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RESUMO
FERREIRA, Alessandro Marcelo; DALOSKI, Robson Diego. ROBÔ MANIPULADOR
DE

BAIXO

CUSTO

CONTROLADO

POR

SISTEMA

DE

COMPUTAÇÃO

EMBARCADO. 2015. 69 fl. Trabalho de Conclusão do Curso Superior de Tecnologia
em Automação Industrial, UTFPR – Universidade Tecnológica Federal do Paraná
Campus de Ponta Grossa – 2015.

Este trabalho visa de forma simples demonstrar um projeto de baixo custo de um robô
em escala reduzida para fins didáticos com o objetivo de executar movimentos simples
e repetitivos em finais de linha de processos de movimentação de materiais para
paletização. Nas indústrias, ou em centros de distribuição há muitas áreas onde se
justifica com grandes ganhos a implementação da automação, com o intuito de
simplificar e melhorar os processos, realizando tarefas simples e repetitivas, que
contribuem de forma negativa para a saúde dos operadores. O projeto consiste em um
robô controlado por um sistema microcontrolado baseado na plataforma de
desenvolvimento Arduino com Ethernet Sheild, o qual faz a interação com um sistema
de controle e supervisão, desenvolvido sobre a plataforma Microsoft visual C#, que por
meio de uma rede ethernet, e se utilizando do protocolo UDP, e também um protocolo
próprio desenvolvido realiza a comunicação e interação entre os componentes do
projeto.

Palavras-chave: Robô. Arduino. Ethernet Shield. Supervisório. UDP.

ABSTRACT
FERREIA, Alessandro Marcelo; DALOSKI, Robson Diego. 2015. 69 fl. ROBOT
MANIPULATOR LOW COST COMPUTER CONTROLLED BOARDED SYSTEM.
Trabalho de Conclusão do Curso Superior de Tecnologia em Automação Industrial,
UTFPR – Universidade Tecnológica Federal do Paraná Campus de Ponta Grossa –
2015.

This study aims to demonstrate in a simplified way a low cost designed robot, in
reduced scale for educational purposes, with the task of performing simple and
repetitive movements of distinct materials at the end of a pallet handling process line. At
industries or distribution centers there are many areas where implementing automated
solutions can be justified, resulting in substantial gains, in order to both simplify and
improve processes, performing simple and repetitive tasks that could otherwise
contribute negatively to the health of human operators. The design consists of a robot
controlled by a microcontroller based Arduino development platform with an Ethernet
Shield, which interacts with a control and supervision system developed on Microsoft
Visual C# platform. The project components communicates and interacts with each
other via an Ethernet network using UDP and a self-developed protocol.

Keywords: Robot. Arduino. Ethernet Shield. Supervisory. UDP.
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1. INTRODUÇÃO
Segundo (MARTINS, 2007), a automação está presente no meio industrial com
objetivo de facilitar o processo produtivo, produzindo bens com menores custos, tempo,
elevando a quantidade e qualidade dos produtos.
Pensando nessa melhoria de produtividade e qualidade, empresas vêm
realizando fortes investimentos nesta área, principalmente no que diz respeito à área
de separação e expedição de produtos finalizados.
Com o investimento em equipamentos automáticos pode-se reduzir os gastos
com mão de obra, além de aumentar a velocidade e a precisão do sistema
(BOWERSOX, et al., 2014). Segundo (INTELLIGRATED), esta visão de economia
quando adotada em centros de distribuição e abastecimentos, oferece grandes
oportunidades para a automação e emprego da robótica, podendo ser aplicados em
diversos setores como: recebimento, separação, abastecimento, empacotamento e
expedição, visando sempre aumento de produtividade.
Tendo em mente que em finais e início de processos sempre se há atividades
repetidas como: pesagem, cubagem e manuseio para acomodação em paletes. Isto
acarreta em problemas como: baixa eficiência, ergonomia e desgaste humano,
dificuldade de controle dos materiais e restrição de espaço físico disponível. A partir
destas dificuldades iniciou-se uma crescente demanda de projetos para movimentação
mecanizada e automatizada, utilizando principalmente robôs.
Robôs de uso geral, tem se apresentado essenciais para elevar metas de
produtividade em grandes segmentos da produção, tendo em vista que é uma solução
com custos justificáveis para processos de baixo desempenho (KNOESIS).
As principais vantagens destes sistemas estão em: agilidade no manuseio,
redução do erro humano e da mão de obra humana para trabalho repetitivo, maior
capacidade de controlar o ambiente de movimentação de materiais expandindo assim,
o controle e otimização do espaço físico e flexibilidade a mudanças do processo
garantindo a rapidez e precisão na finalização do processo de uma linha de produção.
O escopo abordado neste trabalho compreende a concepção de um protótipo
de automação do processo de movimentação de cargas, utilizando um robô baseado
na plataforma Arduino, e um software supervisório que será utilizado para a
configuração de posicionamentos e o controle do sistema.
O Arduino é uma plataforma de computação física ou embarcada, de hardware
e software livre, desenvolvida em 2005 com o objetivo de criar uma plataforma para o
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desenvolvimento de projetos educativos. O Arduino é uma placa baseada no uso de
um microcontrolador ATMEL AVR, sendo altamente robusto e imune a ruídos e
interferências do ambiente no qual estará instalado. O microcontrolador na placa é
programado usando a linguagem de programação Arduino, baseada em C/C++). O
Arduino é equivalente a um pequeno computador com funções simples, capaz de
processar entradas e saídas, e controlar componentes externos conectados a ele
(MCROBERTS, 2011).
Com base nisso, o trabalho foi desenvolvido na plataforma do microcontrolador
Arduino, facilitando o desenvolvimento deste trabalho, bem como a possibilidade de
melhorias futuras.

1.1

TEMA DA PESQUISA

Desenvolvimento de um protótipo de baixo custo baseado na plataforma
Arduino, em pequena escala para paletização, utilizando um braço robótico controlado
por sistema de computação embarcada.

1.2

Delimitação do Tema

O trabalho consiste no desenvolvimento de um software supervisório para
controle e programação de um robô, sistema de conferência de caixas baseado em
sensores, e o desenvolvimento da comunicação entre as partes, ou seja, um robô
controlado através de um sistema supervisório.

1.3

PROBLEMA

Nos finais de processos existem atividades repetidas de conferência da
mercadoria e acomodações em caixas ou paletes para estocagem ou expedição, que
por sua vez geram diversos problemas como: ergonomia e desgaste humano,
resultando em lentidão destes processos.
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1.4

PREMISSA

A utilização de robôs paletizadores em finais de linhas pode garantir a rapidez
e precisão na finalização do processo de uma linha de produção, eliminando o trabalho
repetitivo.
A construção de um protótipo em escala inferior pode demonstrar a eficiência
deste tipo de automação, auxiliando analise destes problemas e apontando os seus
benefícios.
Observando os problemas relacionados, poderiam ser solucionados adotando
o uso de células robotizadas?

1.4.1

Objetivo Geral
Construir um protótipo baseado na plataforma Arduino de um robô manipulador

de baixo custo e simplificado para uma aplicação de final de processo, que manipule
pequenos objetos, além de identificá-los pelo seu tamanho, para fins didáticos, além de
sistema supervisório do processo.

1.4.2

Objetivos Específicos
-Fazer uma revisão bibliográfica sobre robôs, sistemas de supervisão,

programação de microcontroladores e sensores.
- Projetar o sistema robotizado para movimentação de pequenos materiais;
- Projetar o sistema de conferência de caixas baseado em sensores;
- Projetar o sistema de comunicação entre os sensores e o micro controlador;
- Construir o protótipo do sistema com braço robótico e sensores;
- Desenvolver um sistema supervisório o qual deverá controlar o processo;

1.4.3

JUSTIFICATIVA
Diante das atuais necessidades de produção e expedição, torna se necessário

em diversos setores da economia a mecanização/automação dos processos industriais.
Com o aumento cada vez maior do consumo, as empresas têm a necessidade de
aumentar suas linhas de produção, aumentando o fluxo a ser expedido e estocado.
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Segundo (DIAS, 1986) a movimentação e a armazenagem de materiais em uma
empresa influenciam diretamente na estrutura de custos. Para a redução desse custo é
necessário reavaliar as operações e encontrar meios para diminuir e simplificá-las.
Nos finais de processos sempre se tem atividades repetitivas de conferencia,
embalagem e acomodação da mercadoria em paletes ou caixas para estocagem ou
expedição conforme demonstra

Figura 1, esse problema se torna ainda

mais evidente, pois há uma crescente demanda em simplificação de processo e
redução do custo de mão de obra.

Figura 1: Paletização manual
Fonte: (Citisystems, 2015).

Uma forma eficaz de simplificar o processo de movimentação em processos
industriais em geral é a automação. A automação quando bem aplicada, resulta em
ganho de tempo de manuseio de materiais, espaço físico, números de pessoas, a
carga de trabalho sobre os operadores e redução de erros humanos na realização
destas atividades. Estes pontos são fundamentais para a dinâmica dos negócios, e
vencer a competitividade do mercado. Tendo em vista que quanto mais globalizada e
desenvolvida se torna uma empresa, menor deve ser o tempo de processamento
dentro de suas plantas fabris. Para atingir estes patamares e a adoção da automação
aplicada ao processo pode trazer grandes ganhos.
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1.5

MÉTODO DA PESQUISA

O método de pesquisa adotado para o trabalho será do tipo explicativa com o
intuito de conceituar as tecnologias de automação, focando nos sistemas de
manipulação automática realizadas por robôs, sua contribuição e aplicação prática a
partir de referenciais teóricos e práticos.
Para realização do trabalho será necessário criar um layout em escala reduzida
de uma planta fictícia que apresente as principais características de um sistema a ser
automatizado. Para isso será necessário a utilização de softwares de simulação,
softwares de desenho e de comunicação.
Estas simulações servirão de parâmetros para avaliação do sistema e a sua
viabilidade de aplicação.
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2. REFERENCIAL TEÓRICO
2.1

Sistemas de Armazenagem

A armazenagem e a distribuição sempre existiram, desde os tempos mais
remotos e antes mesmo da existência do comercio, mas nos dias atuais devido as
exigências tecnológicas e de globalização a armazenagem, esta vem se destacado
cada vez mais como um potencial estratégico de diferencial competitivo. A
armazenagem pode ser considerada como uma atividade de manutenção de materiais
em instalações especificas com o propósito de preservar os materiais, ou seja, a
armazenagem é o nome dado as instalações incumbidas a guarda e movimentação de
materiais (VIEIRA, 2009). Estes sistemas de armazenagem são compostos geralmente
por cinco elementos principais sendo ele, materiais, edifícios, estruturas portantes,
equipamentos e mão de obra e que se inter-relacionam entre si. (MOURA, 1997).
Com o passar do tempo a armazenagem vem passando por um processo de
transformação a fim de torná-la cada mais versátil, isto se dá através da interação das
aplicações baseadas em tecnologias de informação, que com isso vem trazendo novas
melhorias e formas de realizar a estocagem, manuseio e a movimentação de materiais
(VIEIRA, 2009).
O manuseio e movimentação de materiais é classificado como a atividade
realizada dentro de ambientes demarcados por onde são transportados materiais e que
englobam a unitização, movimentação interna dos produtos e materiais. Esta atividade
pode ser realizada em depósitos, fabricas, almoxarifados e lojas com o objetivo de
movimentar mercadorias com um baixo custo e agilidade.

