5: Descrição dos pinos do módulo Bluetooth ligados ao microcontrolador. 
Pino Bluetooth Função MBluetooth Pino STM32F407VGT6 Função STM32F407VGT6 

1 UART_TXD 26 UART2_RX 
2 UART_RXD 25 UART2_TX 

 

2.8 Display LCD 2x16 
 
O display LCD alfanumérico é uma interface de saída capaz de mostrar caracteres do 

código ASCII e outros símbolos. A interface entre o microcontrolador e o LCD alfanumérico é 
bastante simplificada, uma vez que ele possui um controlador interno capaz de reconhecer um 
conjunto de instruções predefinidas, transmitidas por meio de uma comunicação de quatro ou 
oito linhas de dados e três linhas de controle (RS, R/W�  e E) [2]. O display LCD está ilustrado na 
figura 2.18. 

 

 
Figura 2.18: Display LCD 2x16. Retirada de [36]. 

 
Os pinos e as funções dos pinos do display LCD (e os pinos do microcontrolador 

conectados ao LCD) estão descritos na Tabela 2.6. 
 

Tabela 2.6: Descrição dos pinos do display LCD 2x16. 
Pino LCD Função LCD Descrição LCD Pino STM32F407VGT6 Função STM32F407VGT6 

1 GND Terra - - 
2 Vcc Fonte de tensão  (5 Vcc) - - 
3 V0 Constraste - - 

4 RS 
0 – Instrução 
1 – Dado 

46 Porta de Saída 

5 R/W�  
0 – Escrita 
1 – Leitura 

- - 

6 E 
0 – Desabilita 
1 – Habilita 

45 Porta de Saída 

7-10 B0-B3 Barramento de dados - - 
11-14 B4-B7 Barramento de dados 44,43,42,41 Porta de Saída 

15 A Anodo do led da luz de fundo - - 
16 K Catodo do led da luz de fundo - - 

 
A Figura 2.19 mostra o circuito com o display LCD utilizado no projeto. O pino 2 (Vcc) 

é ligado ao CI AP2401MP-13, que é uma chave de alimentação controlada pelo 
microcontrolador. O pino 3 controla o contraste do LCD, para isso basta aplicar um sinal de 0 V 
a +5 Vcc. Foi utilizado um potenciômetro de 10 KΩ para o ajuste.  
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O pino 4 (RS) é o seletor de registros. Isso quer dizer que quando o pino está em nível 
lógico baixo (0) os dados enviados para o LCD são tratados como comandos. Quando este pino 
está em nível lógico alto (1), os dados são tratados como caracteres. O pino 5 (R/W� ) controla se a 
operação será de leitura (1) ou gravação (0). Como nesse projeto é utilizada apenas a operação de 
leitura, esse pino é mantido sempre em nível lógico baixo. 

O pino 6 (Enable), habilita os comandos do LCD em borda de descida (de 1 para 0). É 
utilizado para iniciar a transferência de comandos ou caracteres entre o módulo e as linhas de 
dados. Quando estiver escrevendo para o display, os dados serão transmitidos apenas a partir de 
uma transição de nível lógico baixo para alto.  

Os pinos 7 a 14 são o barramento de dados (8 bits). O LCD trabalha com os oito sinais 
em paralelo ou ainda pode trabalhar com um barramento de 4 vias (B4 a B7), mas os dados 
devem ser transmitidos em dois pacotes. Cada pacote de quatro bits é conhecido como "nibble". 
O “nibble” mais significativo deve ser enviado primeiramente, e o menos significativo deverá ser 
enviado logo em seguida. Este é um excelente recurso para minimizar o uso de pinos de I/O do 
microcontrolador, mas ocupa um pouco mais de memória. Nesse projeto, foi decidido utilizar 4 
vias de dados. 

Os pinos 15 e 16 regulam a luz de fundo. No circuito foi utilizado um resistor de 47 Ω 
para limitar a corrente. Quanto menor o valor do resistor, mais intensa a luz de fundo. 
 

 
Figura 2.19: Circuito com o display LCD 2x16. 

 
Para deixar o display operacional é preciso iniciá-lo, enviando uma sequência de 

comandos com a configuração desejada. Como parte integrante do controlador que o LCD 
utiliza, há uma tabela de caracteres pré-programados que estão prontos para uso imediato. Com 
isso, todo o trabalho de definir pixel por pixel para os caracteres foi eliminado. Para evitar que os 
módulos sejam rígidos no que diz respeito a caracteres exibidos, há uma área específica para 
caracteres criados pelo usuário. 
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Existe um tempo mínimo que o LCD precisa para processar as informações. Se este 
tempo não for respeitado, o LCD não funcionará [14]. No projeto, quando é necessário escrever 
algo no display, cada caracter é escrito por vez. Ou seja, foi criada uma rotina que a cada 
determinado intervalo de tempo envia os dados de um caracter a ser escrito no LCD. Essa 
alternativa foi utilizada para o microcontrolador poder executar outras tarefas enquanto espera o 
tempo que o LCD precisa para processar os dados de um caracter. 
 

2.9 Teclas 
 
No projeto são utilizadas 8 teclas que são ligadas às portas I/O do microcontrolador. 

Portas I/O (input/output) digitais são portas de entrada/saída de dados, cujos valores alteram 
entre ‘0’ e ‘1’. Por essas portas o microcontrolador é capaz de obter informações do mundo 
exterior, como também atuar diretamente no controle ON/OFF de dispositivos, como, por 
exemplo, ligar/desligar uma lâmpada [2]. 

Através das teclas, o usuário pode navegar pelo sistema (escolher se quer ouvir rádio, 
navegar pelo SD Card, navegar pelo Pen Drive, passar ou pausar a música, selecionar o volume, 
entre outros). A chave tátil, mostrada na Figura 2.20, foi escolhida como tecla. 
 

 
Figura 2.20: Chave tátil. Retirada de [37]. 

 
A Figura 2.21 mostra o circuito utilizado no projeto da tecla MODO. Esse módulo de 

circuito se repete para as 7 teclas restantes. É possível perceber que se a tecla não estiver 
pressionada a informação para o microcontrolador será nível lógico alto, caso contrário, se 
estiver pressionada será nível lógico baixo. O programa do microcontrolador verifica 
periodicamente se alguma tecla está pressionada. 
 

 
Figura 2.21: Circuito com uma tecla. 

 
Os pinos do microcontrolador conectados às teclas estão descritos na Tabela 2.7. 
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 Tabela 2.7: Descrição dos pinos do microcontrolador ligados às teclas. 
Descrição da Tecla Pino STM32F407VGT6 Função STM32F407VGT6 

Volome + 24 Porta de Entrada 
Replay 30 Porta de Entrada 

Volume - 31 Porta de Entrada 
Próximo Item 32 Porta de Entrada 

Selecionar 33 Porta de Entrada 
Item Anterior 34 Porta de Entrada 

Modo 35 Porta de Entrada 
Cancelar 36 Porta de Entrada 
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3 Formato dos arquivos MP3 e WAV 
 

Esta seção descreve os formatos de arquivos MP3 e WAV. O sistema desse projeto 
processa e reproduz arquivos nos formatos WAV e MP3. Para o microcontrolador enviar as 
amostras de uma música para o codec de áudio, é necessário conhecer as configurações desses 
formatos de arquivo. 

 
3.1 Formato WAV 
 
WAV é um arquivo multi-formato que contém um cabeçalho e dados [18]. Para o 

propósito deste trabalho, apenas o arquivo WAV PCM (formato de áudio sem compressão) será 
explorado. Para trabalhar com o formato WAV é necessário conhecer as seguintes terminologias: 
bits por amostra, taxa de amostragem, quantidade de canais e amostra individual.   

O número de bits por amostra determina quanta informação pode ser armazenada no 
arquivo. Para a maioria das finalidades de hoje, o tamanho de bit deve ser de 16 bits. Arquivos 
de 8 bits são menores, mas tem menos resolução. O tamanho de bit refere à amplitude. Em 
gravações de 8 bits, um total de 256 (de 0 a 255) níveis de amplitude estão disponíveis. Em 16 
bits, há um total de 65.536 (de -32768 a 32767) níveis de amplitude.  

O CD de áudio utiliza amostras de 16 bits e tem uma taxa de amostragem de 44.100 
amostras por segundo.  Ao olhar para a resposta em frequência, a frequência mais elevada pode 
ser considerada como sendo 1/2 da frequência de amostragem. 

A quantidade de canais é o número de elementos de gravação separados nos dados. 
Quando há apenas um canal é mono e quando são dois canais é estéreo. O projeto só reproduz 
arquivos de áudio estéreo. 

Os dados são amostras individuais. Uma amostra individual é o tamanho de bit vezes o 
número de canais. Por exemplo, a gravação de 16 bits de um canal estéreo tem um tamanho de 
amostra individual de 32 bits. 

O início de um arquivo WAV é o cabeçalho, que é usado para fornecer as especificações 
do tipo do arquivo, a taxa de amostragem, o tamanho da amostra individual e o tamanho de bit, 
bem como o seu comprimento total. O cabeçalho de um arquivo WAV é de 44 bytes de 
comprimento e tem o formato mostrado na Tabela 3.1. 

O formato RIFF (formato de arquivo de intercâmbio de recursos), que aparece na Tabela 
4.1, foi criado pela Microsoft e é usado por muitas aplicações [19]. É um conjunto de blocos 
estruturados, cada bloco tem uma identificação de cabeçalho e uma dimensão. Mesmo que um 
programa funcione com uma versão antiga do formato de arquivo, ele pode pular as partes 
desconhecidas e trabalhar nas partes conhecidas do arquivo. 

