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Raspberry Pi: Entra em Competição

A equipa e o projeto
O Técnico Solar Boat é constituído por um grupo 
de estudantes do Instituto Superior Técnico de 
Portugal, que está a desenvolver uma embarcação 
com cerca de 6,0 metros de comprimento e 
2,4 metros de boca, sendo o objetivo participar 
em competições mundiais da especialidade, 
maioritariamente universitárias. 
Iremos participar na Mónaco Solar Boat Challenge, 
a realizar em julho de 2017, e em 2018, na Holanda, 
na Dutch Solar Challenge!
O nosso projeto é único em toda a Península 
Ibérica, e destaca-se por apostar na investigação 
e desenvolvimento de várias áreas de Engenharia 
de elevada importância e interesse, pelo 
que contamos atualmente com uma equipa 
constituída por 25 alunos de diversas engenharias.

O barco
O SR 01 (São Rafael 01) é a embarcação que está 
a ser desenvolvida. Esta é um trimaran em fibra de 
carbono, que será capaz de atingir velocidades 
superiores a 15 nós.
Nesta embarcação, o sistema que permite a todo 
o momento obter dados relevantes acerca da
mesma é de extrema importância, para podermos 
garantir que tudo está decorrer como planeado. 
Não só durante a competição como também 
durante os diversos testes que iremos realizar.

O Sistema de Transmissão de Dados
É composto por diversos elementos sendo o seu componente principal um Raspberry Pi 3. Este foi escolhido 
tendo em conta não só a sua capacidade de processamento, mas também devido ao facto de correr Linux, 
o que facilita bastante a sua programação.
Neste sistema, o Raspberry vai adquirir os dados dos diversos sensores e ler informações dadas pelo motor. 
Em seguida, esta informação vai ser enviada para uma base de dados para que possa ser acedida em 
qualquer lugar do mundo desde que exista uma ligação à internet. Para além de enviar os dados para a base 
de dados, o Raspberry envia também os dados mais importantes para um ecrã localizado no barco para que 
o piloto possa também ele aceder à informação mais importante.

Conclusão
Todas as áreas desempenham papéis essenciais para a criação de uma embarcação de competição, 
e como tal a área de transmissão de dados também realiza um papel importante pois irá permitir saber 
em tempo real se variados sistemas da embarcação estão em segurança, protegendo-a de imprevistos 
indesejados. Vai também permitir obter informações que ajudam a tomar as melhores decisões durante a 
competição, aumentando eficiência e proporcionando uma embarcação mais competitiva.

O Técnico Solar Boat é um projeto patrocinado pela RS Components que consiste em 
desenvolver uma embarcação tripulada movida exclusivamente a energia solar. Neste artigo 
falam sobre o papel da Raspberry Pi neste projeto.

Se conhece algum projeto interessante com a Raspberry Pi contacte-nos através do email 
marketing.spain@rs-components.com e publicaremos a sua história.
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