Porem devido ao uso

intenso de mão de obra para movimentação e manuseio de materiais o ramo de
negócios da armazenagem é mais suscetível as variações de produtividade. Sendo que
dentro de um armazém a movimentação de matérias pode consumir em torno de 60%
do tempo do pessoal empregado no transportes e manuseios de mercadorias
(MOURA, 1997). A fim de se minimizar e evitar, variações de produção e o desperdício
de recursos a surge a proposta da automação, que através das novas tecnologias
desenvolvidas para movimentação de materiais em sistemas de armazenagem
possibilitam e representam um enorme potencial para redução de custos, mão de obra
e aumento de produtividade, mas devido à impossibilidade de uma padronização total
das áreas de trabalho está ainda apresenta algumas limitações (VIEIRA, 2009).
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Segundo (BOWERSOX, et al., 2014) os diversos tipos de sistemas de
manuseio

podem

ser

classificados

como:

mecanizados,

semi-automatizados,

automatizados. Em sistemas mecanizados há a presença de mão de obra humana e
equipamentos de manuseio, a fim de se favorecer o recebimento, processamento e
carregamento de materiais. Já os sistemas automatizados por sua vez através do
investimento em tecnologia tendem a reduzir o máximo possível a presença de mão de
obra nos sistemas de manuseio de materiais. Quando um sistema se utiliza tanto de
mão de obra humana e de sistemas de automação estes são classificados como
sistemas semi-automatizados (BOWERSOX, et al., 2014).
A principal característica da separação automatizada está na redução de mão
de obra e aumento da velocidade e exatidão durante a separação de pedidos Os robôs
são maquinas que podem ser usados em diversas atividades sem a necessidade um
operador humano, devido a esta característica os robôs tem ganhado cada vez mais
espaço nas áreas de manuseio e armazenamento de produtos, sendo que estas áreas
são as que apresentam um alto grau de repetitividade durante as operações de
manuseio, desta maneira os robôs apresentam uma solução atrativa para estas
situações que são consideradas rotineiras(BOWERSOX, et al., 2014).
Com relação à economia a utilização dos robôs é justificada pela combinação
de fatores relacionados a espaço, velocidade, tempo de ciclo entre os pedidos e a
entregas, volumes de trabalho, custos trabalhistas e ambientes de trabalho restritivos.
Desta maneira considera-se que os robôs têm um enorme potencial na cadeia de
suprimentos, pois quase toda atividade que é considerada repetitiva e que envolva
trabalhos de movimentação horizontal pode ser robotizada (BOWERSOX, et al., 2014).
2.2

Unitização

Segundo (LUIZ, 2007) a unitização pode ser realizada tanto por meios
mecanizados quanto por meios manuais, tendo como finalidade o agrupamento de
diversos volumes menores em um único volume. Com esta pratica se dispõe de único
volume, o que resulta em racionamento de espaço, facilidade e segurança para
transporte ou armazenagem. A forma mais difundida de unitização atualmente é a
paletização, que consiste em agrupar volumes sobre uma estrutura que pode ser
geralmente em madeira, podendo ser de plástico ou metal.
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2.3

Logística

A Logística é uma área que engloba as áreas de gestão do processamento de
pedidos, estoques, transporte, armazenamento, manuseio de materiais e embalagem,
em sistemas de distribuição integrados. Seu objetivo é atender as necessidades de
sistemas operacionais de suprimentos, manufatura com o intuito de proporcionar,
viabilizar e administrar projetos e sistemas para o controle e localização dos estoques
de matérias primas e produtos acabados com o menor custo possível na cadeia de
suprimentos.Com o avanço da tecnologia e do desenvolvimento de novas técnicas de
manuseio de materiais a logística tem melhorado seus resultados, pois as novas
tecnologias relacionadas ao manuseio de materiais impactam diretamente na
produtividade, pois tem influência no espaço e mão de obras utilizados com destaque
principalmente pelos novos equipamentos(BOWERSOX, et al., 2014).
2.4

Robôs

A palavra robô tem origem da palavra tcheca robotnik, que significa servo. O
termo robô foi utilizado inicialmente por Karel Capek em 1923, nesta época, a idéia de
um “homem mecânico” parecia vir de alguma obra de ficção (ROSÁRIO, 2010).
A idéia de se construir robôs começou a tomar força no início do século XX,
com a necessidade de aumentar a produtividade e melhorar a qualidade dos produtos.
E nesta época o robô encontrou suas primeiras aplicações na indústria. (ROSÁRIO,
2010). Já (KLAFTER, et al., 1989), argumenta que, devido ao desenvolvimento de
novas técnicas de produção, somente com a criação de maquinas programáveis e
flexíveis é que estas poderiam ser atendidas, dando assim origem assim a criação dos
robôs industriais.
2.4.1

Definição de Robô.
Robôs manipuladores industriais, são sistemas mecânicos articulados, que tem

como objetivo a realização de operações de deslocamento de materiais de um ponto a
outro em seu espaço de trabalho através de trajetórias pré-definidas. (PAZOS, 2002)
Segundo a Japonse Industrial Robotics Association (Associação de Robôs
Industriais Japoneses - JIRA) órgão que oferece diversas informações sobre a
comercialização e a segurança dos robôs. (PAZOS, 2002)
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Robô industrial é definido como um "manipulador multifuncional
reprogramável projetado para movimentar materiais, partes, ferramentas ou
peças especiais, através de diversos movimentos programados, para o
desempenho de uma variedade de tarefas”.

A JIRA também oferece uma classificação para robôs, baseada em seis
categorias, incluindo desde os manipuladores manuais até robôs inteligentes (NIKU,
2013)
Classificação JIRA:
Classe 1: dispositivos de movimentação manual. Um dispositivo com
vários graus de liberdade acionados por um operador.
Classe 2: Robô de sequência fixa: um dispositivo que executa as etapas
sucessivas de uma tarefa de acordo com um determinado método, imutável
que é difícil de modificar;
Classe 3: Robô de sequência Variável: o mesmo que a classe 2, mas
fácil de modificar.
Classe 4: Robô de Reprodução: um operador humano realiza a tarefa
manualmente, levando o robô, que registra os movimentos para reprodução
posterior, o robô repetira os mesmos movimentos de acordo com as
informações gravadas.
Classe 5: Robô de controle numérico: O operador fornece ao robô um
programa de movimentos em vez de ensinar a tarefa manualmente,
Classe 6: Robô Inteligente, um robô com meios de compreender seu
ambiente a capacidade de concluir com êxito uma tarefa, apesar das
mudanças nas condições do ambiente em que deva ser executado.

O Instituto Americano de Robótica (RIA) (Robotics Institute of América)
considera apenas as classes 3 – 6 da JIRA como sendo robôs. Já a associação
francesa de robótica (AFR) adota uma classificação diferente baseada em apenas
quatro tipos (NIKU, 2013).
Classificação AFR:
Tipo A: Dispositivo de manipulação com controle manual para tele
robótica;
Tipo

B:

dispositivos

automáticos

de

manipulação

com

ciclos

predeterminados;
Tipo C: programável, robôs servos controlados com trajetórias continuas
ponto a ponto;
Tipo D: o mesmo que C, mas com capacidade de adquirir informações
do seu ambiente;
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2.4.2

Histórico dos Robôs Manipuladores

O primeiro robô no mundo foi projetado pelo engenheiro americano J. Wensley,
e recebeu o nome de Televox, este robô, era controlado por um operador e realizava
apenas movimentos básicos. Em 1928, foi criado o primeiro robô no Japão, constituído
de elementos semelhantes a braços e pernas, possuía também acionamento por
motores e recebeu o nome de Naturalista. Em 1940, sugiram os primeiros robôs
manipuladores, estes foram empregados inicialmente em pesquisas com materiais
perigosos, eram controlados remotamente por operados, alocados em cabines
protegidas, a fim de manter distância dos materiais. Em 1948 foi projetado um dos
primeiros manipuladores copiadores chamado de Modelo 1, este manipulador além da
capacidade de manipular itens e possuía a capacidade de identificar as forças
envolvidas entre a garra e os objetos manipulados, com isto houve a possibilidade de
se ampliar as funções de controle dos mesmos. Neste mesmo no ano, foi desenvolvido
o manipulador copiador unidirecional chamado de modelo A. Este modelo a base de
motores, possibilitava diferentemente dos outros modelos a transferência de objetos
maiores, devido a potência fornecida pelo uso dos mesmos. Em 1958, foi desenvolvido
o primeiro manipulador com câmera acoplado a garra, este possibilitava a partir de um
televisor visualizar os objetos próximos a ela, também neste mesmo ano foi
desenvolvido o primeiro protótipo de robô industrial com controle digital, projetado pela
empresa americana “Consolidadted Controllers”, a partir de uma patente de J.K Divol
de 1954. Estes Robôs denominados “Unimate” e “Wesatram”, são considerados os
primeiros destinados ao uso comercial e possuíam a capacidade de armazenar e
gravar as coordenadas na memória, que eram fornecidas pelo operador, através de um
controle. Após isto isso os robôs desenvolviam o ciclo de trabalho automaticamente
seguindo a trajetória determinada com precisão. Este procedimento proposto
inicialmente pela patente de Divol era baseado no método de operação das máquinas
CNC, com a diferença que os robôs industriais são aparelhos automáticos, constituídos
de um braço mecânico e dispondo de funções equivalentes à de um braço humano
(POLONSKII, 1996).
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2.4.3