Para ser um arquivo WAV válido para o sistema, o arquivo deve ter o seguinte formato: 
- Formato de áudio PCM;  
- Taxa de amostragem: 8.000, 11.025, 16.000, 22.050, 44.100 ou 48.000 Hz; 
- Bits por amostra: 16 bits;  
- Número de canais: 2 (estéreo). 
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Tabela 3.1: Descrição do cabeçalho de um arquivo WAV. 
Posição do byte Valor Descrição 

1-4 “RIFF” Marca como arquivo riff. Cada tem 1 byte de comprimento 
5-8 Tamanho do arquivo inteiro O tamanho do arquivo inteiro (32 bits) 
9-12 “WAVE” Tipo do cabeçalho do arquivo 

13-16 “fmt” Marca o início da seção de informações 
17-20 16 Tamanho do resto do cabeçalho que segue este número 
21-22 1 Tipo de formato (1 é PCM) 
23-24 2 Número de Canais 
25-28 44100 Taxa de amostragem 
29-32 176400 (Taxa de amostragem * Bits por amostra * Canais) / 8. 
33-34 4 (Bits por amostra * Canais) / 8 
35-36 16 Bits por amostra 
37-40 “data” Marca o início da seção de dados 
41-44 Tamanho do arquivo de dados Tamanho total da parte de dados 

 
O arquivo armazenado no Pen Drive ou no Sd Card é analisado para detectar a taxa de 

amostragem, a fim de configurar o periférico I�S com a taxa correta. O arquivo é inválido caso 
não tenha as características exigidas. A reprodução é gerida com um buffer que é utilizado para 
armazenar dados da música. Uma vez que este buffer é preenchido pelo processador, o DMA 
envia seu conteúdo para o periférico I�S que transfere para o codec de áudio externo. O DMA 
(Acesso Direto a Memória) é um sistema que pode controlar a memória sem a utilização do 
processador. 

 
3.2 Formato MP3 
 
O MP3 foi um dos primeiros tipos de compressão de áudio com perdas quase 

imperceptíveis ao ouvido humano. A sua taxa de bits é da ordem de kbps, sendo 128 kbps a taxa 
padrão, na qual a redução do tamanho do arquivo é de cerca de 90%. Para efeitos de comparação, 
as músicas de um CD de áudio comum possuem uma taxa de amostra de dados de 1411,2 kbps. 

MP3 é uma abreviação de MPEG 1 Layer-3 [20]. Trata-se de um padrão de arquivos 
digitais de áudio estabelecido pelo MPEG (Moving Picture Experts Group), grupo de trabalho de 
especialistas de Tecnologia da Informação. As camadas referem-se ao esquema de compressão 
de áudio do MPEG-1. A camada 3 se destina ao áudio que será usado pelo cliente final. Como se 
espera que esse áudio não sofrerá novos ciclos de processamento, a compressão pode ser menos 
conservadora, limitando-se apenas pela qualidade desejada para o ouvido humano (tudo aquilo 
que o ouvido humano normalmente não conseguiria perceber, é retirado do áudio). 

Um arquivo de áudio MPEG é construído a partir de partes menores chamadas frames 
[21]. Geralmente, os quadros são itens independentes. Cada quadro tem seu próprio cabeçalho e 
informações de áudio. Não há cabeçalho do arquivo. Devido à organização interna de dados na 
versão 1, nos arquivos MPEG Layer-3, os quadros são muitas vezes dependentes uns dos outros 
e  não podem ser separados de qualquer maneira. 

Geralmente é suficiente encontrar o primeiro quadro, ler o cabeçalho e assumir que os 
outros quadros são os mesmos. Arquivos MPEG de taxa variável podem utilizar a chamada 
comutação da taxa de bits, o que significa que há mudanças de taxa de bits de acordo com o 
conteúdo de cada quadro. Desta forma, taxas de bits mais baixas podem ser usadas em quadros 
onde não vai reduzir a qualidade de som. Isso permite uma melhor compressão, mantendo uma 
alta qualidade de som. 
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O cabeçalho do frame é constituído pelos quatro primeiros bytes (32bits). Os primeiros 
onze bits são para sincronismo (frame sync). Os quadros podem ter uma verificação CRC. O 
CRC é de 16 bits de comprimento e, se existir, segue ao final do cabeçalho do quadro. Após o 
CRC vem os dados de áudio. A tabela 3.2 contém informações sobre o cabeçalho de um frame 
de arquivo MP3. 

 
Tabela 3.2: Cabeçalho de um frame de arquivo MP3. 

Posição do bit Descrição 
1-11 Sincronismo do frame, todos os bits setados 

12-13 Versão do ádio MPEG 
14-15 Descrição da camada 

16 Ativação do CRC 
17-20 Índice da taxa de bits (kbps) 
21-22 Taxa de amostragem (Hz) 

23 Informa se há um slot extra no frame 
24 Bit privado, pode ser usado para necessidades específicas de uma aplicação 

25-26 Número de canais 
27-28 Modo de extensão 

29 Direitos autorais 
30 Originalidade 

31-32 Ênfase 

 
No final do arquivo há um descritor chamado TAG usado para armazenar as 

características do arquivo de áudio MPEG. Ele contém informações sobre o artista, título, álbum, 
ano de publicação e gênero. Há algum espaço extra para comentários. Tem exatamente 128 bytes 
de comprimento. A Tabela 3.3 mostra a organização das informações do descritor TAG. O 
último byte do campo de comentário pode ser usado para especificar o número da faixa de uma 
música em um álbum. O descritor TAG não é utilizado nesse projeto. 

 
Tabela 3.3: Informações do descritor TAG. 

Posição do byte Descrição 
1-3 Deve conter “TAG” se o descritor existe e está correto 
4-33 Título 

34-63 Artista 
64-93 Álbum 
94-97 Ano 
98-127 Comentário 

128 Genéro 
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4 Projeto do firmware 
 
Esta seção descreve todas as etapas para projetar o firmware do tocador de música. O 

ambiente de desenvolvimento integrado (IDE) utilizado foi o IAR Embedded Workbench. As 
bibliotecas de software utilizadas e a descrição do código final são assuntos que também serão 
abordados nesta seção. 

 

4.1 Bibliotecas de software 
 
Para fazer o código do firmware foram desenvolvidas diversas bibliotecas. Mas algumas 

bibliotecas prontas também foram aplicadas no código. Várias bibliotecas são fornecidas pela 
STMicroelectronics (fabricante do microcontrolador utilizado). E para navegar pela estrutura de 
pastas e arquivos dos dispositivos de armazenamento de memória foi utilizada a bibioteca FatFs. 
Para decodificar os arquivos no formato MP3, foi utilizada a biblioteca MAD. 
 

4.1.1 FatFs 
 
Para navegar pela estrutura de pastas e ter acesso aos arquivos de música foi utilizada a 

biblioteca FatFs, que é um módulo genérico do sistema de arquivos FAT para sistemas 
embarcados. É escrito em conformidade com as normas ANSI C e independe da arquitetura de 
hardware. Ele pode ser incorporado em microcontroladores com AVR, 8051, ARM, entre outros 
[22]. 
 O módulo FatFs é completamente separado do disco de camada IO e ele requer 
determinadas funções para acessar as mídias físicas. O módulo de disco IO, baixo nível de 
programação, não faz parte do módulo FatFs e deve ser fornecido pelo usuário. 

 
4.1.2 MAD 
 
Para decodificar os arquivos de áudio no formato MP3, foi utilizada a biblioteca MAD. 

Após a decodificação o processo de armazenar as amostras em um buffer se repete, como no 
caso do arquivo WAV. O DMA envia o conteúdo do buffer para o periférico I�S que transfere 
para o codec de áudio externo.   

MAD é um decodificador de áudio MPEG de alta qualidade [23]. Atualmente suporta 
MPEG-1 e a extensão de MPEG-2, bem como o formato MPEG 2.5. Todas as três camadas de 
áudio (ou seja, MP3) estão totalmente implementadas. MAD ainda não suporta MPEG-2 áudio 
multicanal.  

MAD tem as seguintes características especiais: Saída PCM 24 bits; Implementação 
completamente nova com base nas normas ISO/IEC; Disponível sob os termos da GNU (General 
Public License). 

Porque a biblioteca MAD fornece saída PCM de 24 bits, os aplicativos usando MAD são 
capazes de produzir áudio de qualidade excepcionalmente elevada. Mesmo quando o dispositivo 
de saída suporta apenas PCM de 16 bits, as aplicações podem utilizar a resolução extra para 
aumentar a faixa dinâmica sonora mediante o uso de modelação do ruído. 

