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detecta e recebe informações de identificação de outros veículos que estão dentro de seu raio de alcance do módulo de detecção,
sendo também associada a um módulo GPS (3) e a uma memória (4) que contém o banco de dados de mapas passível de
atualização pela internet ou outro meio convencional, em que a unidade de processamento (1) ainda é conectada a uma memória
não volátil (5), em que armazena dados de data, horário e localização do próprio veículo e informações equivalentes dos demais
veículos situados dentro do raio de alcance do módulo de detecção (2) e, ainda, a uma interface com o usuário (6), no qual
apresenta informações e recebe comandos de dito usuário.



SISTEMA ELETRÔNICO DE IDENTIFICAÇÃO DE

VEÍCULOS

A invenção revelada neste relatório descritivo se refere

a um dispositivo eletrônico provido de um número distinto (ID), que

tem a finalidade de identificação de veículos automotores em

substituição ao sistema tradicional das placas metálicas fixadas na

parte frontal e traseira do veículo.

A identificação e individualização de veículos

automotores são realizadas atualmente através de placas metálicas

fixadas na parte frontal e traseira dos veículos, nas quais está

gravada uma sequência alfanumérica identificadora do veículo e

relacionada ao registro do mesmo no órgão competente.

O principal objetivo da invenção é caracterizar uma nova

concepção no modo pelo qual os veículos são identificados, tornando

obsoletas e dispensáveis as placas metálicas que são aplicadas

atualmente.

Breve descrição dos desenhos anexos:

Os desenhos abaixo listados são meramente

exemplificativos de concretizações preferenciais do conceito proposto,

sem ter a intenção de limitar a proteção apenas a estes exemplos em

particular, nos quais:

Figura 1 é um diagrama de blocos do sistema,

ilustrativo de suas partes componentes.

Figura 2 apresenta um desenho esquemático de uma

tela de LCD que pode servir de interface entre o processador e o

usuário.



Figura 3 desenho em perspectiva de um possível

módulo de GPS que pode ser utilizado na invenção.

Figura 4 ilustra um módulo de RF (radiofrequência)

que pode ser utilizado pela invenção.

Figura 5 ilustra um módulo GSM que pode ser utilizado

pela invenção.

Figura 6 apresenta uma memória semicondutora não

volátil do tipo Flash adequada para a invenção.

Descrição detalhada da invenção

Conforme pode ser visualizado na figura 1, o sistema

eletrônico de identificação de veículos compreende uma unidade de

processamento ( 1 ) com identificação do veículo, que recebe e

processa sinais de um módulo de comunicação de duas vias (2), que

simultaneamente envia suas informações, detecta e recebe

informações de identificação de outros veículos que estão dentro do

raio de alcance do módulo de detecção (2), sendo também associada

a um módulo GPS (3), que envia coordenadas geográficas do

posicionamento do veículo, bem como a uma memória (4) que

contém o banco de dados dos mapas, de forma a poder localizar dito

veículo. A unidade de processamento ( 1) ainda é conectada a uma

memória Flash não volátil (5), em que armazena dados de data,

horário e localização do próprio veículo e equivalentes informações

dos demais veículos situados dentro do raio de alcance do módulo de

detecção (2) e , ainda, a uma interface com o usuário (6), no qual

apresenta informações e recebe comandos de dito usuário.

Em uma concretização preferencial da invenção, a

alimentação do circuito é realizada através de ligação elétrica paralela



com a alimentação dos instrumentos do veículo, de modo que "o

veículo necessita estar ligado para que as informações de

identificação do mesmo estejam disponíveis para acesso por outros

veículos. Assim, a invenção prevê a gravação de um número discreto

de identificação nos pára-brisas do veículo para consulta e

identificação quando o veículo está desligado.