Constituição dos Robôs

Robôs industriais são constituído de 4 partes principais sendo elas: base fixa,
base articulada ou manipulador, unidade de controle e dispositivo de programação.
A base fixa é geralmente um suporte que pode ser preso ao chão, parede, teto
ou até mesmo integrado em outra máquina. A base articulada, é formada por diversas
partes sendo elas: juntas, atuadores de juntas sensores de posição de juntas e órgão
terminal. Os atuadores são responsáveis pela produção de movimento através do
recebimento de um sinal de entrada. Os Atuadores podem ser classificados como,
rotacionais (movimentos giratórios) ou lineares (movimento em linha reta), dependendo
do tipo de movimento ao qual produzem, estes possuem três tipos principais sendo
eles eletromecânicos, hidráulicos e pneumáticos. Os sensores de posição de junta são
responsáveis pela codificação das informações das posições das juntas afim de serem
enviadas como sinais para o controlador. A unidade de controle ou controlador é o
equipamento de processamento central do robô, responsável recebimento de sinais de
entrada e saída do robô. Estes sinais compreendem os dados de posição das juntas,
da garra e sensores de visão quando os robôs são dotados destes. Os braços
robóticos são os equipamentos responsáveis pelo movimento do robô, este movimento
é baseado no número de graus de liberdade ao qual o mesmo possui. Já os órgãos
terminais ou punhos dos robôs (nome dado as três ultimam juntas do robô), são os
equipamentos responsáveis pela movimentação de materiais, para tanto o robô se
utiliza de garras ferramentas especiais que são dedicadas a realização de trabalhos
como pintura, solda, corte entre outras (POLONSKII, 1996).
As ferramentas especiais e as garras são projetadas para que os robôs
possam interagir e atuar sobre materiais em seu ambiente de trabalho, estes
equipamentos são essenciais para execução e realização das mais diversas tarefas,
porem para que se obtenha o máximo de aproveito das funções de um robô, é
extremamente necessário que estas sejam projetadas adequadamente e adaptadas
para as condições de trabalho ao qual o robô irá realizar (ROSÁRIO, 2005).
2.4.4

Garras
As garras de um robô podem ser comparadas a mão humana, porem estas são

limitadas e não podem realizar todos os movimentos que uma mão humana pode
realizar, resultando em um limite de operações ao qual o robô pode realizar. Porem
devido à grande procura por este tipo de equipamento foi necessário o
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desenvolvimento de diferentes tipos de garras, com tamanho, formato, materiais, e
forma de utilização diferentes, sendo que os principais tipos de garras são: garras de
dois dedos e de três dedos; garra para objetos cilíndricos e para objetos frágeis, garra
articulada, garra a vácuo e eletromagnética e adaptador automatizado de garras
(ROSÁRIO, 2005).
2.4.5

Elos

Os robôs geralmente são formatos por segmentos, também conhecidos como elos.
Estes elos são unidos por meio das juntas, as quais possibilitam o movimento dos elos.
A posição dos pontos extremos (ferramenta) é dada pelo o posicionamento dos elos e
das juntas movimentados pelos atuadores, as juntas são controladas por sensores de
posição e velocidade. Sendo que movimento e posicionamento da ferramenta é o
resultado da precisão das juntas e elos; desta forma os elos são robustos o bastante
para a minimização de erros decorridos da flexão destes elos e transmissões
(RAMIREZ, et al., 2003).

2.4.6

Tipos de juntas
Os robôs são formados por juntas, estas juntas podem ser de diferentes formas

(FU, 1987):
- Prismática ou linear: movimento em linha reta;
- Rotacional: Movimento de rotação através de um eixo;
- Esféricas: Junção de três juntas rotacionais, que geram movimentos
rotacionais através de três eixos;
- Cilíndrica: Compostas por duas juntas, sendo uma prismática e outra
rotacional;
- Planar: Compostas por duas juntas, sendo estas prismáticas;
- Parafuso: Junta similar a prismática com movimento através de um eixo por
meio de fuso;

2.4.7

Graus de Liberdade (Degrees of Freedom, DOF).
Segundo (USP, 2003) estes sistemas manipuladores são formados por links,

conectados por juntas e em cada junta possibilita um grau de liberdade. O manipulador
tem N e juntas e N graus de liberdade, sendo o primeiro, o ponto que sustenta os
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demais componentes, e o ultimo link é a ferramenta ou elemento terminal. Os diversos
graus de liberdade podem ser formados por combinações de configurações rotacionais.
A quantidade de juntas é normalmente atrelada ao número de graus de
liberdade, e a quantidade de graus de liberdade determinam o quanto flexível pode ser
o manipulador, pois cada grau de liberdade podem apresentar 6 direções no espaço.
Geralmente braços robóticos tem entre 4 a 6 graus de liberdade, já o braço humano, do
ombro até o pulso tem 7 graus de liberdade (ROSÁRIO, 2010).
Os diferentes graus de liberdade de um robô podem ser encontrados em
várias combinações de configurações rotacionais e lineares, que depende da
aplicação, estas combinações são denominas geometria do robô (ROSÁRIO, 2010).
2.4.8

Cinemática
Segundo (CARRARA, 2015) para os robôs a cinemática trata-se dos estudos

dos movimentos dos robôs, desprezando assim as ocorrências que proporcionam
origem a tais movimentos. Por outro lado, a dinâmica constitui no estudo no movimento
tendo como objetivo observar as forças e torques dos quais proporcionam tal
movimento.
Tendo que a posição do elemento terminal do robô depende das variáveis de
junta a cinemática visa obter os valores para estas variáveis através de equações.
Quando utilizado as coordenadas do ponto extremo para a obtenção dos ângulos de
cada junção, este método é denominado cinemática inversa. Ao contrário disso para
obter o ponto extremo a partir da base através dos ângulos, é denominada cinemática
direta. Em ambas situações o ponto extremo é representado no espaço por
coordenadas cartesianas. A Figura 2, demonstra a conversão das variáveis de junta
para as variáveis cartesianas.

Figura 2: Transformação entre variáveis.
Fonte: (CARRARA, 2015).
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2.4.8.1 Cinemática direta.
Em grande parte das aplicações industriais, a programação é feita por
aprendizagem, ou seja, movimentado individualmente cada junta até o ponto desejado
e gravando os valores dos ângulos. Estes ângulos reproduzidos em sequência
resultam em uma trajetória de um movimento (USP, 2003).
A cinemática direta está relacionada com a determinação da posição ou
velocidade do ponto extremo do robô, a partir das juntas ativas. Sendo uma forma
simples de cálculo e com uma única solução para estruturas em série (LOPES, 2002).
2.4.8.2 Cinemática inversa.
Em aplicações onde se tem a necessidade em que o robô trabalhe orientado
pela ferramenta (elemento terminal) em relação a um sistema de coordenadas de
trabalho, um exemplo são robôs operados por comando numérico, onde é indicado o
ponto final e o software determina os ângulos de cada junta normalmente em tempo
real (USP, 2003).
A cinemática inversa está relacionada a determinação das posições ou
velocidades das juntas ativas para cada posição do ponto extremo. Sendo um método
complexo para estruturas em série, resultado geralmente em mais de uma solução
(LOPES, 2002).

2.4.9

Classificação dos Robôs Manipuladores.
Os robôs podem ser classificados de acordo com o número de juntas, tipo de

controle, forma de acionamento, geometria ou de acordo com o tipo e volume de
trabalho sendo assim, existem diversos tipos de robôs como robô cartesianos,
cilíndricos, esféricos ou polares e os articulados ou angulares.
Os robôs também podem ser definidos de acordo com o seu tipo articulação,
podendo ser elas prismáticas, rotacionais e esféricas. As articulações prismáticas são
representadas pela letra P, as rotacionais pela letra R e as esféricas letra S, sendo
assim pode se obter as configurações dos robôs a partir da junção destas letras (NIKU,
2013).
2.4.9.1 Cartesiano
Os robôs manipuladores cartesianos Figura 3 possuem um elevado grau de
rigidez mecânica e são capazes de grande exatidão na localização do atuador. Seu
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controle é simples devido ao movimento linear dos vínculos e devido ao momento de
inércia da carga ser fixo por toda a área de atuação (ROSÁRIO, 2005).
Robôs cartesianos possuem três articulações lineares trabalhando em conjunto
com articulações rotacionais a fim de fornecer o posicionamento do atuador (NIKU,
2013)

Figura 3: Robô cartesiano
Fonte: (DM Robótica do Brasil, 2015).

2.4.9.2 Cilíndrico
O robô de coordenadas cilíndricas Figura 4 combina movimentos lineares e
movimentos rotacionais, realizando movimentos em torno de um invólucro cilíndrico.
Este tipo de robô é caracterizado por descrever movimentos rotacionais e lineares ou
prismáticos. Os graus de liberdade deste robô consistem de uma junta de revolução e
duas juntas deslizantes, sendo codificado com RPP (ROSÁRIO, 2005).
As três articulações prismáticas trabalhando em conjunto uma articulação
fornecem posicionamento e orientação para o atuador robótico (NIKU, 2013).
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Figura 4: Robô cilíndrico
Fonte: (RIASCOS, 2015).

2.4.9.3 Esférico
Os robôs de coordenadas esféricas Figura 5 são capazes de realizar três
movimentos, sendo dois rotacionais, cintura e ombro, e um terceiro movimento linear.
Estes robôs possuem duas jutas de revolução e uma deslizante, sendo codificado com
RRP (ROSÁRIO, 2010).

Figura 5: Robô esférico
Fonte: (RIASCOS, 2015).

2.4.9.4 Articulação horizontal
Os robôs que possuem articulação horizontal Figura 6 são conhecidos também
como robôs SCARA (Selective Compliance Assembly Robot Arm - Braço Robótico para
Montagem com Flexibilidade Seletiva), estes são compostos por duas juntas de rotação
e uma junta prismática perpendicular a este plano, apresentando, portanto, uma
translação e duas rotações (RRP). São muito utilizados em tarefas de montagem
devido ao movimento linear da terceira junta (NIKU, 2013).
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Figura 6: Robô SCARA (articulações horizontais).
Fonte: (RIASCOS, 2015).

2.4.9.5 Articulação vertical
Robôs de articulação vertical Figura 7 se caracterizam por possuir três juntas
de revolução, área de atuação maior que qualquer outro tipo de robô, mas possui baixa
rigidez mecânica, estes robôs são codificados como RRR (ROSÁRIO, 2005).
As juntas articuladas deste tipo de robô muito são muito semelhantes às de um
braço humano. Este tipo de configuração é a mais comum nos robôs industriais(NIKU,
2013).