Como a biblioteca MAD usa computação inteiro ao invés de ponto flutuante, ela é 
adequada para arquiteturas sem uma unidade de ponto flutuante. Todos os cálculos são efetuados 
com uma representação de número inteiro de ponto fixo de 32 bits. 
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4.2 Descrição do código 
 
O firmware básico dos periféricos é fornecido pela STMicroelectronics. As bibliotecas 

utilizadas pelo projeto e suas funções são descritas a seguir: 
- “misc”: gerencia a conexão entre as funções de firmware dos diversos periféricos; 
- “stm32f4xx_gpio”: gerencia leitura e escrita nas portas de entrada/saída; 
- “stm32f4xx_exti”: gerencia interrupções e flags; 
- “stm32f4xx_i2c”: gerencia funcionalidades do periférico I�C; 
- “stm32f4xx_pwr”: gerencia o controle da alimentação do microcontrolador; 
- “stm32f4xx_rcc”: gerencia as funcionalidades do reset e o controle do clock; 
- “stm32f4xx_rtc”: gerencia as funcionalidades do clock real; 
- “stm32f4xx_spi”: gerencia funcionalidades do periférico SPI; 
- “stm32f4xx_syscfg”: gerencia remapeamento da memória acessível na área de código; 
- “stm32f4xx_tim”: gerencia os timers; 
- “stm32f4xx_usart”: gerencia funcionalidades do periférico USART; 
- “stm32f4xx_dma”: gerencia o controle do DMA. 
Antes de processar o código da aplicação, é necessário inicializar os pinos e as 

configurações de todos os periféricos utilizados. Por exemplo, é configurado se o pino está no 
modo de entrada ou saída. Quando está no modo entrada, se o pino está flutuando, ou com pull 
up, ou com pull down. No modo saída, pode ter a velocidade de 2 , 25, 50 ou 100 MHz. Na 
Figura 4.1 é mostrada a inicialização de uma porta de entrada, conectada ao circuito de uma tecla 
do sistema. 
 

 
Figura 4.1: Inicialização de uma porta de entrada. 

 
A STMicroelectronics também fornece a biblioteca USB host, que se encarrega de aplicar 

o processo de enumeração (discutido na seção 3.4 Pen Drive). Deve-se configurar a biblioteca 
para ser aplicada à classe MSC (dispositivo de armazenamento de massa). Caso o dispositivo 
conectado à porta USB seja um Pen Drive, essa biblioteca chama o método criado pelo 
programador.  

Com todas essas ferramentas em mãos, o código pôde ser finalmente desenvolvido. A 
linguagem de programação utilizada foi a C. O sitema possui três modos de operação: Sd Card, 
rádio FM e Pen Drive. Quando está no modo SD Card ou Pen Drive, o sistema tem acesso a 
todos os arquivos armazenados através da biblioteca FatFs.  O usuário tem acesso apenas às 
pastas e aos arquivos nos formatos MP3 e WAV. 

Para navegar pelo sistema, o usuário tem acesso a sete teclas. A tecla Modo é utilizada 
para selecionar o modo. A tecla Passar seleciona o próximo arquivo dentro de uma pasta, ou uma 
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música ou outra pasta. A tecla Voltar seleciona o arquivo anterior. A tecla Selecionar tem a 
função de abrir pasta, permitir que o áudio da música seja iniciado e também poder pausá-lo. A 
tecla Cancelar permite parar o áudio da música e sair de uma pasta. A tecla Vol+ aumenta o 
volome do áudio e Vol- diminui. 

A tela LCD exibe para o usuário qual é o arquivo atual do SD Card ou do Pendrive, ou 
qual a estação de rádio atual. Na Figura 4.2 é mostrado um fluxograma do código quando está no 
modo SD Card ou no modo Pen Drive, sem áudio tocando. Notá-se que sempre é verificado se 
alguma tecla foi pressionada. Na primeira versão, quando uma tecla era pressionada, gerava uma 
interrupção no código. Porém, se o sistema estivesse tocando música, o áudio era interrompido 
no momento que o código chamava o método da interrupção. 

O fluxograma está simplificado e omite alguns detalhes. Por exemplo, o sistema sempre 
verifica também se foi inserido um plugue na saída de áudio, através de uma porta de entrada. 
Caso haja um plugue, o sistema, através de uma porta de saída, envia a informação ao codec de 
áudio para a saída do som ser enviada para a saída de áudio ao invés de ser enviada para o alto-
falante. É verificado também se o sistema está sendo alimentado apenas pela bateria, para não 
permitir que o display LCD fique sempre ligado, nessa ocasião. 
 

 
Figura 4.2: Fluxograma do código. 

 
No estado que há música tocando, o fluxo do programa possui leves mudanças. Além de 

verificar se alguma tecla foi pressionada, o buffer com dados da música é constantemente 
preenchido pelo processador, como explicado anteriormente. E ao ser pressionada a tecla 
Selecionar, o áudio fica em pausa. Novamente pressionada, a reprodução da música retorna de 
onde parou. Quando uma música está sendo tocada e termina, o sistema toca a próxima música 
da pasta. Esse procedimento se repete até não ter mais músicas na pasta e o áudio ser cessado, 
voltando para o estado mostrado no fluxograma. O que ocorre também quando a tecla Cancelar é 
pressionada. 
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Para simplificar o fluxograma, as teclas de volumes foram omitidas. O volume pode ser 
alterado a qualquer momento, através das teclas Vol+ e Vol-. Quando isso ocorre, na tela LCD é 
exibido o volume atual através de uma barra. A tela anterior volta a aparecer depois de alguns 
segundos que o volume não é alterado. 

O modo rádio FM adota o fluxo semelhante ao da Figura 4.3. Porém, as teclas Selecionar 
e Cancelar não têm utilidade. As teclas Passar e Voltar são utilizadas para mudar a frequência da 
estação de rádio FM. Antes de acessar o modo rádio FM, o usuário deve escolher o modo AUTO 
(estações são sintonizadas automaticamente pelo módulo do rádio), ou o modo MANUAL (altera 
a frequência no passo de 0,1 MHz). 
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5 Projeto do software 
 
Esta sessão tem como objetivo explicar a tecnologia android e o código desenvolvido 

para esta aplicação. 
 

5.1 Tecnologia Android 
 
 Android é um sistema operacional baseado no núcleo do Linux para dispositivos móveis. 
É uma plataforma aberta desenvolvida pela Google que permite aos desenvolvedores criarem 
suas próprias aplicações e publicarem para o mundo. A linguagem de programação utilizada é o 
Java. A plataforma disponibiliza várias ferramentas e suporte para o desenvolvimento de 
aplicações Android. 
 

5.1.1 Estrutura da plataforma Android 
 

A plataforma tem o SDK como Kit de Desenvolvimento de Software que disponibiliza as 
ferramentas e API’s necessárias para o desenvolvimento de aplicações. O ambiente utilizado 
para o desenvolvimento foi o Eclipse. A plataforma android tem como recursos: Aplication 
framework, Dalvik Virtual Machine, Browser Integrado, SQLite, Suporte multimídia, Suporte 
multimídia. Alguns dispositivos ainda suportam: telefonia GSM, Bluetooth, EDGE, 3G e Wifi. 
 

5.1.2 Arquitetura do Android 
 
 A arquitetura é dividida em camadas e cada uma dessas camadas é responsável por 
gerenciar seus respectivos processos. A Figura 5.1 mostra a arquitetura do sistema operacional 
Android.  
 

 
Figura 5.1: Arquitetura do Android. 
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- Camada de aplicações: onde se localizam todos os aplicativos que são executados sobre 
o sistema operacional. Por exemplo: cliente de SMS e MMS, cliente de e-mail, navegador, 
mapas, calculadora entre outros. 

- Camadas de bibliotecas: possui as bibliotecas C/C++ que são utilizadas pelo sistema, 
assim como bibliotecas de multimídia, visualização de camadas 2D e 3D, funções para 
navegadores web, funções para gráficos entre outras. 

- Camada de runtime: nessa camada se instancia a máquina virtual Dalvik, criada para 
cada aplicação executada no android. 
 

5.2 Utilização do Bluetooth no Android 
 
 A plataforma Android possui suporte para a pilha da rede Bluetooth, o framework da 
aplicação (conjunto de classes) fornece acesso à funcionalidade Bluetooth através de API’s 
encontradas no Android para o Bluetooth. Essas API’s permitem que a aplicação conecte-se a 
outros dispositivos Bluetooth, ativando recursos de rede sem fio ponto a ponto e multiponto. 
 Com as API’s disponíveis, é possível realizar as tarefas necessárias para a comunicação 
Bluetooth. As principais tarefas são: configurar o Bluetooth, encontrar dispositivos que estejam 
emparelhados e/ou disponíveis na área, conectar os dispositivos e transferir dados entre eles. O 
código em Java foi desenvolvido com base nos seguintes passos: 
 - Procurar por outros dispositivos Bluetooth; 
 - Estabelecer canais RFCOMM; 
 - Conectar os dispositivos; 
 - Gerenciamento de envio e recepção de dados. 

Para conectar dispositivos através do Bluetooth é preciso definir qual deles deve atuar 
como servidor e qual (ou quais, para três ou mais dispositivos) deve atuar como cliente. Para 
realizar a conexão não basta apenas pareá-los, é necessário que haja um canal em comum pra que 
estes troquem informações. 
 Este canal é o RFCOMM, define-se por uma porta serial virtual criada para Bluetooth. 
Para estabelecer esse canal, é preciso do numero MAC do servidor.  
 O servidor será o dispositivo que “espera” pela solicitação de algum cliente, assim como 
estabelece o RFCOMM e permite que o cliente conecte-se a ele. Na aplicação em questão, o 
servidor é o módulo Bluetooth e o cliente é o tablet (dispositivo com tecnologia Android 
utilizado), porque é este quem faz a solicitação de pareamento e conexão. 
 

5.2.1 Permissões do Bluetooth 
 
 O Android é uma combinação do Java mais o XML que é um formato para a criação de 
documentos. O XML é a “ponte” que liga a programação em Java e a interface gráfica do 
Android. 
 Ao abrir um projeto Android, o sistema gera um diretório e dentre deste existe um 
arquivo chamado “AndroidManifest.xml”. Esse arquivo é o sistema nervoso de uma aplicação 
Android, no qual estão contidas as definições referentes à aplicação. 
 Para executar qualquer comunicação via Bluetooth é preciso declarar permissões 
Bluetooth no seu arquivo de manifesto que são: Bluetooth e Bluetooth_admin. As declarações 
são feitas como mostra a Figura 5.2. 
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Figura 5.2: Permissões do Bluetooth. 