Em uma concretização preferencial da invenção, a

unidade de processamento ( 1 ) é constituída por um microcontrolador

que controla todos os processos dentro do sistema, realizando tanto o

gerenciamento dos dados provenientes do sistema de GPS (3), como

o acesso ao banco de dados (4) que contém os mapas do mesmo,

determinando a forma como ditos mapas serão apresentados na

interface com o usuário (6). O microcontrolador ( 1 ) é também

responsável pelo tratamento das informações de identificação dos

veículos que estiverem dentro do raio de alcance do módulo de

detecção (2), armazenando as informações de identificação destes

veículos, locais, datas e horários quando foram captadas na memória

não volátil (5), caracterizando importantes subsídios em caso de

acidentes de trânsito, podendo ainda disponibilizar estas informações

na interface (6) para o usuário quando solicitadas por este.

Nesta concretização, todos os módulos componentes do

sistema são conectados a unidade de processamento ( 1 ) através de

comunicação serial com o microcontrolador. Apesar do uso do mesmo

tipo de comunicação (serial), os diferentes dispositivos se utilizam de

diferentes protocolos na transmissão das informações, considerando

os diferentes níveis de segurança por conta da importância dos dados



e a quantidade de informação que cada dispositivo necessita repassar

para o processador ( 1 ) .

Preferencialmente, a interface com o usuário (6) é

constituída por uma tela de cristal líquido (LCD). Esta tela de LCD (6)

se presta a visualização de todos os dados que chegam ao-

processador ( 1 ) e também para a interação com o usuário. Um

modelo que pode ser usado para esta finalidade, adequado e não

único, é um display LCD TFT colorido de 320x240, equipado com tela

sensível ao toque resistiva de 5.7". Esta tela recebe os dados para

apresentação através de um protocolo de 8 bits, sendo capaz de

mostrar além da posição atual do veículo conduzido, todos os outros

veículos que estiverem situados dentro do raio de detecção do

módulo de detecção (2). Em razão dos dados rodoviários fornecidos

pelo GPS, estes veículos serão identificados na tela (6) por uma

forma geométrica. Eventualmente, o veículo conduzido poderá ser

identificado de forma diferenciada, por forma geográfica de outra cor,

ou com interior preenchido ou em outra coloração, possibilitando ao

usuário a visualização de sua posição, bem como dos detalhes da

identificação de qualquer veículo detectado apenas pelo toque na tela

em cima da forma que define o veículo desejado. O ID será fornecido,

implantado de forma segura e inviolável, e controlado pelos DETRANs

ou órgãos de trânsito, de sorte que caso o ID tenha sido violado ou

modificado, a forma geométrica identificadora do veículo aparecerá de

forma diferente acusando estar em situação "irregular" (ex: cor ou

figura diversa, figura geométrica piscante, ou de tamanho diverso)

para os demais condutores, controladores de velocidade e postos de

controle policial. Exemplos de situações "irregulares" que ensejariam



tais indicações diferentes na tela seriam registros no sistema

informatizado do(s) DETRAN(s) de ocorrência de roubo do veículo,

ordem judicial de busca e apreensão, ou impostos ou taxas

atrasados. Os postos de Controle poderão possuir sistemas de

identificação em base fixa ou móvel, tais como os que seriam

instalados nos veículos em geral, possibilitando, diante da

conectividade que tais postos possuem com o banco de dados do

DETRAN, identificar o(s) veículo(s) com impostos atrasado ou não

licenciado/irregular, que se aproximasse(m) e ficasse(m) no raio de

alcance do modo de detecção.

A forma de comunicação entre o processador ( 1 ) e o

display de LCD (6) é barramento de dados para envio ao LCD (6) de

todas as imagens que serão visualizadas e a conexão com os dados

da tela sensível ao toque (6) que irá informar ao processador ( 1 ) o

ponto em que o usuário tocou na tela, e informará em uma linha

horizontal na parte inferior do display, dados públicos do veículo

apontado, dados estes que permanecerão escritos e somente serão

substituídos por outro(s) na medida em que novamente o usuário

tocar sob outro(s) veículo(s) registrados durante o percurso ou

movimentação. Preferencialmente, na parte inferior do display (6), à

esquerda, no início de dita linha horizontal, haverá comandos de

avanço ou retrocesso das informações, permitindo ao usuário, com

toques sob tais comandos, visualizar os dados de veículos que tenha

consultado e que estejam armazenados em memória.