Figura 7: Robô articulações verticais.
Fonte: (RIASCOS, 2015).

2.5

ARDUINO

O Arduino pode ser considerado uma plataforma de computação física
embarcada capaz de interagir através de hardware e software com o ambiente ao qual
está inserido, processando sinais e conectando se a outros dispositivos através de
entradas e saídas (MCROBERTS, 2011).
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Desde o início do projeto Arduino em 2005, calcula- se que aproximadamente
mais de 150.000 mil placas foram vendidas em todo mundo, porem esse número pode
ser ainda maior se levado em conta o número de placas não oficiais, podendo chegar a
números de aproximadamente 500.000 mil copias vendidas em todo mundo. Isto se
deve principalmente ao fato de que os códigos, esquemas e projeto do Arduino são
distribuídos de forma aberta, e podem ser modificados por qualquer pessoa
(MCROBERTS, 2011).

2.5.1

Arduino UNO
O Arduino Uno Figura 8 nada mais é que uma placa de micro controlador

baseado em um processador ATmega328 com ressonador cerâmico de 16 MHz, ao
qual dispõe de 14 pinos digitais que podem ser configurados tanto como entrada ou
saída de acordo com a necessidade do projeto, dos quais 6 podem ser usados como
saídas PWM e 6 como entradas analógicas. Possui conexão USB ao qual pode
fornecer alimentação ao dispositivo e demais componentes, sendo possível também,
utilizar uma fonte de alimentação externa, ao qual é selecionada automaticamente,
além disso possui um cabeçalho ICSP e um botão de reset. O Arduino Uno se difere
das outras placas anteriores por usar um processador Atmega16U2 (até a versão R2
era usado o processador Atmega8U2) programado como um conversor USB para
serial, possui 32 KB de memória (com 0,5 KB utilizado para o bootloader). Ele também
tem 2 KB de SRAM e 1 KB de EEPROM, que pode ser lido e escrito diretamente com o
uso da biblioteca EEPROM (ARDUINO, 2015).

Figura 8: Arduino UNO
Fonte: (Arduino, 2015).
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2.5.2

Arduino Mega 2560
O Arduino Mega 2560 Figura 9 assim como o Arduino UNO é uma placa de

microcontrolador baseado em um processador ATmega, diferenciando se apenas por
usar um processador ATmega2560 e um oscilador de cristal. Possui 54 pinos digitais
de entrada / saída que podem também serem configurados através da configuração
das funções pinMode () digitalWrite (), digitalRead (). Deste total 15 podem ser usados
como saídas PWM, 16 como entradas analógicas, sendo 4 UARTs (portas seriais de
hardware. Em termos de memória o Arduino Mega utilizando o processador
ATmega2560 possui 256 KB de memória flash para armazenamento de código (dos
quais 8 KB são usados para o bootloader), 8 KB de SRAM e 4 KB de EEPROM (que
pode ser lido e escrito com a biblioteca EEPROM) (ARDUINO, 2015).

Figura 9: Aduino MEGA 2560
Fonte: (Arduino, 2015).

2.5.3

Software Compilador
A linguagem de programação utilizada no Arduino é a linguagem baseada em

C/C++ (com pequenas modificações). Ao se programar no Arduino conjuntos de
instruções geradas por estas utilizando a sua IDE são chamados de sketches. Os
sketches são arquivos com extensão (.ino) e são na verdade programas de
computadores. A IDE do Arduino fornece a maioria das funcionalidades requeridas nos
mais diversos projetos porem, existem outras interfaces de desenvolvimento
profissionais, capazes de oferecer mais recursos. As principais são Eclipse, ArduIDE,
GNU/Emacs, AVR-GCC, AVR Studio e até mesmo um IDE da Apple denominada
XCode (MCROBERTS, 2011).
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Figura 10: Arduino IDE.
Fonte: Autoria própria.

2.6

Shields

O Arduino também pode ser estendido utilizando shileds (escudos), que são
placas de circuito contendo outros dispositivos (por exemplo, receptores GPS, displays
de LCD, módulos Ethernet etc.), para se ter funcionalidades adicionais.
Segundo (MCROBERTS, 2011) um shield, nada mais é mais é que uma placa
de circuito integrado, construída especialmente para trabalhar com o Arduino. Os
shileds possuem pinos (macho/fêmea) aos quais permitem a conexão aos pinos de
endereçamento I/O do Arduino, mantendo assim o acesso aos mesmos sem a
utilização de fios.
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2.7

Ethernet Shield

O Ethernet Shield Arduino Figura11 permite que uma placa Arduino possa se
conectar à internet, e é baseado em um chip Wiznet W5100, habilitado para redes
ethernet 10/100, concebido para aplicações em sistemas embarcados, facilitando
integração, estabilidade e desempenho (ARDUINO, 2015).
Como a Figura 12 mostra o Ethernet Shield Aduino oferece a possibilidade de
comunicação TCP / IP: TCP , UDP , ICMP, IPv4 ARP, IGMP , PPPoE , Ethernet e
suporta até quatro conexões simultâneas integradas em seu circuito. Possui um slot
para inserção de um cartão SD e um controlador de reset, para garantir que o módulo
seja devidamente resetado quando o shield é ligado (ARDUINO, 2015).
O Arduino comunica se com o Ethernet Shield através de um barramento SPI.
Esta comunicação acorre diretamente nos pinos digitais 10, 11, 12 e 13 no Arduino Uno
e pinos 50, 51 e 52 no Arduino Mega. E em ambas as placas, o pino 10 é utilizado para
selecionar o Ethernet Shield e o pino 4 para o cartão SD. Estes pinos não podem ser
usados para uso geral de endereçamento I /O, pois tanto ethernet Shield e o micro-SD
do Arduino compartilham o mesmo barramento SPI, e somente um deles pode ser
ativado por vez (ARDUINO, 2015).
É possível através dos leds indicadores presentes no Ethernet Shield visualizar
os estados do mesmo. O led PWR indica quando a placa e o shield estão acoplados;
LINK, indica se a presença de uma ligação de rede e pisca quando o shield transmite
ou recebe dados; RX: pisca quando o shield recebe dados; TX: pisca quando o shield
envia dados (ARDUINO, 2015).

Figura11: Ethernet Shield W5100
Fonte: (Arduino, 2015).
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Figura12:Arquitetura Ethernet Shield W5100
Fonte: (WIZnet, 2008).

2.8

Sensor Ultrassônico

O princípio de funcionamento dos sensores ultrassônicos está baseado na
emissão de uma onda sonora de alta frequência, e na medição do tempo levado para a
recepção do eco produzido quando esta onda se choca com um objeto capaz de refletir
o som ( AUTOMATIZE SENSORES, 2008).
Segundo, (MCROBERTS, 2011), ondas sonoras viajam a velocidade do som,
que em ar seco e a 20°C é de 343 metros por segundo, e tendo conhecimento do
tempo de resposta, é possível determinar a distância percorrida pelo som. Quando
pegamos a metade desta distância percorrida, obtemos o valor da distância do emissor
até a barreira.
Os sensores ultrassônicos podem ser utilizados em diversas áreas da
automação, devidas as duas características construtivas, é possível detectar com
confiabilidade os mais diversos tipos de materiais, formas cores e texturas. Sendo
utilizado na detecção de nível, altura, distancias e contagem de objetos ( AUTOMATIZE
SENSORES, 2008).
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2.8.1

Sensor Ultrassônico HC-SR04.
O sensor ultrassônico HC-SR04 Figura 13 é utilizado detecção de objetos,

permitindo medir distancias mínimas de 2 centímetros podendo chegar a distancias
máximas de até 4 metros com uma precisão de 3 milímetros. Dentre as suas principais
características podemos destacar: trabalha com micro controladores com entradas
digitais, como o Arduino e o PIC, além de outros; capacidade de detectar objetos entre
2 cm e 4 metros de distância; sua operação não é afetada pela luz solar; possui o
transmissor e o receptor de ultrassom no chip, não necessitando de componentes
adicionais possui uma resolução de 0,3 cm e um ângulo de medição de 30 graus
(Elecfreaks,2015).

Figura 13: Sensor HC-SR04
Fonte: (Random Nerd Tutorials, 2015).

2.9

Servo motor

Segundo (MCROBERTS, 2011) um servo motor é um motor com um controle
de posicionamento feito em malha fechada, que garante um posicionamento com
grande precisão.
O servo é um atuador rotativo com alta precisão de controle para
posicionamento angular. São frequentemente usados em aeromodelos, carrinhos e
outros veículos radio-controlados em escala reduzida e também são muito utilizados
em automação e robótica (MCROBERTS, 2011)
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Os servos CC são pequenos motorredutores contendo um motor elétrico de
corrente contínua. O motor está acoplado a um trem de engrenagens que transmite o
movimento do eixo do motor até o eixo de saída do redutor. No mesmo eixo de saída
há um mecanismo de controle de posicionamento, que é ligado a um circuito de
controle do motor. O posicionamento de um servo mecanismo é controlado largura de
pulsos, denominados PWN (Pulse Width Modulation - Modulação por Largura de Pulso)
(MCROBERTS, 2011).
Servos standard permitem que o eixo seja posicionado em vários ângulos,
geralmente entre 0 e 180 graus. O servo motor é alimentado geralmente com tensões
de 5 Vcc, que podem variar de 0 a 5 V de acordo com o recebimento dos sinais PWN.
Os circuitos de controle do servo monitoram este sinal em intervalos de 20 ms , neste
intervalo de tempo, o controle detecta uma alteração do sinal na largura do sinal, ele
altera a posição do eixo para que a sua posição coincida com o sinal recebido.
(ARDUINO, 2015).
Os servo motores não são capazes de realizar uma volta completa em seu
eixo, eles possuem uma faixa ou de 90 ou 180 graus em seu eixo. O cabeamento de
um servo motor é formado por três fios sendo estes: preto, vermelho e branco/
amarelo.

Os fios conforme Figura 14 preto e vermelho são para alimentação

enquanto o branco / amarelo é destinado ao fio de controle (ARDUINO, 2015).

Figura 14: Cabos dos servos.
Fonte: (Laboratório de Garagem, 2012).