 
5.2.2 Configurações do Bluetooth 

 
 Antes de executar uma comunicação via Bluetooth é necessário verificar se o dispositivo 
suporta o Bluetooth, em caso positivo confere se está ativado. Em caso negativo, é preciso 
desativar todos os recursos dependentes do Bluetooth. 

Ao verificar que o dispositivo suporta Bluetooth, mas está desativado, é possível fazer 
com que o usuário ative o Bluetooth sem sair do aplicativo. Para realizar esta tarefa utiliza-se a 
classe “BluetoothAdapter”. A Figura 5.3 mostra a parte do código em que é verificado se o 
dispositivo suporta Bluetooth e se este está ativado. 

 

 
Figura 5.3: Verificação de suporte a dispositivo Bluetooth 

 
 O método “.getDefaultAdapter()” retorna “null” se o dispositivo não suportar Bluetooth. 
O método “.isEnabled()” checa se o Bluetooth está ativo no momento, caso retorne “false” 
significa que o Bluetooth está desativado. O método “starActivityForResult()” juntamente com o 
Intent são utilizados para solicitar a ativação do Bluetooth. 
 

5.2.3 Conexão 
 
 O próximo passo é conectar o tablet ao módulo Bluetooth. Já foi dito que o módulo 
atuará como servidor neste sistema, então resta conectar o dispositivo com tecnologia android 
como cliente. A Figura 5.4 mostra o código desenvolvido para realizar a tarefa de conexão. 
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Figura 5.4: Código para conexão Bluetooth. 

 
 Se a conexão ocorrer com sucesso, significa que existe um canal compartilhado pelo 
tablet e pelo módulo Bluetooth e que este será utilizado para transferir dados de um dispositivo 
para outro. Então, o dispositivo android está apto a enviar comandos para o módulo Bluetooth e 
através deste para o microcontrolador, assim como receber dados do microcontrolador através do 
módulo Bluetooth.  
 

5.2.4 Transmissão de dados 
 

Para que o tablet transmita e receba dados, é necessário desenvolver códigos de envio e 
de recepção. A Figura 5.5 mostra o código desenvolvido para enviar um caracter do tablet para o 
microcontrolador. 
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Figura 5.5: Código que envia caracter. 

 
 Para que o dispositivo esteja apto a receber dados, foi desenvolvido o código mostrado na 
Figura 5.6. 
 

 
Figura 5.6: Código que recebe dados. 
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6 Projeto da placa de circuito impresso 
 
Esta seção descreve todas as etapas para projetar a placa de circuito impresso. Antes de 

projetar a PCB, foi necessário fazer testes de hardware e firmware na protoboard. Existem 
várias placas de desenvolvimento que utilizam microcontroladores ARM. A placa 
STM32F4DISCOVERY foi escolhida para os testes iniciais do projeto principalmente pelo seu 
baixo custo (cerca de 15 dólares) e por conter um codec de áudio. 

Para fazer o projeto da placa de circuito impresso, foi utilizado o programa Altium 
Designer. Esse software é uma plataforma de integração que reúne todas as ferramentas 
necessárias para criar um ambiente completo para desenvolvimento de produtos eletrônicos, em 
uma única aplicação [15]. 

 

6.1 Placa STM32F4DISCOVERY 
 
A placa STM32F4DISCOVERY ajuda na descoberta das características de alto 

desempenho dos microcontroladores STM32F4. Inclui tudo o que é necessário para iniciantes e 
usuários experientes para começar rapidamente e a desenvolver facilmente aplicativos [16]. 

A placa inclui os seguintes itens: Microcontrolodor STM32F407VGT6 (ARM 32-bit, 
core Cortex-M4F, 1 MB Flash, 192 KB RAM e footprint LQFP100);  ST_LINK/V2, circuito de 
debugger e programador (pode programar o microcontrolador da placa ou de outra placa externa 
através do conector para SWD); Alimentação através do bus USB ou de uma fonte externa de 5 
V; Fonte de alimentação de 5 V e 3 V para aplicação externa; LIS302DL, acelerômetro de 3 
eixos com saída digital (sensor de movimento MEMS); MP45DT02 microfone; CS43L22 (codec 
de áudio); 8 leds; 2 teclas; Conector USB micro-AB; Conectores para os pinos do 
microcontrolador (para fácil conexão com placa de protótipo).  

 

 
Figura 6.1: Placa STM32F4DISCOVERY. Retirada de [16]. 

 
Um grande número gratuito de aplicativos de firmware estão disponíveis no site da ST 

para apoiar uma rápida avaliação da placa e desenvolvimento de projetos. 
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A placa STM32F4DISCOVERY foi acoplada à protoboard, como pode ser visto na 
Figura 6.2. Os pinos do microcontrolador foram ligados aos circuitos externos (teclas, LCD, 
módulo Bluetooh, conector do Pen Drive e conector do SD Card) através de cabinhos. 

 

 
Figura 6.2: Teste na protoboard. 

 
Com o sucesso do teste de integração entre hardware e firmware foi possível passar para 

a fase seguinte, projeto da placa de circuito impresso. 

 
6.2 Descrição da PCB e caixa de montagem 
 
A dimensão total da placa principal de circuito impresso é 80x60mm. Essa placa foi 

fabricada por uma empresa de circuito impresso devido aos componentes SMD e por possuir 
espaçamento entre trilhas de até 0,254 mm. A espessura do cobre é ½ onça (18 μm). A espessura 
do laminado é 1,6 mm. A placa possui dupla face, com cor da máscara verde e cor da legenda 
branca. O layout da placa, com a face superior e a face inferior, é mostrado na Figura 6.3. A 
placa virgem pode ser visualizada na Figura 6.4. 
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Figura 6.3: Layout da placa principal: a) face superior b) face inferior  

 

 
Figura 6.4: Placa principal: a) plano inferior b) plano superior  

 
Para uma melhor fixação das teclas na caixa de montagem, foi projetada outra placa de 

circuito impresso contendo apenas as chaves tactil. Utilizando o método da transferência térmica, 
uma placa de fenolite e percloreto de ferro, a placa de face simples foi fabricada de modo 
caseiro. O layout da placa das teclas, com a face inferior, é mostrado na Figura 6.5. A placa 
virgem tem dimensão total de 80x20 mm e pode ser visualizada na Figura 6.6.  

 

 
Figura 6.5: Layout da placa das teclas.  
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Figura 6.6: Placa das teclas.  

 
 A caixa de montagem não foi projetada. O processo de escolha da caixa de montagem foi 
simultâneo ao processo de projetar a placa principal para garantir que todo o sistema coubesse 
dentro da menor estrutura possível. O modelo selecionado foi a Caixa Patola CF-085 
51x72x85mm, mostrado na Figura 6.7. Os furos necessários foram efeitos na caixa com o auxílio 
de uma micro retífica. 

 
Figura 6.7: Caixa de montagem. Retirada de [38]. 

 

6.3 Custo total dos componentes 
 
O custo total dos componentes para a fabricação de um protótipo do projeto foi 44,58 

dólares. Na seção Anexos é possível encontrar uma tabela com a descrição dos componentes e o 
custo por unidade de cada componente.  

Os critérios para a escolha dos dispositivos para o projeto foram: componente SMD,  
menor preço (com exceção do microcontrolador e do codec de áudio) e menor tamanho. Foi 
realizada uma cotação de preços com vários componentes. A compra total de componentes foi 
para montar 5 protótipos. 

A maioria dos componentes foram comprados em uma loja internacional, a Mouser 
Electronics, para diminuir os custos com frete. A escolha por uma loja de componentes 
eletrônicos internacional foi devido a carência desses itens no mercado nacional. É destaque 
também o curto prazo de entrega dos componentes (cerca de 3 dia úteis após o pagamento). 
Apenas 3 componentes foram comprados na loja DealeXtreme. 
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7 Resultados obtidos 
 
7.1 Visão geral 
 
O sitema possui três modos: SD Card, rádio FM e Pen Drive. Quando está no modo SD 

Card ou Pen Drive, o sistema tem acesso a todos os arquivos armazenados mas permite ao 
usuário o acesso apenas às pastas e aos arquivos nos formatos MP3 e WAV. O objetivo de 
implementar um modo de entrada auxiliar não foi atingido. O protótipo final, mostrado na Figura 
7.1, é alimentado por uma tensão de 5V e consome uma corrente máxima de 300 mA. 

  

 
Figura 7.1: Protótipo.  

 
Na Figura 7.2 é mostrada a localização dos atributos externos do protótipo. Na Figura 

7.2a é possível visualizar a antena, a entrada para o SD Card, a entrada para o Pen Drive, as 
teclas e a saída para o áudio do alto-falante. O display LCD alfanumérico 2x16, a chave 
liga/desliga, a entrada para o cabo de alimentação e a saída de áudio externa (para entrada de 
fone de ouvido, por exemplo) são mostrados na Figura 7.2b. 

 

 
Figura 7.2: Protótipo com vista lateral a) esquerda b) direita.  

  
Os elementos do sistema foram fixados com cola quente na caixa de montagem. O 

interior do protótipo é mostrado na Figura  7.3. Foi fabricada apenas a primeira versão da placa 
principal. Por isso, ainda há alguns erros e ineficiências no layout. A organização das partes do 
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sistema em camadas é a seguinte: tampa inferior, antena e bateria no mesmo nível, placa 
principal, e placa das teclas e alto-falante no mesmo nível. O display LCD está na face superior 
da caixa.  