Preferencialmente, o módulo GPS (3), utilizado para

localização geográfica dos veículos é fixado na placa de circuito

impresso e interligado eletricamente ao processador ( 1 ) . O módulo



receptor GPS (3) recebe sinais eletromagnéticos de no mínimo quatro

satélites localizados em torno da orbita terrestre. A diferença de

tempo entre os sinais de cada satélite permite que o módulo (3)

calcule a exata posição geográfica do mesmo, além de calcular

também a velocidade em que se encontra e a hora naquela posição

geográfica. Um módulo GPS (3) adequado à finalidade pode ter uma

precisão de até 2,5 metros e taxa de atualização de 2 segundos,

sendo alimentado em 3,3volts. Tais características como precisão e

taxa de atualização são de vital importância para a viabilidade do

produto visto que os veículos certamente estarão em constante

movimento. Como já "evidenciado antes, dito módulo (3) deve ser

provido de porta de comunicação serial para transmissão e recepção

de dados com o processador ( 1 ) .

Em uma concretização, o módulo de comunicação de

duas vias (2), responsável pelo tráfego de informações entre os

veículos equipados com a invenção, é um módulo de Radiofrequência

(RF). Em conjunto com o microcontrolador ( 1 ) , este módulo (2) é

responsável pela codificação, quando o veículo envia seus dados na

banda de rádio determinada, bem como pela decodificação, quando

este mesmo módulo recebe as informações provenientes de outros

veículos. Um equipamento adequado (mas não único) que pode ser

utilizado para esta finalidade é o Transceiver de RF de 433MHz com o

chip CC1 0 1 da Texas Instruments, que permite envio e recebimento

de informações serialmente com distâncias de até 100m. Dito módulo

(2) possui alimentação de 3.3V.

Em outra concretização da invenção, o módulo de

detecção e identificação dos veículos (2) pode ser obtido utilizando



um cartão SIM ("módulo de identificação do assinante"), utilizado em

conjunto com tecnologia de telefonia móvel, que é um chip que

consegue armazenar dados, sendo utilizado neste caso com um

número que é a identificação do veículo e que não pode ser

modificado. Para a aplicação, será utilizado um módulo (2)

(representado na figura 5) que faz a leitura dos dados armazenados

no cartão SIM e processa todas as ações necessárias para

estabelecer comunicação entre as antenas das empresas de telefonia

móvel do qual o cartão SIM faz parte.

O módulo GSM (2) engloba frequências em 4 bandas

distintas, mais popularmente chamado de Quad-Band

(850/900/1 800/1 900 MHz), proporcionando a possibilidade de

conectividade com qualquer operadora de telefonia móvel conforme

opção do proprietário do veículo. Possui também recursos para envio

de mensagens SMS além de pequenas dimensões físicas (24 mm x

24 mm x 3 mm).

O processo é basicamente o mesmo do utilizando o

módulo de RF, todavia utilizando uma operadora de telefonia para o

tráfego das informações de identificação entre os usuários. Os postos

de Controle poderão possuir sistemas de identificação em base fixa

ou móvel, tais como os que seriam instalados nos veículos em geral,

possibilitando, diante da conectividade que tais postos possuem com

o banco de dados do DETRAN, identificar o(s) veículo(s) com

impostos atrasado ou não licenciado/irregular, que se aproximasse(m)

e ficasse(m) no raio de alcance do modo de detecção.

A memória não volátil (5) é preferencialmente uma

memória semicondutora não volátil do tipo "Flash". Estas memórias



possuem 1.000.000 de ciclos de escrita e leitura, ou seja, o ciclo de

gravar informações e posteriormente ler estas informações gravadas.

Por ser uma memória não volátil, as informações não serão perdidas

caso seja retirada a energia ou alimentação. Esta memória (5) será

organizada para armazenar dados como data, localização e horário

do próprio veículo, bem como as informações dos demais veículos

que por ventura entrem no raio de alcance do módulo de detecção

(2). O processo de escrita será na forma de fila em círculo, ou seja,

após preencher todo o espaço livre da memória as primeiras

informações serão sobrescritas de forma que uma nova informação

será armazenada no local da informação mais antiga.

A memória dos mapas GPS (4) contém dados

armazenados e organizados em um arquivo. A invenção ainda prevê

a atualização destes arquivos pela internet.