Internamente, para que o servo motor funcione, é necessário um circuito de
controle conforme demonstra a Figura 15, que será responsável pelo processamento e
envio do sinal para o servo motor, afim que este se posicione em um determinado
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ângulo. O circuito de controle é responsável pelo monitoramento do potenciômetro e
acionamento do motor, a fim de se obter uma posição pré-determinada. O
potenciômetro está ligado ao eixo de saída do servo e é responsável pelo
monitoramento do mesmo. Mecanicamente o servo é constituído, pelas engrenagens,
que tem como função reduzir a rotação do motor e transferir torque ao eixo. O motor, é
responsável por movimentar as engrenagens e o eixo principal do servo (ARDUINO,
2015).

Figura 15: Controle servo motor.
Fonte: (Laboratório de Garagem, 2012).

2.10 Programação
Programas de computador podem ser descritos como produtos da atividade
intelectual de um programador, está porém, depende de um treinamento em abstração
e de modelagens de problemas, assim como também o uso da lógica na investigação
de soluções (SOUZA, et al., 2013).
Um programa de computador pode ser descrito como um conjunto dados e
instruções ao qual um ser humano definiu e que ao ser executado por uma máquina
realizam um objetivo (SOUZA, et al., 2013).
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2.11 Linguagens de Programação para Robôs.
Da mesma forma que existem diversos fabricantes de robô, existem também
diversas linguagens de programação destes, pois cada fabricante desenvolve junto
com o projeto do robô a linguagem de controle do mesmo, desta maneira ao se adquirir
um robô deve se aprender a linguagem utilizada pelo fabricante. As linguagens
desenvolvidas pelos fabricantes são baseadas em linguagens comuns como, Cobol,
Fortran, Basic, C, entre outras, porém algumas são autônomas e não tem relação com
nenhuma outra linguagem. As linguagens desenvolvidas pelos fabricantes podem
variar de acordo com a concepção e o nível de aplicação do robô, desta maneira
existem diferentes níveis de sofisticação para as linguagens de programação, podendo
abranger desde linguagens de nível de máquina até linguagens de alto nível, sendo
que as linguagens de alto nível podem ser divididas entre linguagens compiladas ou
interpretadas (NIKU, 2013).
2.11.1

Microsoft Visual Studio
O Microsoft Visual Studio é um pacote de programas da Microsoft dedicado ao

.Net framework (Lê-se dote net framework) ao qual inclui as linguagens Visual
Basic (VB), C, C++, C# (C Sharp) e J# (J Sharp). Todas estas linguagens utilizam o
mesmo ambiente de desenvolvimento integrado (IDE). A utilização desta permite o
compartilhamento de ferramentas e o desenvolvimento de soluções em linguagens de
programação mistas, combinando as, a fim de se gerenciar melhor os projetos à
medida que estes crescem, e viabilizando a inserção de programadores que dominam
diferentes linguagens. (MICROSOFT,2015).
O Visual Studio é baseado na plataforma .NET Framework. Esta plataforma
possui um conjunto de bibliotecas de classes que provem acesso a diversos serviços
do sistema operacional e também a classes úteis e estruturadas que melhoram o ciclo
de desenvolvimento de uma aplicação (MICROSOFT, 2015).
Estas bibliotecas de classes, são a base onde as aplicações, componentes e
controles do .Net Framework são criados. Estas por sua vez são organizados em
categorias de namespaces da biblioteca de classes, que servem de referência para o
desenvolvimento. (MICROSOFT, 2015).
O Visual Studio trabalha com um conjunto de códigos fontes, que quando
combinados e compilados juntos formam um programa, a este programa da se o nome
de projeto. Este projeto é responsável por armazenar as configurações dos arquivos
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necessários ao funcionamento do mesmo, e nele estão inseridas também ferramentas
do sistema como bibliotecas e interface gráfica. Quando vários projetos estão interrelacionados entre si, estes formam uma aplicação, e o conjunto de projetos é
chamado de solução. Conseguindo assim, desta forma gerenciar eficientemente os
arquivos requeridos que constituem um projeto (MOURA, 2009).

2.11.2

Visual C#
O C# (pronuncia-se "C sharp") é uma linguagem de programação orientada a

objetos criada para o desenvolvimento de uma variedade de aplicações que executam
sobre o .NET Framework, porem mantendo mesma a expressividade do estilo da
linguagem C.
A linguagem do C# foi criada praticamente do zero juntamente com a
arquitetura .NET. A criação da linguagem, embora tenha sido feita por vários
desenvolvedores, é atribuída principalmente a Anders Hejlsberg, ao qual trabalhava
como desenvolvedor de compiladores na Borland, e entre suas criações mais
conhecidas estão o Turbo Pascal e o Delphi. (DIONYSIO, et al., 2013).
A linguagem C# sofreu influencias de diversas outras linguagens como C++,
Java, Delphi, entre outras. A sintaxe utilizada no C# ajuda a simplificar diversas
complexidades encontradas no C++, fornecendo recursos para trabalhar com tipos de
valor nulos, enumerações, delegates, e propiciando a acesso direto à memória,
recursos estes que não estão presentes em linguagens como o Java. Sendo o C# uma
linguagem orientada a objetos. Esta suporta conceitos de encapsulamento, herança,
polimorfismo, sendo que os variáveis métodos, incluindo o método principal (Main),
estão encapsuladas em definições de classes (MICROSOFT, 2015).
Se comparado ao Java o processo de compilação do C# é mais flexível e mais
simples que o C++. Diferentemente de outras linguagens o C# não utiliza arquivos de
cabeçalho separados, e também não necessita que os métodos e tipos estejam
declarados na mesma ordem, pois os arquivos de código escritos de C# podem obter
definições de qualquer número de classes, estruturas interfaces e eventos.
(MICROSOFT, 2015).
Através da utilização do C# é possível criar aplicações de cliente do Windows,
serviços Web XML, componentes distribuídos, aplicativos de cliente-servidor,
aplicativos de banco de dados entre outros. (MICROSOFT, 2015).
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Os programas que são escritos na linguagem de programação C# são
executados diretamente na plataforma .NET Framework. Este por sua vez possui um
sistema virtual de execução chamado CLR (Common Language Runtime), que nada
mais é que um conjunto unificado de bibliotecas e classes, baseado na CLI (Command
Line Interface), um padrão internacional, ao qual serve de base para direcionar a
criação e execução de ambientes de programação onde as linguagens e as bibliotecas
precisam trabalhar em conjunto sem gerar conflitos. (MICROSOFT, 2015).
Após escritos os códigos em C# são compilados em uma linguagem
intermediaria, chamada de IL, após a compilação os dados são armazenados e um
arquivo executável chamado assembly com extensão .exe ou dll. Ao se executar o um
programa em C#, o assembly montado pela IL é carregado para CLR, e após a
verificação de todas informações necessárias e também após aprovados os requisitos
de segurança, o CLR executa uma compilação chamada JIT (Just In Time), que
converte o código IL em instruções de máquina. O CLR também prove serviços
relacionados ao tratamento de exceções e gerenciamento de recursos (MICROSOFT,
2015).
2.12

Comunicação de Dados

O conceito base de comunicação de dados é baseado na forma de se enviar
dados de um local ao outro. Esta troca de informações entre dois dispositivos ocorre
por meio de algum meio de transmissão, podendo ser este um elemento condutor
formado por fios. Para que a comunicação de dados possa acontecer, os dispositivos
envolvidos devem fazer parte de um sistema de comunicação, formado por uma
combinação de hardware e software (FOROUZAN, 2007).
A comunicação de dados através de sistemas remotos pode ser obtida através
de um processo conhecido como rede, ao qual, abrange a conexão de computadores,
mídias e dispositivos de redes. Estas podem ser divididas em categorias sendo as duas
principais, as redes locais (LANs) e as redes remotas (WANs) (FOROUZAN, 2007).
2.12.1

Redes de Computadores
Uma rede pode ser definida como um conjunto de dispositivos, denominados

nós, conectados entre si através de links de comunicação. Um nó pode ser qualquer
equipamento que seja capaz de enviar ou receber dados e que possa ser conectado a
outros nós na rede (FOROUZAN, 2007)

.
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Uma rede nada mais é que um arranjo de hardware e software, capaz de
enviar dados de um lugar a outro. O hardware é composto principalmente por
equipamentos transportam sinais de um ponto a outro da rede, ou seja, equipamentos
físicos. O software é composto de conjuntos de instruções que tornam viáveis os
serviços de uma rede (FOROUZAN, 2007).
2.12.2

O Modelo OSI
O modelo OSI é divido e estruturado em camadas para o desenvolvimento de

sistemas de rede, ao qual permite a comunicação entre os diversos tipos de sistemas
de computadores. O modelo é formado por sete camadas diferentes, relacionadas
entre si, que definem o processo de transferência de informações através de uma rede.
(FOROUZAN, 2007)
As sete camadas que compõem o modelo OSI são: física, enlace, rede,
transporte, sessão, apresentação e aplicação. Cada camada, seguindo a idéia de uma
máquina individual, solicita, os serviços da camada que está imediatamente inferior a
ela, sendo assim pode se dizer que a camada 3 utiliza os serviços providos pela
camada 2 e fornece os serviços a camada 4. Quando a comunicação acontece entre
maquinas, as camadas se comunicam apenas com a sua própria camada.
(FOROUZAN, 2007)
As camadas do modelo OSI podem também ser descrevidas como
pertencentes a três subgrupos, suporte de rede, suporte de usuário e suporte e
transporte. O suporte de rede engloba as camadas físicas, enlace e rede, as quais
trabalham com os aspectos físicos de movimentação de dados de um dispositivo para
o outro, compreendendo assim, o meio de transmissão utilizado, as conexões e
endereçamentos físicos e especificações elétricas do meio, temporização e
confiabilidade do transporte. As camadas sessão, apresentação e aplicação são as
camadas de suporte ao usuário, estas viabilizam a interoperabilidades entre sistemas
de software não vinculados entre si. Já a camada de transporte é a responsável por
conectar os dois subgrupos e garantir que as camadas inferiores transmitam as
informações de uma forma ao qual, as camadas superiores possam vir a utilizar. Pode
se dizer que na maioria das vezes as camadas superiores do modelo OSI são
implementadas via software, já as camadas inferiores são formadas e implantadas por
uma combinação de hardware e software, sendo que apenas a camada física
classificada como sendo somente hardware (FOROUZAN, 2007).
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2.12.3