 

 
Figura 7.3: Interior do protótipo.  

 
A Figura 7.4 mostra o tocador comprado e o tocador projetado. Os dois foram 

posicionados juntos para uma melhor comparação dos tamanhos. O tocador comprado tem a 
dimensão de 65x65x65mm e o projetado 51x72x85mm. Fica evidente, que apesar do tocador 
projetado ser a primeira prototipação do projeto, ele ocupa praticamente o mesmo espaço do 
tocador vendido comercialmente, mesmo o projetado possuindo mais funções do que o 
comercializado. Futuras iterações do projeto poderão ser miniaturizadas caso assim seja 
desejado. 

 

 
Figura 7.4: Os dois tocadores: a) vista frontal. b) vista superior.  

 

 
7.2 Interface com o usuário 
 
7.2.1 Sistema embarcado 

 
A Figura 7.5 mostra algumas telas do LCD. A Figura 7.5a mostra a tela principal. 

Quando o sistema é inicializado essa tela é exibida e permanece inalterada até o usuário 
pressionar alguma tecla, ou enviar um comando pelo tablet. A Figura 7.5b exibe a tela de 
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volume. Quando o usuário muda o volume o tamanho da barra é alterado. O volume pode ser 
alterado a qualquer momento. A tela anterior volta a aparecer depois de alguns segundos. A 
Figura 7.5c mostra a tela que aparece no modo Pen Drive. Na tela consta uma música que está 
armazenada no dispositivo (não é informado seu formato). Quando o áudio da música não está 
tocando é exibido o título da música com até 16 caracteres (o restante é ignorado). 

 

 
Figura 7.5: Vista LCD: a) tela principal. b) tela volume. c) tela Pen Drive.  

 
A Figura 7.6 mostra a tela que aparece no modo SD Card. Na tela mostrada na Figura 

7.6a consta uma pasta que está armazenada no dispositivo. Para uma pasta, é exibido o símbolo 
“[ ]” e o seu título com até 14 caracteres. Quando uma música está tocando, é exibido o símbolo 
“>>” e o seu título com até 14 caracteres, como mostra a Figura 7.6b. Quando uma música está 
em pausa, é exibido o símbolo “| |” e o seu título com até 14 caracteres, como mostra a Figura 
7.6c. 

 

 
Figura 7.6: Vista LCD: a) pasta. b) música tocando. c) música em pausa.  

 

A Figura 7.7c mostra a tela que aparece no modo rádio FM, com a estação atual. Antes de 
acessar o modo rádio FM, o usuário deve escolher o modo AUTO, Figura 7.7a, ou o modo 
MANUAL, Figura 7.7b. No modo AUTO as estações são sintonizadas automaticamente pelo 
módulo do rádio (quando o usuário deseja mudar a frequência da estação). No modo MANUAL, 
o usuário consegue alterar a frequência no passo de 0,1 MHz (para mais ou para menos). O áudio 
do rádio pode ser ouvido apenas com o fone de ouvido. 
 

 
Figura 7.7: Vista LCD: a) modo AUTO. b) modo MANUAL. c) tela rádio FM.  

 
A Figura 7.8 mostra a placa pronta das teclas e suas funções. A tecla Modo é utilizada 

pelo o usuário para selecionar o rádio FM, ou o Pen Drive, ou o SD Card. Ao ser pressionada, a 
tecla Passar seleciona o próximo arquivo dentro de uma pasta, ou uma música ou outra pasta. A 
tecla Voltar seleciona o arquivo anterior. As teclas Passar e Voltar também são utilizadas para 
mudar a frequência da estação de rádio FM. A tecla Selecionar tem a função de abrir pasta, 
permitir que o áudio da música seja iniciado e também poder pausá-lo. A tecla Cancelar permite 
parar o áudio da música e sair de uma pasta. A tecla Vol+ aumenta o volume do áudio e Vol- 
diminui. A última tecla Repetir ainda não foi implementada, mas terá a função de repetir uma 
música ou todas as músicas de uma pasta. 

 Para realizar as funções continuamente, todas as teclas podem ser pressionadas 
ininterruptamente. Por exemplo, para passar duas músicas basta pressionar a tecla Passar por um 
período maior de tempo. Quando uma música está sendo tocada e termina, o sistema toca a 
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próxima música da pasta. Esse procedimento se repete até não ter mais músicas na pasta e o 
áudio ser cessado. 

 

 
Figura 7.8: Placa das teclas.  

 
 No sistema há duas possibilidades de saídas de áudio: o alto-falante e uma saída de áudio 
externa, onde pode ser conectado um fone de ouvido. Quando um plugue é inserido, o som no 
modo estéreo é enviado para a saída de áudio automaticamente e o o alto-falante é desligado. 
Quando não há plugue, o áudio é enviado para o alto-falante. Como há apenas um alto-falante, 
quando ele é utilizado, o codec de áudio é programado para reproduzir no modo mono. O alto-
falante utilizado é mostrado na Figura 7.9. Foi escolhido por ter o menor custo dentre os 
componentes com impedância de 4Ω, especificado pelo datasheet do codec de áudio (para saída 
de áudio no modo mono). Sua dimensão de 71x41x25mm é maior que a necessária, pois tem 
uma potência de 3 W (para um sistema que só utiliza a potência máxima de 500 mW). 

 

 
Figura 7.9: Alto-falante.  

 
 

7.2.2 Programa Android 
 

 A Figura 7.10 mostra a tela inicial do tablet. Ao clicar na parte mais escura da tela o 
diálogo é encerrado e aparece a tela mostrada na Figura 7.11.  
 Quando um dos botões do tablet é pressionado, o hardware responde da mesma forma 
que ao pressionar um dos botões da caixa. A Figura 7.12a mostra um dos botões sendo 
pressionado e em seguida o nome da pasta da música que tocava aparece, como ilustra a Figura 
7.12b. 
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Figura 7.10: Tela inicial. 

 

 
Figura 7.11: Tela do tablet 

 
 

   
Figura 7.12: a) Botão “Stop” pressionado b) Nome da pasta na tela do tablet. 
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7.3 Problemas 
 
Quando o sistema é mantido apenas pela bateria Li-Ion recarregável, a alimentação do 

display LCD é insuficiente. A tensão da bateria é 3,7 V, menor que a tensão de entrada do 
sistema. A solução seria alimentar a tela LCD com um circuito duplicador de tensão simples 
utilizando tensão inicial vinda do circuito regulador de tensão de 3 V e uma onda quadrada vinda 
do microcontrolador. A solução imediata é o microcontrolador desligar o display LCD quando o 
sistema estiver mantido pela bateria através do CI AP2401MP-13, que é uma chave de 
alimentação. 

Outra observação feita é sobre o módulo Bluetooth, que está sempre ligado. A corrente 
fornecida ao módulo sem uso é cerca de 30 mA. É interessante também otimizar o consumo de 
corrente, corrigindo essa falha. 

Um dos problemas do código para o Android é a dificuldade de inserir duas linhas no 
mesmo diálogo. A ideia inicial era fazer com que a tela do tablet seguisse o mesmo formato do 
display LCD. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



51 
 

8 Próximas etapas 
 
Mesmo que o protótipo não seja transformado em um produto comercial, o 

desenvolvimento do projeto será continuado. É de interesse das autoras exercitar a capacidade de 
projetar sistemas e explorar a criatividade. Os conhecimentos adquiridos serão aplicados em 
outros projetos e trabalhar com novas tecnologias na área de sistemas embarcados é uma 
experiência excepcional. 

Para complementar os objetivos iniciais desse projeto, ainda é preciso implementar uma 
entrada de áudio auxiliar e permitir que o áudio do rádio FM possa ser ouvido no alto-falante. 
Também é interessante otimizar o consumo de corrente, visto que o módulo Bluetooth fica 
ligado mesmo quando não está em uso.  

Um futuro aperfeiçoamento do tocador é permitir ao usuário criar e editar listas de 
músicas para que o aparelho toque-as sequencialmente, independente da pasta que estejam 
armazenadas (no Pen Drive ou no SD Card). Para modernizar o projeto, a intenção substituir as 
teclas de controle mecânicas e o display LCD alfanumérico 2x16 por um display LCD touch 
screen. É interessante também transpor o código para ambientes de desenvolvimento Open 
Source. 

Além do que foi descrito, outra possível função para esse sistema era a possibilidade de 
transferência de arquivos multimídia entre o tablet e o sistema microcontrolado. Esses arquivos 
seriam armazenados no SD Card ou no Pen Drive ou até mesmo em alguma memória externa. 
Com o objetivo de fazer com que diferentes pessoas portando dispositivos Android pudessem 
compartilhar arquivos. 
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9 Conclusão 

 
Pode-se dizer que os objetivos traçados para este trabalho foram atingidos. O 

conhecimento adquirido durante o curso de engenharia eletrônica e durante o estágio obrigatório 
foram primordiais para o sucesso deste projeto de conclusão de curso. 

O protótipo de tocador de música multimídia com acesso remoto de pequena dimensão 
foi desenvolvido. O tocador processa e reproduz arquivos nos formatos WAV e MP3. O usuário 
tem acesso a todas as músicas armazenadas nos dispositivos de memória Pen Drive e SD Card, 
navegando pela estrutura de pastas e podendo selecioná-las pelo título, sendo possível passar, 
retornar ou pausar a música e mudar o volume do áudio. Há também a funcionalidade de 
sintonizar e ouvir rádio FM. O sistema tem alto-falante embutido, mas o áudio estéreo pode ser 
ouvido por um fone de ouvido através de uma saída de áudio. A interface com o usuário é feita 
através de teclas e um display LCD alfanumérico 2x16, o sistema é alimentado por uma fonte 
externa e ainda possui uma bateria Li-Ion recarregável. O tocador também pode ser controlado 
via comunicação sem fio através de seu módulo Bluetooth, havendo sido criada uma interface 
Android para que o usuário comande o protótipo remotamente. 