Será evidente para um técnico no assunto que inúmeras

modificações, acréscimos e substituições podem ser realizadas sem

fugir do escopo da invenção tal como reivindicada.



Reivindicações:

1- SISTEMA ELETRÔNICO DE IDENTIFICAÇÃO DE

VEÍCULOS caracterizado por compreender uma unidade de

processamento ( 1 ) com identificação ID do veículo, que recebe e

processa sinais de um módulo de comunicação de duas vias (2) e

simultaneamente envia suas informações, detecta e recebe

informações de identificação de outros veículos que estão dentro de

seu raio de alcance no modo de detecção; em que a unidade de

processamento ( 1 ) é associada a um módulo GPS (3) e a uma

memória (4) que contém o banco de dados de mapas, de forma a

poder localizar dito veículo; por a unidade de processamento ( 1 ) ser

conectada a uma memória não volátil (5), em que armazena dados de

data, horário e localização do próprio veículo e informações

equivalentes dos demais veículos situados dentro do raio de alcance

do módulo de detecção (2) e , ainda, a uma interface com o usuário

(6), no qual apresenta informações e recebe comandos de dito

usuário.

2- SISTEMA ELETRÔNICO DE IDENTIFICAÇÃO DE

VEÍCULOS como reivindicado em 1 e ainda caracterizado por a

unidade de processamento ( 1) ser constituída por um

microcontrolador.

3- SISTEMA ELETRÔNICO DE IDENTIFICAÇÃO DE

VEÍCULOS como reivindicado em 1 e ainda caracterizado por a

interface com o usuário (6) ser constituída por uma tela de cristal

líquido (LCD) com tela sensível ao toque.

4- SISTEMA ELETRÔNICO DE IDENTIFICAÇÃO DE

VEÍCULOS como reivindicado em 1 e 3 e ainda caracterizado por a



tela mostrar além da posição atual do veículo conduzido, todos os

outros veículos que estiverem situados dentro do raio de detecção do

módulo de detecção (2).

5- SISTEMA ELETRÔNICO DE IDENTIFICAÇÃO DE

VEÍCULOS como reivindicado em 4 e ainda caracterizado por os

veículos serem identificados na tela (6) por uma forma geométrica e o

veículo conduzido ser identificado de forma diferenciada.

6- SISTEMA ELETRÔNICO DE IDENTIFICAÇÃO DE

VEÍCULOS como reivindicado em 1 e 4 e 5 ainda caracterizado por

a forma geométrica identificadora do veículo ser mostrada de forma

diversa caso o ID gravado na unidade de processamento ( 1 ) ter sido

violado ou modificado ou estar em condição irregular.

7- SISTEMA ELETRÔNICO DE IDENTIFICAÇÃO DE

VEÍCULOS como reivindicado em 1 e ainda caracterizado por o

módulo de GPS (3) calcular também a velocidade em que se

encontra, data e a hora naquela posição geográfica.

8- SISTEMA ELETRÔNICO DE IDENTIFICAÇÃO DE

VEÍCULOS como reivindicado em 1 e ainda caracterizado por o

módulo de detecção e identificação dos veículos (2) ser um módulo

de Radiofrequência (RF).

9- SISTEMA ELETRÔNICO DE IDENTIFICAÇÃO DE

VEÍCULOS como reivindicado em 1 e ainda caracterizado por o

módulo de detecção e identificação dos veículos (2) ser um módulo

GSM (2) utilizado conjuntamente com um cartão SIM em que é

armazenada a identificação do veículo.

10- SISTEMA ELETRÔNICO DE IDENTIFICAÇÃO DE

VEÍCULOS como reivindicado em 1 e 9 e ainda caracterizado por o



módulo GSM englobar frequências em 4 bandas distintas

(850/900/1 800/1 900 MHz) e ter também recursos para envio de

mensagens SMS.

- SISTEMA ELETRÔNICO DE IDENTIFICAÇÃO DE

VEÍCULOS como reivindicado em 1 e ainda caracterizado por a

memória não volátil (5) ser uma memória semicondutora não volátil do

tipo "Flash" com processo de escrita na forma de fila em círculo.
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