Protocolos
Quando fabricantes e fornecedores adotam e utilizam amplamente um conjunto

de regras e padrões para comunicação de dados, estes são denominados protocolo e
são considerados essenciais para comunicação de dados (FOROUZAN, 2007).
Um protocolo pode ser descrito como um grupo de regras e padrões que tem
como objetivo o controle da comunicação de dados, representando um acordo entre os
dispositivos de comunicação. Sem este os dispositivos podem estar conectados entre
si, porém sem se comunicar, assim como duas pessoas que não falam o mesmo
idioma (FOROUZAN, 2007).
Com a utilização de protocolos pode-se também obter inúmeras informações
sobre a rede, dentre estas estão obtenção da performance, erros de endereçamento
entre outras situações (ROSS, 2008).
Durante a transmissão de dados o protocolo, divide estes em pequenos
pedaços de informações denominados pacotes. Estes pacotes são nada mais que uma
estrutura de dados utilizada por dois computadores para que estes possam trocar
informações através de uma rede. Nestes são adicionadas informações para o
computador de destino, tais como status e endereçamento, a fim que estes possam
localizar e acessar o pacote na rede (ROSS, 2008).
2.12.4

Conjunto de Protocolos TCP/IP
A concepção do conjunto de protocolos TCP/IP ocorreu anteriormente a

criação do modelo OSI, sendo assim as camadas que o compõem não correspondem
as mesmas que compõem o modelo OSI. Inicialmente o TCP/IP foi criado como tendo
quatro camadas principais sendo elas: host-rede, internet, transporte e aplicação. Se as
compararmos com o modelo OSI podemos obter a seguinte comparação: a camada
host-rede corresponde a combinação das camadas física e de enlace de dados, já a
camada internet é semelhante as camadas de rede, a de aplicação pode realizar de
certa maneira as funções da camada de sessão, apresentação e de aplicação, sendo
que, a camada de transporte pode gerenciar as tarefas da camada de sessão também.
O conjunto de protocolos TCP/IP é formado por cinco camadas, física, enlace, rede,
transporte e aplicação (FOROUZAN, 2007).
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O TCP/IP pode ser descrito como sendo um conjunto de protocolos
hierárquicos, formado por módulos que interagem entre si, podendo ou não ser
interdependentes, fornecendo funcionalidades especificas. Diferentemente do modelo
OSI, ao qual especifica funções a cada uma de suas camadas, a camadas do TCP/IP,
possui protocolos independentes que podem ser combinados, de acordo as exigências
do sistema (FOROUZAN, 2007).
O conjunto de protocolos TCP/IP são os responsáveis por fornecer as regras
de comunicação aos sistemas, neles estão contidos, detalhes de formato de uma
mensagem, assim como as diretivas para o recebimento das mesmas e os métodos
para o tratamento de erros e demais condições anormais. (ROSS, 2008)
A camada de transporte do TCP/IP é formada por três protocolos, sendo eles o
TCP (Transmission Control Protocol - Protocolo de Controle de Transmissões), o UDP
(User Datagram Protocol - Protocolo de datagrama de Usuário) e SCTP, (Stream
Control Transmission Protocol). Sendo o UDP e o TCP responsáveis pela entrega de
mensagens de um processo a outro processo (FOROUZAN, 2007).
2.12.5

TCP
O TCP (Transmission Control Protocol) é um protocolo de controle de

transmissão, ao qual garante a entrega de dados. O TCP especifica o formato dos
dados, confirmações, e o os procedimentos que são necessários para assegurar que
os que os dados cheguem corretamente ao seu destino. (ROSS, 2008)
O TCP torna possível que programas aplicativos de determinada máquina se
comuniquem simultaneamente, através da desmultiplexação do trafego de entrada
entre os programas aplicativos. O TCP utiliza números de portas de protocolo para
identificar os destinos finais das informações, porem diferentemente de outros
protocolos as portas TCP são extremamente complexas, pois foram estruturadas a
partir da abstração de conexões e não de portas isoladas (ROSS, 2008).
A grande vantagem do TCP, está na quantidade e na variedade sistemas de
transmissão ao qual ele pode usar. Podendo este ser usado não transmissão de
pacotes e de datagramas IP, ser implementado em sistemas de rede local, fibra óptica
de alta velocidade, redes de longas distancias e até linhas telefônicas para discagem
de rede local. (ROSS, 2008)

42

2.12.6

UDP (User Datagram Protocol)
O User Datagram Protocol (Protocolo de datagrama de Usuario - UDP) é um

protocolo que trabalha na camada de transporte, ao qual fornece a entrega de pacotes
de maneira rápida, mas não confiável, pois não fornece o controle do fluxo das
informações, ou confirmações de recebimento ou envio das mesmas por parte do
emissor ou do receptor (CARVALHO, 2006).
As mensagens em UDP são determinadas datagramas de usuário, e
compostas de duas partes, sendo o cabeçalho UDP e a área reservada a dados do
protocolo. O cabeçalho tem por função especificar a porta ao qual as mensagens serão
enviadas, o destino, o comprimento e soma de verificação UDP, e está dividido em
quatro campos de 16 bits. As portas de origem e destino são denominadas PORT,
estas contêm o número das portas utilizadas no protocolo e são usadas para
desmutliplexar os datagramas entre os processos de recebimento, e possuem um
tamanho de 16 bits. O tamanho de datagrama é formado por uma contagem de octetos
dentro do protocolo, já incluindo o cabeçalho e os dados do usuário, sendo desta
maneira o menor valor para o tamanho de datagrama oito, que é equivalente ao
tamanho do cabeçalho. A soma de verificação no UDP, é de caráter opcional, para
reduzir o excesso de processamento nas implementações que utilizam o protocolo
(ROSS, 2008).
Os serviços oferecidos para troca de dados pelo protocolo UDP são baseados
em IP.O IP tem a função identificar os hosts de origem e destino da mensagem,
enquanto o UDP idêntica as portas de origem e destino (ROSS, 2008).

2.13

Sistemas de Supervisão

A evolução da tecnologia possibilitou a utilização de computadores para o
controle de sistemas industrias, estes por sua vez

assumiram uma gama de tarefas

complexas no recolhimento de informações e na disponibilização das mesmas para o
controle e monitoração a partir de monitores de vídeo, tendo como objetivo aumentar
os níveis de flexibilidade dos sistemas de controle industriais. A utilização destes
sistemas de controle traz inúmeros benefícios, pois possibilitam a integração de todos
os sistemas automatizados, agregando elementos de controle e monitoração a eles,
torando se desta maneira uma tendência no mercado em virtude de suas
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características além de ser considerado como um elemento de sofisticação.
(ROSÁRIO, 2005)
Estes sistemas operam tanto em nível de hardware quanto de software, e
permitem a comunicação de diferentes tipos de equipamento, assim como a
intervenção nestes pelo homem através de interfaces homem maquina (IHM), sendo
considerados sistemas supervisórios. Desta maneira os sistemas de supervisão podem
ser considerados como sistemas de interface entre o homem e a máquina, que se
utilizam de computadores para fornecer elementos de controle e visualização dos
estados de processo em sistemas automatizados, efetuando o recolhimento de
informações dos mesmos e disponibilizando estas em uma tela para o operador
(ROSÁRIO, 2005).
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3. DESENVOLVIMENTO
Este trabalho teve como objetivo o desenvolvimento de um robô de
manipulação de itens conforme a

Figura 16, controlado por um sistema

supervisório de fácil configuração, por meio de uma rede de comunicação de dados
entre robô e supervisório, fazendo a integração de um braço robótico, e um
transportador com o sistema de controle.
Durante a análise inicial para definição do sistema desenvolvido foram
estudados formas e processos de construção mecânica do robô, tipos de comunicação
técnicas e linguagens de programação aos quais resultaram em inúmeros testes. A
partir destes pode assim ser realizada a escolha final dos métodos a serem utilizados e
justificar a escolha final do sistema.

Figura 16: Robô de manipulação desenvolvido.
Fonte: Autoria própria.

O robô desenvolvido pode se movimentar nos eixos X, Y e Z, realizando
movimentos para cima, para baixo e para os lados. Há também há a possibilidade de
se colocar o robô em modo teach, ou seja, é possível ensinar o robô, determinando os
pontos aos quais ele deve se mover, isso se dá através do modo de cinemática direta,
que possibilita entrada dos valores dos ângulos das juntas. Neste módulo os valores
variam de 0 a 180°. Através deste modo é possível determinar o valor de entrada para
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os ângulos correspondentes a base, a primeira e a segunda articulação, assim como
também o angulo da garra do robô, que nada mais é que é valor que corresponde ao
ângulo da garra, em relação ao corpo do robô.
Para a manipulação dos itens o robô desenvolvido utiliza se de um órgão
terminal ou ferramenta do tipo ventosa que pode ser descrita como uma variável
booleana "ligado" ou "desligado" ao qual tem a função de habilitar a ferramenta.
Quando habilitado a ferramenta (ventosa) vai estar ligada, e quando desabilitado a
ferramenta estará desligada.
Quando configurado em modo de cinemática inversa, é permitido adicionar
valores de -359 a 359 para o eixo x e para o eixo y e z 0 a 359. Neste modo o robô
opera somente com os ângulos de cada junta, quanto adicionado o valor no modo de
cinemática inversa, o software faz as conversões automaticamente e adiciona os
ângulos na lista de pontos.

3.1

Escolha da linguagem

Durante a concepção do projeto, foram estudas diversas linguagens assim
como softwares de programação que poderiam servir de base para a construção do
sistema. Inicialmente foi adotado como linguagem padrão para o desenvolvimento o
Microsoft Visual Basic, porem devido ao pouco conhecimento e a diversas dificuldades
encontradas para estabelecer a comunicação, o uso desta foi descartado. Com isso
foram realizados ensaios com as seguintes linguagens, HTML, Java, também foram
realizados ensaios com LabView da National Instruments, porem estas também
acabaram por ser descartadas. O HTML foi descartado devido a impossibilidade da
realização de tarefas de processamento complexo, o Java assim como o Visual Basic,
devido ao pouco conhecimento na linguagem se tornando muito complexo o
desenvolvimento, o LabView devido a este se utilizar de comunicação serial foi
eliminado por optar pela comunicação em UDP.
Após estes ensaios e a realização de uma pesquisa mais detalhada foi
escolhido o Microsoft C# como linguagem de programação , a escolha desta linguagem
foi influenciada por diversos fatores, dentre eles: o C# ser considerado uma linguagem
de programação poderosa e de fácil compreensão, com curva de aprendizado
considerada relativamente rápida quando comparada a outros tipos de linguagem ,a
facilidade de se encontrar exemplos de códigos e de soluções na Internet e em livros,
facilitando desta maneira a resolução de problemas encontrados durante a realização
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do trabalho, possuir códigos padronizados e com sequências estipuladas, viabilizando
assim compreensão dos programas escritos. O C# também apresenta uma sintaxe e
forma de programar muito parecida com a linguagem C, que é mundialmente
conhecida e utilizada e está bem documentada em livros, manuais e na internet, além
de ser uma linguagem de programação que foi ministrada durante o curso. Justifica-se
também a utilização do C# por este ser também uma linguagem orientada a objetos e
eventos, gerando assim a possibilidade de se criar e integrar elementos visuais e de
programação, viabilizando desta forma a criação do sistema supervisório.
3.2

Escolha dos servos

A escolha pelos servos conforme

Figura 17 , foi devido a facilidade de

integração, e por estes possuírem um sistema de controle de posicionamento
incorporado, eliminando malhas de controle para o posicionamento, simplificando o
trabalho.