A maior dificuldade do projeto foi utilizar vários periféricos de forma integrada em uma 
única aplicação. Para complementar o conhecimento necessário, houve a necessidade de 
pesquisar diversos protocolos de comunicação e o funcionamento de alguns componentes 
eletrônicos. 

Durante o processo deste trabalho, todas as etapas da construção de um protótipo foram 
vivenciadas: projeto de circuito eletrônico, desenvolvimento de firmware para sistema 
embarcado e software para sistema Android, projeto de layout de placa de circuito impresso, 
cotação de preços para a fabricação da PCB e para compra dos componentes eletrônicos, solda 
de componentes SMD em PCB e testes de funcionamento de hardware e software. 

O projeto proporcionou atuar em equipe e exigiu características como ter iniciativa, ter a 
capacidade de realizar e inovar nas soluções dos problemas e ter intimidade com as novas 
tecnologias. Os conhecimentos adquiridos serão providenciais no desenvolvimento de futuros 
projetos. 
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Anexo I 
 

Tabela Anexo: Componentes e preços. 

Componente Identificador Quantidade 
Preço Unitário 

(dólares) 
Subtotal 
(dólares) 

ALTO FALANTE 665-AS07104PO-R 1 3,52 3,52 

CAP CER 0.022UF 50V 10% X7R 0603 810-C1608X7R1H223K 2 0,05 0,1 

CAP 100nF 0603 77-VJ0603Y104JXJPBC 33 0,019 0,627 

CAP 1uF X7R 0603 963-LMK107B7105KA-T 7 0,063 0,441 

CAP TANT 1UF 20V 20% 1206 581-TAJA105K016 3 0,1 0,3 

CAP 1uF X5R 0603 810-C1608X5R1A105K 7 0,03 0,21 

CAP 150pF COG 0603 140-CC504N151J-RC 2 0,05 0,1 

CAP TANT 4.7UF 10V 10% 1206 581-TAJA475K016R 4 0,1 0,4 

CAP 10nF X7R 0603 140-CC504B103K-RC 2 0,05 0,1 

CAP CER 20PF 50V 5% NPO 0603 81-GRM1885C2A200JA1J 2 0,026 0,052 

CAP CER 2.2UF 6.3V Y5V 0603 603-CC603ZRY5V5BB225 2 0,014 0,028 

SW SLIDE DPDT 6VDC 0.3A PCMNT 611-JS202011AQN 1 0,48 0,48 

Tactile Switches 6.0x6.0x5.0mm 260gf 688-SKHHPR 8 0,2 1,6 

Phone Connectors 3.5 STEREO SINGLE SW 161-4034-E 2 0,83 1,66 

CONN PWR JACK RT ANG 1.3MM I.D. 806-KLDX-0201-BC 1 0,76 0,76 

CONN HEADER 6POS .100 STR 15AU 649-68000-206HLF 1 0,3 0,3 

CONN USB A TYPE R/A THROUGH HOLE 737-USB-A-S-RA 1 0,51 0,51 

Memory Card Connectors SD CARD STANDARD 
MNT PUSH-PUSH 

945-FPS009-2901-0 1 1,31 1,31 

DIODE SCHOTTKY 10V 3A SOD-323 511-BAT60JFILM 1 0,12 0,12 

FERRITE BEAD 600 OHM 0603 963-BK1608HS601-T 1 0,262 0,262 

LCD MODULE 16X2 CHARACTER W/LED   1 3,86 3,86 

RES 2.7K OHM 1/10W 5% 0603 SMD 652-CR0603-FX2701ELF 1 0,04 0,04 

RES 51 OHM 1/10W 5% 0603 SMD 652-CR0603FX-51R0ELF 2 0,02 0,04 

RES 100K OHM 1/10W 5% 0603 SMD 791-WR06X1003FTL 5 0,011 0,055 

RES 4.7K OHM 1/10W 5% 0603 SMD 652-CR0603FX-4701ELF 4 0,02 0,08 

RES 10K OHM 1/10W 5% 0603 SMD 791-WR06X1002FTL 20 0,01 0,2 

RES 1M OHM 1/10W 5% 0603 SMD 652-CR0603FX-1004ELF 1 0,02 0,02 

RES 100 OHM 1/10W 5% 0603 SMD 652-CR0603FX-1000ELF 4 0,02 0,08 

RES 47K OHM 1/10W 5% 0603 SMD 652-CR0603FX-4702ELF 6 0,02 0,12 

RES 3K OHM 1/10W 5% 0603 SMD 302-3.0K-RC 1 0,04 0,04 

RES 4.3K OHM 5% 0.1W 0603 652-CR0603FX-4301ELF 1 0,02 0,02 

RES 47 OHM 1/10W 5% 0603 SMD 652-CR0603FX-47R0ELF 2 0,02 0,04 

TRIMMER 10K OHM 0.1W SMD 652-TC33X-2-103E 1 0,2 0,2 

RES 510 OHM 1/10W 5% 0603 SMD 652-CR0603FX-5100ELF 2 0,02 0,04 

RES TF 82 OHM 5% 0.1W 0603 652-CR0603FX-82R0ELF 1 0,02 0,02 

RES 0.0 OHM 1/10W 0603 SMD 667-ERJ-3GEY0R00V 1 0,009 0,009 

RES 22 OHM 1/10W 5% 0603 SMD 652-CR0603FX-22R0ELF 2 0,02 0,04 
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Componente Identificador Quantidade 
Preço Unitário 

(dólares) 
Subtotal 
(dólares) 

IC DAC W/HDPN & SPKR AMPS 40QFN 777-CS43L22-CNZ 1 3,13 3,13 

IC REG LDO 2.5V .15A SOT23-5 511-LD3985M25R 1 0,64 0,64 

IC REG LDO 3.3V .15A SOT23-5L 511-LD3985M33R 1 0,64 0,64 

  595-BQ24075RGTT 1 2,59 2,59 

IC USB SWITCH MSOP-8EP 621-AP2401MP-13 2 0,324 0,648 

IC MCU 32BIT 1MB FLASH 100LQFP 511-STM32F407VET6 1 10,99 10,99 

Bluetooth Module    1 5,58 5,58 

FM receiver with TEA5767   1 2,05 2,05 

CRYSTAL 8.0 MHZ 20PF SMD 559-FOXSD080-20-LF 1 0,52 0,52 

 
Total (dólares) 44,572 

 
Legenda de Lojas:  

DealeXtreme Mouser Electronics 
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Anexo II 
 

Protocolos de comunicação 
 
Um dos pontos positivos desse projeto é a necessidade de entender vários protocolos de 

comunicação utilizados nos diversos periféricos do microcontrolador. Outro aspecto construtivo 
é utilizar vários periféricos de forma integrada em uma única aplicação. Essa seção é dedicada a 
uma revisão dos seguintes protocolos: I�C; SPI; UART; USB; I�S e Bluetooth. 
 

1 Protocolo de comunicação ��C 
 
 O I�C (Inter-Intergrated Circuit) é um protocolo de comunicação síncrono mestre-

escravo, criado pela PHILIPS, com a finalidade de simplificar a comunicação serial entre 
dispositivos eletrônicos [2]. No projeto esse protocolo foi utilizado entre o microcontrolador e o 
módulo receptor FM e entre o microcontrolador e o codec de áudio. Através do periférico I�C, o 
microcontrolador controla esses dispositivos e obtém informações deles. 

O barramento I�C é composto por duas linhas de comunicação, como é mostrado na 
Figura 1, sendo uma linha de dado (SDA) e uma de clock (SCL). A linha SCL é controlada pelo 
dispositivo configurado como mestre (no caso, o microcontrolador), o qual é responsável pelo 
envio do sinal de clock para o dispositivo escravo (no caso, o módulo receptor FM e o codec de 
áudio), enquanto a linha SDA é bidirecional, e carrega a informação (8 bits). Cada dispositivo 
conectado no barramento possui um endereço único, representado por 7 bits (endereço default) 
ou 10 bits, podendo atuar como transmissor ou receptor. 

É importante lembrar que existem resistores de pull-up conectados nas linhas SCL e 
SDA. Eles indicam que o barramento está disponível, uma vez que os dispositivos conectados a 
ele possuem apenas a função de baixar a tensão. Eles evitam que as linhas fiquem flutuando. 

Para dar início a uma transmissão é necessário enviar o sinal de START: Enquanto a 
linha SCL se mantém em nível lógico alto, a linha SDA deve passar de nível alto para baixo 
(transição). Para dar fim a uma transmissão é necessário enviar o sinal de STOP: Enquanto a 
linha SCL se mantém em nível lógico alto, a linha SDA deve passar de nível baixo para alto 
(transição). 
 

 
Figura 1: Barramento I�C. Retirada de [26]. 

 
Na comunicação com endereçamento de 7 bits, utilizado no projeto, o dispositivo mestre 

envia uma condição de START, seguida de 8 bits, que compreende o endereço do dispositivo 
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escravo e o tipo de operação (R/W�  – ‘1’ para leitura e ‘0’ para escrita). Então, os dispositivos 
escravos verificam se o endereço solicitado pertence a um deles e retornam um sinal de 
acknowedge caso seja reconhecido (força a linha SDA para o nível baixo - ACK). Caso o 
endereço não seja reconhecido, os dispositivos não respondem (SDA fica em nível alto) e o 
dispositivo mestre deve enviar uma condição de STOP para indicar o fim da comunicação.  

