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ANDAMENTO DO PROJETO - SEMANA 03

Na terceira semana do projeto, as seguintes atividades foram executadas :

Atividades Principais

Testes iniciais do PyGTK na 
DragonBoard 410c

• Iniciamos a implementação de Interface Gráfica (GUI) para a aplicação utilizando PyGTK, uma API muito 
interessante para desenvolvimento de GUI em Python. 

Projeto Eletrônico de PCB 
mezzanine customizado

• Concluimos uma versão preliminar de nossa PCB Mezanine customizada para interfaceamento das 
câmeras MIPI-CSI à DragonBoard 410c.  Esse projeto inicial poderá servir como fundação para novos 
projetos eletrônicos que necessitem interfacear a DragonBoard 410c através de seus conectores LS e 
HS (Low Speed e High Speed Connectors).

Testes com OpenCV 3 para 
reconhecimento facial

• Instalamos o OpenCV 3 e virtualenv para testar API de reconhecimento facial baseado na função 
createLBPHFaceRecognizer(). Esta função do OpenCV 3 é útil para detecção facial local (sem 
internet) para pequenos grupos de faces conhecidas. Estamos avaliando o desempenho das funções 
de reconhecimento facial com o objetivo de minimizar as falsas detecções. Para aplicações menos 
sensíveis à segurança,  a utilização das funções de reconhecimento facial do OpenCV 3 pode ser viável.

Build do Qt 5.9 e Qtcreator 
4.3 (Atividade Extra)

• Conseguimos compilar o recém-lançado Qt 5.9 com sucesso. Basicamente, a instalação é semelhante 
à da versão anterior. Temos, portanto, um ambiente atualizado do Qt para projetos futuros em C++ 
na DragonBoard 410c. A utilização de um cartão micro SD de 32 GB como disco de armazenamento 
possibilita a montagem (build) e armazenamento desses pacotes de software, deixando-os sempre 
disponíveis para uso na DragonBoard 410c.

API Amazon AWS 
Rekognition

• Implementamos correções e otimizações no código. Iniciamos a interligação das rotinas Python ao 
código principal da aplicação. Realização de testes isolados na DragonBoard 410C.
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PROJETO ELETRÔNICO DO MEZZANINE CUSTOMIZADO
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PROJETO ELETRÔNICO DO MEZZANINE CUSTOMIZADO

Referências

[1] DragonBoard 410c Hardware Documentation
http://www.96boards.org/db410c-getting-started/HardwareDocs/README.md/

[2] MIPI Adapter Mezzanine
http://www.96boards.org/product/mipi-adapter-mezzanine/

Nosso objetivo era desenhar uma PCB mezzanine customizada com 
o menor custo e complexidade de montagem possíveis. Tivemos 
sucesso em concluir o roteamento da PCB em duas camadas e 
com plano terra em ambas as faces da placa, o que provavelmente 
garantirá a integridade dos sinais diferenciais de alta velocidade entre 
câmeras MIPI-CSI e os sinais do conector HS (High Speed).

Intencionalmente, deixamos as áreas próximas às antenas de RF (WiFi, 
Bluetooth e GPS) livres de obstruções metálicas.

O modelamento elétrico da PCB (esquemático e layout) foi um 
exercício muito produtivo para o entendimento dos diversos sinais 
disponíveis nos conectores LS e HS (Low  Speed, High Speed) da 
DragonBoard410c.  
 
Este modelamento poderá servir de fundação para o desenvolvimento 
de outras versões de PCB mezzanine com novos periféricos.  
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EXEMPLOS DA INTERFACE GRÁFICA (GUI)

As imagens das duas câmeras 
(CAM1 e CAM2) são exibidas na 
parte superior das telas. 
 
A profundidade no eixo Z (mm) 
é apresentado no canto inferior 
esquerdo.

Utilizamos PyGTK para o design da 
interface gráfica (GUI).