Figura 17: Servo Motor
Fonte: (MG995, 2015).

3.3

Escolha do sistema de ventosa.

O sistema de ventosa

Figura 18, baseado no princípio de

Venturi, ou vácuo Venturi, foi escolhido como órgão terminal do robô devido a facilidade
de posicionamento e pega dos componentes, a manipulação suave, eficiente, rápida e
segura para elevar, descer e liberar a carga e ao excelente desempenho deste sistema
quando existem pequenos desalinhamentos do objeto em relação ao manipulador,
devido as distancias envolvidas, bastando desta maneira ter apenas uma superfície
plana, e uma rede de ar comprimido. Sendo assim desde que as ventosas estejam em
contato com a peça o robô desenvolvido, automaticamente se elevara e fará a peça ser
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trasladada ao lugar desejado ou permanecera em suspensão segundo a necessidade,
facilitando o controle do robô.

Figura 18: Ventosa
Fonte: Autoria própria.

3.4

Desenvolvimento do robô:

O robô teve como objetivo ter um baixo custo de aquisição, devido a isso foi
desenvolvido um projeto para que se tenha uma construção simples como demostra a
Figura 19. Sua composição básica é:

Figura 19: Composição do robô
Fonte: Autoria própria.

1. Base;
2. Braço 1;
3. Braço 2;
4. Garra;
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Tendo esta configuração simples o robô ter 4 variáveis à serem controladas,
sendo estas: ângulo da base, ângulo do braço 1, ângulo do braço 2, e ângulo da garra.
Para este projeto foi optado pelos servos de 10 kg.cm para a base e braços 1 e
2, e um servo de 1,5 kg.cm para a garra.
3.5

Cargas do robô

O robô tem as dimensões principais conforme

Figura 20,

estas dimensões são constantes, ou seja elas não variam de acordo o posicionamento
do robô.

Figura 20: Principais dimensões do robô em milímetros (mm).
Fonte: Autoria própria.

Para se estabelecer o torque necessário para a aquisição dos motores foi
obtido pela Equação 1. Para simplificar foi obtido o torque para o eixo mais crítico (eixo
braço1), e utilizado o mesmo valor como referência para os demais eixos.
Equação 1

Onde:
t = torque em kg.cm;
f = Força;
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d = distância;
Para simplificar foi encontrado uma força resultante em relação ao eixo
escolhido, utilizando o método de obtenção do centro de gravidade, dado pela Equação
2abaixo.
Equação 2

Onde:
Fr = Força resultante;
mi = Força;
xi= distância;

Utilizando a Equação 1 obtemos:

Obtivemos um torque aproximado de 5,9kg.cm, sendo inferior ao torque dos
motores utilizados, comprovando não ter problemas com torque, tendo em vista que o
projeto é para cargas de 1,5Kg no máximo.
3.6

Geometria do robô.

O robô foi projetado com 5 juntas e 4 elos, sendo 4 ativas (controladas)
conforme ilustrado na

Figura 21. As juntas ativas são: junta 01 a junta 04, e

a junta 05 não é controlada, pois a mesma segue travada no corpo da base por elos
auxiliares.
Todas as juntas são rotacionais, com grau de liberdade de 180° limitado pelos
servos motores. O grau de liberdade pode ser limitado a alguns pontos de
posicionamento do ponto extremo, devido características da construção.
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Figura 21: Eixos e juntas do robô.
Fonte: Autoria própria.

A geometria do robô foi elaborada e simplificada dos robôs de paletização
comumente comercializados, a Figura 22 ilustra um robô paletizador do qual foi
utilizado como base.

Figura 22: Robô Paletizador IRB 660
Fonte: (ABB, 2015)
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3.7

Cinemática

Para este projeto o robô foi criado movimento através dos ângulos enviados
para os servos de cada eixo. Desta forma quando desejar posicionar o ponto extremo
do robô por coordenadas cartesianas o sistema de supervisão deverá fazer a
conversão para posteriormente enviar os ângulos.
Para os cálculos foi desconsiderado a junta 4, mostrada na Figura 23 pois esta
não influencia no ponto extremo do robô. Tendo apenas 3 juntas, os cálculos podem
ser simplificados e utilizado apenas trigonometria para encontrar os pontos e ou
ângulos do robô.
A Figura 23 demonstra de forma simplificada os ângulos do robô para que
possibilite as conversões:

Figura 23: Geometria do robô
Fonte: Autoria própria
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3.7.1

Cinemática direta
As equações abaixo demonstram os cálculos realizados para cinemática direta

do robô,

-7

3.7.2

Cinemática inversa
As equações abaixo demonstram os cálculos realizados para cinemática

inversa do robô
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3.8

Supervisório

O sistema foi desenvolvido utilizando linguagem Visual C#, o funcionamento
macro do sistema é ilustrado pelo esquema da

Figura 24, onde o sistema

supervisório recebe as informações do transportador, processa, e manda uma ação ao
robô que ao executar retorna confirmação ao sistema supervisório.

Figura 24: Fluxograma comunicação
Fonte: Autoria própria

3.9

Programação do robô

Inicialmente, o Arduino seria responsável por todo o controle do robô, sendo
que o sistema de supervisão ficaria a cargo de apenas enviar as informações inseridas
pelo usuário na tela de dados do supervisório, desta maneira o micro controlador era
responsável pelo processamento e interpretação dos dados, devolvendo ao
supervisório a atualização da posição e o status em qual o robô se encontraria. Porem
devido a baixa capacidade processamento e a pouca memória disponível no micro
controlador, optou-se que todo o controle complexo do sistema fica se a cargo do
sistema supervisório. O funcionamento do programa do robô ocorre conforme
fluxograma da Figura 25.
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Figura 25: Fluxograma programação do robô.
Fonte: Autoria própria.

O Arduino irá executar o algoritmo de controle dos servos motores através de
informações fornecidas pelo sistema supervisão, O micro controlador terá acesso a
interface de supervisão através do protocolo de comunicação UDP. O Arduino será
responsável por receber os dados vindos do sistema de supervisão, estes dados serão
processados interpretados pelo micro controlador, após processados com a devida
lógica interna o micro controlador enviara informações ao sistema para que esse seja
atualizado.
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3.10 Comunicação
A comunicação do robô ou do transportador com o supervisório utiliza o
protocolo UDP como transporte, e sobre o protocolo UDP será utiliza um protocolo
próprio de aplicação. Para o protocolo foi utilizado as bibliotecas do Arduino/ C# para
esta aplicação, resultando em uma comunicação simples entre Arduino e Supervisório.
Para esta comunicação foi adotado a duplicidade de dados separado por ":",
conforme ilustra a

Figura 26. Quando recebido o dado é separado e comparado à

primeira parte com a segunda parte, quando for igual, é retornado uma confirmação de
recebimento. E caso contrário quando uma das partes é diferentes é retornado
mensagem de erro de recebimento ao emissor, para que os dados sejam
retransmitidos.

Figura 26: Separação dos dados para conferencia.
Fonte: Autoria própria.

O envio de dados para o robô é feito o agrupamento de todas as informações
do ponto conforme ilustra a

Figura 27.

Figura 27: Formação do pacote de dados do robô.
Fonte: Autoria própria.
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3.11 Hercules
Para realização dos testes de comunicação foi utilizado o programa Hercules
SETUP Utility da HW Group, este programa tem sua distribuição gratuita e permite a
substituição dos terminais e portas seriais (RS232 ou RS485), UDP / IP e TCP / IP
(cliente ou servidor), por portais virtuais, facilitando desta maneira os testes de
comunicação. Através deste e também da utilização do terminal de programação do
Arduino é possível visualizar o envio correto dos dados ao supervisório.
A Figura 28 mostra um dado correto enviado para o robô (01), o controlador do
robô recebe o pacote e faz as devidas comparações e plota no monitor de serial (02/
03) para poder acompanhar o processamento do pacote e retorna o um pacote
confirmando o recebimento dos dados corretamente (04).

Figura 28: Envio correto dos dados
Fonte: Autoria própria.

Da mesma forma a Figura 29 mostra um dado com um byte trocado enviado
para o robô (01). O controlador do robô recebe o pacote e faz as devidas comparações
e identifica que a primeira parte é diferente da segunda e plota no monitor de serial (02/
03) para poder acompanhar o processamento do pacote e retorna o um pacote
confirmando o recebimento dos dados e os dados estão incorretos onde no
supervisório o pacote deve ser reenviado (04).
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Figura 29: Envio incorreto dos dados
Fonte: Autoria própria.