Sendo reconhecido o endereço, o dispositivo mestre efetua a leitura de 8 bits na linha 
SDA, em 8 pulsos de clock, caso a operação seja de leitura. No nono pulso, o dispositivo mestre 
envia um ACK. Caso a operação seja de escrita, o dispositivo mestre efetua a escrita de 8 bits na 
linha SDA. No nono pulso, o dispositivo escravo envia ACK. 

Durante a operação de escrita ou leitura, um ou mais dados podem ser enviados ou 
recebidos e no final da comunicação se deve finalizar com o sinal STOP.  A comunicação pode 
ser suspensa, simplesmente travando o sinal de clock. Na Figura 2 tem um exemplo de 
comunicação I�C onde é possível observar o sinal START, o sinal STOP, sinal de dados e o 
ACK. 

 

 
Figura 2: Exemplo comunicação I�C. Retirada de [26]. 

 
2 Protocolo de comunicação SPI 
 
A interface SPI (Serial Peripheral Interface) foi desenvolvida pela Motorola. Trata-se de 

uma comunicação síncrona que opera no modo full-duplex, suporta um dispositivo mestre e um 
ou mais escravos conectados no barramento. Ela se caracteriza pela simplicidade e eficiência[2]. 
No projeto esse protocolo foi utilizado entre o microcontrolador, fazendo o papel de mestre, e o 
SD Card, como escravo. 

O barramento é composto de quatro linhas de comunicação, mostradas na Figura 3, 
denominadas de: SCLK (Serial Clock), trata-se da via de clock; MOSI/DI (Master Output – 
Slave Input), trata-se da entrada de dados (via de recepção), do ponto de vista do escravo; 
MISO/DO (Master Input – Slave Output) trata-se da saída de dados (via de transmissão), do 
ponto de vista do escravo; SS/CS (Slave Select), trata-se do selecionador de escravo.  

Na comunicação SPI, os dispositivos configurados como escravos são selecionados pelo 
pino SS, em vez de possuírem um endereço. Esta característica, associada à capacidade de operar 
no modo full-duplex, permite que a interface SPI alcance taxas de comunicação superiores à 
interface I�C. É importante lembrar que não há uma padronização em relação ao pino SS, pois a 
seleção do dispositivo escravo pode ser feita tanto em nível lógico alto quanto em nível lógivo 
baixo. 
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Os dados transferidos são normalmente representados por 8 bits, cuja transmissão pode 
ser iniciada pelo bit menos significativo ou mais significativo, com a possibilidade de variar 
conforme o dispositivo. 

 

 
Figura 3: Barramento SPI. Retirada de [27]. 

 
 O dispositivo mestre inicia todas as comunicações com os escravos. Quando o mestre  
deseja enviar dados para um escravo ou solicitar informações a partir dele, ele seleciona o 
escravo colocando nível lógico baixo na linha SS correspondente e ativa o sinal de clock para 
uma frequência utilizável pelo mestre e pelo escravo [3]. O mestre gera informações para a linha 
MOSI ao mesmo tempo que o escravo gera informações para a linha MISO (como é possível ver 
na Figura 4). 

 

 
Figura 4: Exemplo comunicação SPI. Retirada de [27]. 

 
O sinal de clock pode ser configurado de quatro formas distintas, como é possível 

observar na Figura 5, as quais resultam da combinação entre sua polaridade (CPOL) e sua fase 
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(CPHA). Esses dois parâmetros têm dois estados possíveis. O par mestre e escravo deve usar os 
mesmos valores desses parâmetros para se comunicar. O mestre terá que se reconfigurar cada 
vez que precisa se comunicar com um escravo que tenha esses parâmetros diferentes [4]. 
 

 
Figura 5: Parâmetros do clock. Retirada de [4]. 

 
CPOL controla se a primeira metade do ciclo do clock começa no nível lógico alto ou 

baixo. CPHA controla se há uma amostra válida de dado retirada a partir das linhas MOSI e 
MISO na primeira borda ou na segunda borda (na segunda metade do ciclo). 
                                     

3 Protocolo de comunicação UART 
 

UART significa “Transmissão e Recepção Assíncrona Universal”, também conhecida 
como interface de comunição serial. Oferece um meio flexível de troca de dados, de forma full 
duplex, com equipamentos externos. No projeto esse protocolo foi utilizado entre o 
microcontrolador e o módulo Bluetooth. 

A comunicação assíncrona, bidirecional, requer no mínimo dois pinos: transmissão (TX) 
e recepção (RX). Quando não há transmissão de dado, o pino de transmissão encontra-se em 
nível lógico alto. Para indicar o início de uma comunicação, o transmissor faz com o que o canal 
fique em nível lógico ‘0’, informando ao receptor que uma transmissão foi iniciada. Este é o 
chamado START bit. 
 Após o envio do START bit, o transmissor envia a mensagem começando pelo bit menos 
significativo, logo após será enviado o bit de paridade e termina com o bit de parada, chamado 
de STOP bit, que indica ao receptor o fim da transmissão. 
 Transmissão e recepção são “dirigidos” por uma mesma taxa de transmissão (baud rate). 
O clock de cada é gerado quando o bit de habilitação, tanto do transmissor quanto do receptor, é 
definido. As taxas de transmissão utilizadas normalmente são 300 bps, 600 bps, 1200 bps, 2400 
bps, 4800 bps, 9600 bps, 19200 bps. 
 O tamanho da palavra pode ser de 8 ou 9 bits configurado por software pelo 
programador. No projeto em questão, o tamanho utilizado foi de 8 bits e a taxa de transmissão 
utilizada foi de 9600 bps. 
 O pacote de dados pode ser formado entre 10 a 12 bits, devido ao fato de haver um bit 
opcional, chamado bit de paridade que já foi citado anteriormente. Este é responsável pelo 
controle de erro, ele assume valor ‘0’ se a quantidade de 1’s da mensagem é par, se essa 
quantidade for ímpar, assume valor ‘1’.  
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A Figura 6 ilustra uma palavra a ser enviada ou recebida de forma assíncrona. Apesar de 
mostrar o bit de paridade, ele não é utilizado neste projeto. 
 
 

 
Figura 6: Palavra a ser recebida ou transmitida. Retirada de [2]. 

 
 

4 Protocolo de comunicação USB 
 
Antigamente, instalar periféricos em um computador obrigava o usuário a abrir a 

máquina. Então, o padrão USB (Barramento Serial Universal) foi projetado para simplificar a 
conexão entre periféricos e o computador (sem a necessidade de desligá-lo). Hot-Putting é a 
propriedade de se conectar e desconectar qualquer dispositivo com o computador ligado sem que 
ele seja danificado. O USB foi concebido na óptica do conceito de Plug and Play, PnP, padrão 
com objetivo de permitir que um usuário sem experiência ser capaz de instalar um novo 
periférico e usá-lo imediatamente.  

 O padrão USB foi desenvolvido por um consórcio de empresas. O módulo utilizado no 
projeto e abordado aqui nessa seção é o USB 2.0. Tratá-se de uma comunicação assíncrona 
padronizada, que opera no modo half-duplex, com sinal diferencial e codificação NRZI (Non 
Return to Zero Invert) [2], mostrado na Figura 7. A codificação consiste em definir ‘0’ ou ‘1’ 
para mudança de nível de tensão nas linhas D+ e D-, com níveis opostos. Em que ‘1’ é 
representado quando não há mudança de nível e ‘0’ é representado quando há mudança. 

 

 
Figura 7: Codificação de dado NRZI. Retirada de [27]. 

 
O barramento é composto de um terra (GND), um Vcc (5 V) e duas linhas de dados D- e 

D+. Ele é capaz de prover tensão de alimentação de 5 V aos dispositivos de baixo consumo. A 
corrente máxima que um root hub com alimentação própria pode fornecer é 500 mA. Se o 
dispositivo USB estiver conectado em um hub (dispositivo que dispõe de pontos de ligação 
adicionais para a USB) alimentado pelo barramento, não deve consumir mais que 100 mA. O 
barramento USB pode trabalhar em quatro taxas de transferências distintas: Low-Speed, 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Perif%C3%A9ricos
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velocidade de 1,5 Mbps; Full-Speed, velocidade de 12 Mbps; High-Speed, velocidade de 480 
Mbps; SuperSpeed, velocidade de 5 Gbps. 

Os plugues e conectores padrão da interface USB são do tipo A, B, Mini-B, Micro-AB e 
Micro-B. Na Figura 8 é possível observar alguns conectores e uma tabela com a nomenclatura 
dos pinos. A cor que representa cada pino é utilizada para diferenciar os sinais nos fios no cabo 
USB. 
 

 
Figura 8: Pinagem dos conectores padrão. Retirada de [29]. 

 

O USB utiliza a topologia em árvore. No topo da camada há o host, que é o elemento 
responsável pela inicialização dos serviços em um barramento USB e comunica-se com um hub 
ou um ou mais dispositivos periféricos através do root hub. O barramento USB suporta no 
máximo sete camadas e 127 dispositivos. No caso do projeto, o microcontrolador faz o papel de 
host e é conectado apenas a um periférico, o Pen Drive. 