3.12 Protocolo
Para a comunicação, foi desenvolvido um protocolo próprio de comunicação,
conforme as regras da Tabela 1.
Tabela 1: Protocolo de comunicação

Dado
T001
T000
E001
AXXX
BXXX
CXXX
GXX
C1
C2

Descrição
Dados recebidos ok;
Dados incoerentes;
Estouro do buffer
Seta o ângulo XXX para o motor da junta 01;
Seta o ângulo XXX para o motor da junta 02;
Seta o ângulo XXX para o motor da junta 03;
Seta o ângulo XX para a garra do robô;
Largura da caixa;
Comprimento da caixa;

Fonte: Autoria própria

3.13 Interface de Operação
Na

tela

do

sistema

de

supervisão

conforme

demonstrado

na

Figura 30 será apresentada a interface do sistema, as variáveis relacionadas ao
posicionamento do robô, assim como os campos onde estas podem ser inseridas as
coordenadas para o posicionamento do mesmo, nesta etapa são apresentados um
conjunto de comandos que permitem ao operador controlar o sistema remotamente.
Nesta tela de interface podem ser observadas, as posições X, Y, Z e ângulo da garra
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na guia de configuração (1), as quais são utilizados para se inserir valores de entrada
para o deslocamento do robô; o modo cinemática inversa (2), é utilizado para se
habilitar a entrada dados com o valor das coordenadas cartesianas do ponto extremo
do robô. Somente neste modo é permitido adicionar valores de -359 a 359 para o eixo x
e para os eixos y e z 0 a 359; modo cinemática direta (3), habilita caixa de entrada para
entrada dos valores dos ângulos das juntas, neste módulo os valores variam de 0 a
180°. Tela de deslocamento do robô (4), demonstra os movimentos realizados pelo
robô , durante a paletização. A lista de status do sistema (5), tem a função de informar
os acontecimentos que ocorreram, nesta lista são gravadas temporariamente as
mensagens e ações ocorridas, esta lista é iniciada no momento em que se abre o
software e encerrada quando o software é fechado, neste intervalo todas as ações
feitas e gravadas não podem ser editadas e nem excluídas; o botão automático (6), é
utilizado para dar início o funcionamento do processo, ao ser acionado o supervisório
fará a leitura da lista e enviará os dados para o robô, neste modo não é permitido a
configuração de novos pontos. O IP do transportador (7) e do transportador (8), são IPs
fixos e não podem ser alterados, pois estes foram declarados internamente na
programação do sistema.
A interface com o operador necessita de um computador. Assim sendo, é
necessária uma conexão ethernet entre a interface com o operador e o robô.

Figura 30: Sistema supervisório.
Fonte: Autoria própria.
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3.2 – Manipulação e programação do robô

Após o desenvolvimento do sistema supervisório, bem como o estabelecimento
de comunicação entre o mesmo e o Arduino, foram realizados os ajustes de
programação e comunicação. Da mesma forma, a comunicação entre o Arduino e os
eixos do robô também passaram por ajustes até que o resultado fosse satisfatório e
atendesse aos objetivos. Desta forma a

Figura 31, demonstra o layout final do

projeto desenvolvido.
Tendo todo o processo de comunicação realizado, ou seja, desde o
supervisório até o efetivo movimento do braço do robô, foi desenvolvido um manual de
utilização do sistema de supervisão e controle, que está apresentado no Anexo 1.

Figura 31: Célula de paletização
Fonte: Autoria própria.
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4. Conclusão
Para fins didáticos obtivemos bons resultados, pois o sistema possibilita uma
visão superficial com grande proximidade a sistemas reais que empregam o uso de
robôs manipuladores. A pesquisa realizada durante este trabalho, nos proporcionou
uma visão ampla para emprego de sistemas de baixo custo, direcionada a aplicações
simples em pequenas indústrias, se tornando assim uma opção competitiva para estas
finalidades. Podemos também contemplar através deste trabalho a possibilidade de
aprendizado e construção de um sistema de supervisão sem custo, tendo em vista que
os sistemas mais comuns no mercado têm custo geralmente elevado para pequenas
aplicações.
Também durante a pesquisa foi possível vivenciar o aprendizado em áreas
distintas como a mecânica para construção física do robô e informática onde foi
possível aprender diferentes técnicas de programação, assim como diferentes
linguagens. Porem os fundamentos nestas áreas as quais foram necessárias para a
construção e programação do robô não foram comtempladas pela grade da formação
do curso, sendo assim o trabalho veio a agregar um maior conhecimento em áreas
diferentes as de formação.
Um fator importante que deve ser levado em conta é que o projeto
desenvolvido neste trabalho, pode ser facilmente adaptado e usado em aplicações
industriais reais, bastando desta forma apenas empregar uso de equipamentos de
maior porte para o uso industrial dos mesmos. Pois a programação a comunicação e o
sistema supervisório desenvolvidos são iguais e permanecem com o mesmo controle,
podendo ainda ser expandidos e melhorados conforme a necessidade da operação.
Salientamos também que houveram inúmeras dificuldades em encontrar
materiais e informações, relacionadas sobre formas de processamento e comunicação
de dados, utilizando o protocolo de rede TCP via Ethernet na plataforma Arduino / C#,
porém com extrema dedicação e inúmeras tentativas e com muita pesquisa
conseguimos chegar a resultados satisfatórios, que nos proporcionou muita experiência
para esta finalidade.
Pela precariedade de opções de comércio de produtos eletrônicos em nossa
região houveram dificuldades, para aquisição de componentes, tendo a necessidade de
remodelarmos inúmeras vezes o projeto para que não houvesse a necessidade de
aquisições de componentes pelo tempo prolongado e custo elevado. E para algumas
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partes optamos em desenvolver os dispositivos para esta aplicação. Também
obtivemos dificuldades relacionados a recursos de instrumentação, pois estes
dispositivos são geralmente grandes o que em diversas vezes dificultou a instalação
dos mesmos, também sendo necessárias várias remodelações.
Devido ao Arduino possuir capacidade de memória e processamento limitados,
foram necessários inúmeros ciclos de desenvolvimento e testes a para conseguir uma
transmissão de dados satisfatória.

4.1

Trabalhos Futuros

Observando este projeto, podemos ter inúmeros pontos de melhoria que
podem ser aplicados com o intuito de trabalhos futuros, a fim de aperfeiçoá-lo.
Algumas sugestões:
- Utilizar o mesmo algoritmo para construção de um sistema em maior escala
utilizando servos maior porte.
- Utilizar outros protocolos para esta aplicação.
- Utilizar malhas para controle de posição dos ângulos.
- Possibilidade de melhorar o sistema supervisório.
- Comparativo entre o sistema de cinemática direta / inversa.
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6. Anexo 1
6.1

Manual de Programação:

Fonte: Autoria própria.

A Tabela 2 lista as funções da tela do supervisório, bem com descreve seu
funcionamento.

Tabela 2: Manual do sistema supervisório.

Índice
01

ícone

Descrição / comentário.
Modo cinemática inversa: Habilita caixa para entrada
com o valor das coordenadas cartesianas do ponto
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Tabela 2: Manual do sistema supervisório.

Índice

ícone

Descrição / comentário.
extremo do robô. Somente neste modo é permitido
adicionar valores de -359 a 359 para o eixo x e para os
eixo y e z 0 a 359.
Observação: O robô opera somente com os
ângulos de cada junta, quanto adicionado o valor no modo
de cinemática inversa, o software faz as conversões
automaticamente e adiciona os ângulos na lista de
pontos.
Modo cinemática direta: Habilita caixa de entrada para

02

entrada dos valores dos ângulos das juntas. Neste
módulo os valores variam de 0 a 180°.
Posição X: Habilitado no modo da cinemática inversa.

03

X

Valor de entrada para a posição do ponto extremo em
relação ao eixo X do sistema de coordenadas do ponto 0;
Posição Y: Habilitado no modo da cinemática inversa.

04

Y

Valor de entrada para a posição do ponto extremo em
relação ao eixo Y do sistema de coordenadas do ponto 0;
Posição Z: Habilitado no modo da cinemática inversa.

05

Z

Valor de entrada para a posição do ponto extremo em
relação ao eixo Z do sistema de coordenadas do ponto 0;

03

04

05

Ang
base

Ang
Br1

Ang
Br2

Ângulo da base: Habilitado no modo da cinemática
direta. Valor de entrada para os angulo correspondente a
base do robô.
Ângulo Br1: Habilitado no modo da cinemática direta.
Valor de entrada para os angulo correspondente a
primeira articulação do robô.
Ângulo Br2: Habilitado no modo da cinemática direta.
Valor de entrada para os angulo correspondente a
segunda articulação do robô.
Ângulo da garra: Valor

06

D

igual tanto para o modo de

cinemática direta quanto inversa. O valor corresponde ao
ângulo da garra, em relação ao corpo do robô.

07

Garra: Variável boleana "ligado" ou "desligado". Este
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valor habilita a ferramenta. Quanto habilitado a ferramenta
(ventosa) vai estar ligada, e quando desabilitado a
ferramenta estará desligada.

08
09
10

11

12

Abrir: O botão abrir permite que seja possível carregar
arquivo em *.txt, com pontos.
Salvar:O botão salvar; grava uma nova lista de pontos.
Botão adicionar: O botão adicionar; inclui na lista os
valores configurados no formato específico.
Botão excluir: O botão excluir retira da lista um ponto
selecionado.
Botão limpar: O botão limpar exclui todos os pontos da
lista.
Botão automático: O botão automático é utilizado para
dar início o funcionamento do processo. Ao ser acionado
o supervisório fará a leitura da lista e enviará os dados

13

para o robô. No modo automático não é permitido a
configuração de novos pontos.
O modo automático sai, apenas quanto pressionado o
botão de stop.
Botão stop: O botão stop, tem a função de interromper o
ciclo automático. Quando acionado ele armazena na

14

memória

o

ultimo

ponto

executado,

quando

for

pressionado o botão automático, retorne no mesmo ponto
onde parou.
Lista
15

de

pontos:

A

lista

de

pontos

armazena

temporariamente a lista a ser enviada ao robô. A lista de
pontos é resetada sempre que o software e encerrado, ou
se limpar a lista através do botão limpar.
Status do sistemas: A lista de status, tem a função de

16

informar os acontecimentos que ocorreram, nesta lista
são gravadas temporariamente as mensagens e ações
ocorridas. A lista de status e iniciada ao abrir o software e
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encerrada quando o software fechar, neste intervalo todas
as ações feitas e gravadas não podem ser editadas e nem
excluídas.

17

Campo ponto: Neste campo, será exibido o ponto a ser
enviado.
Quadro de estatísticas: Neste quadro serão exibidos os

18

itens corretos e os incorretos. Também grava os erros do
sistema, que consistem em mensagens enviadas e
detectados erros de envio.
Botão teste: O botão teste envia um pacote de dados,
com a finalidade de se verificar que a conexão está

19

estabelecida.
Quando a conexão está estabelecida é possível verificar
através das barras posicionadas na frente do campo de
endereços de IP's do robô e transportador.
Botão inicializar: Inicia a função para comunicação fique

20

estabelecida o tempo todo. Sempre que enviado qualquer
pacote o software receberá.

21
22

Botão finalizar: Finaliza-se o recebimento automático.
Tela: A tela exibe de forma simplificada o processo, com
a finalidade de observar os acontecimentos.