A especificação USB define algumas classes de dispositivos com características 
semelhantes, com o objetivo de facilitar o desenvolvimento e a adaptação de drivers. Cada classe 
tem definidos em sua especificação o número e o tipo de endpoint (ponto final do fluxo de dados 
entre o host e o dispositivo) requerido e opcionais a serem utilizados nas transferências. Também 
podem ser especificados valores para itens dos descritores padrões e funções que descrevem 
como os dados transferidos serão utilizados. O Pen Drive está inserido na classe MSC 
(dispositivo de armazenamento de massa). 

Sempre que um dispositivo é conectado ao barramento USB, o host inicia um processo de 
enumeração, que consiste em identificar e gerenciar o dispositivo. As etapas desse processo 
podem ser vistas na Figura 9. A primeira etapa é Conectado: Quando um dispositivo é 
conectado, há um desbalenceamento das linhas D+ e D-. Na segunda etapa (Alimentado) o 
dispositivo pode drenar uma corrente de até 100 mA. Na etapa Padrão o host solicita a descrição 
do dispositivo e depois atribui um endereço único de 7 bits, colocando-o na etapa Endereço. Em 
seguida, o host solicita as configurações do dispositivo e com bases nessas informações é 
atribuído um valor de configuração ao dispositivo, que entra na fase final Configurado e pronto 
para ser usado. Deste ponto em diante, o dispositivo pode drenar a quantidade de corrente 
especificada em seu descritor para a configuração selecionada. 

 
 
 

Figura 9: Etapas do processo de enumeração. 

 

Conectado Alimentado Padrão Endereço Configurado 
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O USB define formatos diferentes para três tipos diferentes de pacotes: Pacotes Token, 
usado para controle do host da transação; Pacotes de Dados, o host pode enviar dados ou solicitar 
o envio de dados para o dispositivo; Pacotes Handshake, usado para informar o estado de uma 
transação que suporta controle de fluxo. 

O USB envolve quatro tipos de transferência de dados. Transferências de controle são 
usadas para configurar os dispositivos quando são ligados ao barramento pela primeira vez, além 
de outras aplicações específicas. Transferências em massa são usadas com grandes quantidades 
de dados de forma sequencial, com entrega garantida através de mecanismos de verificação de 
erro. Transferências de interrupção são usadas por dispositivos que necessitam transmitir ou 
receber pequenas quantidades de dados a uma velocidade baixa, e de tempo em tempo. Também 
há a confiabilidade dos dados e o tempo da entrega é garantido. Transferências isocrônicas são 
usadas com grande quantidade de dados de forma sequencial, com largura de banda e latência de 
entrega pré-negociada, e tolerante a erros. Essa transferência é a mais veloz e a menos confiável, 
pois não retorna o pacote de handshake. 

É importante destacar o sistema USB OTG (On-The-Go), que é uma especificação que 
permite que sistemas portáteis, como leitores de áudio digitais ou telefones celulares, possam  
atuar como host, permitindo a comunicação com outros dispositivos USB como um Pen Drive. 
Ao contrário dos sistemas convencionais USB, sistemas USB OTG podem alternar sua função 
como host para agir como um periférico normal quando ligado a um outro host. O 
microcontrolador STM32F407VGT6 pode atuar no modo USB OTG, porém nessa versão do 
projeto o módulo USB é utilizado apenas como host. 
 

5 Protocolo de comunicação ��S 
 
Muitos sistemas de áudio digitais foram introduzidos no mercado de áudio, incluindo CD, 

fita de áudio digital, processadores de som e som de TV digital. Estruturas de comunicação 
padronizadas são vitais tanto para os equipamentos quanto para os fabricantes de CIs. Para este 

fim, foi desenvolvido pela Philips o protocolo de comunicação I2S (inter-IC sound) – uma 
conexão serial especialmente para áudio digital. No projeto esse protocolo foi utilizado entre o 
microcontrolador e o codec de áudio. 
 

 
Figura 10: Barramento I2S. Retirada de [7]. 
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O barramento manipula apenas os dados de áudio, ao passo que os outros sinais,  como os 
de controle, são transferidos separadamente, através de outros protocolos de comunicação. Para 
minimizar o número de pinos requeridos, é utilizada uma série de 3 linhas no barramento (uma 
linha com dois canais de dados com multiplexação por divisão de tempo, uma linha seletora de 
palavra e uma linha de clock). Uma vez que o transmissor e  o receptor têm o mesmo sinal de 
clock para a transmissão de dados, o transmissor como mestre, gera o sinal de clock, o sinal 
seletor de palavra e o sinal de dados. O receptor como mestre, gera o sinal de clock e o sinal 
seletor de palavra e o transmissor gera o sinal de dados. 

No entanto, em sistemas mais complexos, pode haver vários transmissores e receptores, o 
que torna difícil definir quem é o mestre. Em tais sistemas, há geralmente um sistema mestre que 
controla o fluxo de dados de áudio digital entre os vários CIs. Então, os transmissores geram 
dados sob o controle de um clock externo, e assim agem como escravos. A Figura 10 ilustra 
algumas configurações simples do sistema. 
 O bit mais significativo (MSB) dos dados é transmitido em primeiro lugar porque o 
transmissor e o receptor podem ter diferentes comprimentos de palavras. Não é necessário para o 
transmissor saber com quantos bits o receptor trabalha, nem o receptor precisa saber quantos bits 
estão sendo transmitidos. Quando o comprimento da palavra do sistema é maior do que o 
comprimento da palavra que o transmissor pode enviar, a palavra é truncada (bits menos 
significativos de dados são definidos para ‘0’) para a transmissão de dados. Se o receptor receber  
mais bits do que o comprimento de sua palavra, os bits após o LSB (bit menos significativo) são 
ignorados. Por outro lado, se para o receptor é enviado menos bits do que o comprimento de sua 
palavra, os bits que faltam são ajustado para zero internamente. E assim, o MSB tem uma 
posição fixa, enquanto a posição do bit menos significativo depende do comprimento de palavra.  

O transmissor envia sempre o MSB da palavra seguinte depois de um período de clock, 
depois da mudança na linha seletora de palavra, como é possível observar no exemplo de 

comunicação I2S mostrado na Figura 11. 
 

 
Figura 11: Exemplo comunicação I2S. Retirada de [7]. 

 
A linha seletora de palavra indica o canal a ser transmitido: Para nível lógico baixo, o 

canal transmitido é o esquerdo; Para nível lógico alto, o canal transmitido é o direito. 
 

6 Protocolo de comunicação Bluetooth  
 

Bluetooth é um padrão de comunicação sem fio de curto alcance, baixo custo e baixo 
consumo de energia que utiliza tecnologia de rádio, também é conhecido como padrão IEEE 
802.15.1. Recebeu este nome em homenagem ao rei da Dinamarca, rei Harald Bluetooth que 
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governou no século X, que estabeleceu acordos comerciais na Europa através da diplomacia. No 
projeto esse protocolo foi utilizado entre o módulo Bluetooth e o tablet Android. 

Uma grande vantagem da utilização de Bluetooth é a possibilidade de criar PANs 
(Personal Area Networks) de forma ad-hoc, ou seja, quando um dispositivo entra ao alcance de 
outro, automaticamente se conectam e estes formam uma PAN. 
 Uma rede Bluetooth consiste de piconets. Cada piconet é um conjunto de até oito 
dispositivos Bluetooth, em que um deles assume o papel de mestre e os demais de escravos. 
Duas piconets podem se conectar através de um dispositivo Bluetooth comum a ambas que faz o 
papel de uma ponte para formarem uma scatternet como mostra a Figura 12.  
 

 
Figura 12: Formação de uma scatternet. 

 
 Os dispositivos Bluetooth são classificados em três classes levando em consideração o 
alcance das ondas de rádio: 

- Classe 3 – alcance de no máximo 1 metro; 
- Classe 2 – alcance de no máximo 10 metros; 
- Classe 1 – alcance de no máximo 100 metros. 
As implementações com dispositivos Bluetooth são baseadas em conexões ponto-a-onto, 

como é o caso deste projeto. Contudo, o objetivo da tecnologia é a comunicação efetiva e 
eficiente através de vários nós com tempo de resposta aceitável e baixo consumo de energia. 
 

6.1 Arquitetura 
 
 Consiste basicamente de dois componentes: um transceptor (hardware) e uma pilha de 
protocolos, software. Opera  em uma faixa de rádio não licenciada ISM (Industrial, Scientific, 
Medical) entre 2,4GHz e 2,485GHz. O sistema emprega um mecanismo de saltos em frequência 
com o objetivo de combater interferência e enfraquecimento do sinal. 
 As camadas que compõem a arquitetura de protocolos Bluetooth são: camada inferior, 
camada banda base, camada middleware e camada de aplicação. A Figura 13 ilustra a pilha de 
protocolos. 
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Figura 13: Pilha de protocolos. 

 
6.2 Conexão 

 
 Qualquer dispositivo com adaptador Bluetooth pode realizar uma varredura com o 
objetivo de encontrar outros dispositivos que possuem a mesma tecnologia, dessa forma é 
possível configurar estes dispositivos para responder ou não a esses pedidos. Para que se realize 
a conexão, é necessário que exista o pareamento ou a aceitação de um proprietário a pedido de 
outro. A conexão ficará ativa e aguardando autorização até que seja finalizada ou até que saia do 
alcance. 
 Cada dispositivo é dotado de um número único de 6 bytes que serve de identificação no 
formato 00:00:00:00:00:00, esse número é denominado de “Endereço de Bluetooth” e ele é 
exclusivo para cada dispositivo fabricado, assim como o endereço MAC das placas de rede. A 
convenção adotada para Android e que será utilizada neste relatório é que o número exclusivo 
citado será chamado de endereço MAC. 
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