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RESUMO

Trabalho de Conclusão de Curso
Curso de Engenharia de Controle e Automação
Universidade Federal de Santa Maria
ROBÔ DE TELEPRESENÇA PORTÁTIL PARA APLICAÇÕES
CLÍNICAS E PEDAGÓGICAS
AUTOR: Matheus Nothen de Medeiros
ORIENTADOR: Rodrigo da Silva Guerra
Data e Local da Defesa: Santa Maria, 13 de julho de 2015.
Este trabalho de conclusão de curso apresenta a construção de um novo modelo de
robô de telepresença, um robô portátil em forma de mochila, o qual foi projetado, desenhado,
a partir da ideia de possibilitar que crianças com câncer, saindo de confinamento de hospitais,
para que possam realizar suas tarefas normais, visitando seus familiares, indo a escola e
conversando com seus amiguinhos através do robô. Também são mostrados métodos de
fabricações mecânica, o processo de montagem e os componentes elétricos e eletrônicos que
foram utilizados. Envolve o desenvolvimento de um aplicativo para Android o qual possibilita
que o usuário ligue este robô sem mesmo tocá-lo. Este trabalho também inclui um sistema de
controle para equilíbrio do robô em duas rodas utilizando lógica fuzzy (difusa), uma lógica
inteligente para equilíbrio de fácil aplicação a qual foi programada na linguagem Python.

Palavras-chave: Robô de telepresença, robô portátil, fabricação, aplicativo, fuzzy e
Python

ABSTRACT

Bachelor Thesis
Bachelor of Control and Automation Engineering
Universidade Federal de Santa Maria
PORTABLE TELEPRESENCE ROBOT FOR CLINICAL AND
PEDAGOGICAL APPLICATIONS
AUTHOR: Matheus Nothen de Medeiros
ADVISER: Rodrigo da Silva Guerra
Defense Place and Date: Santa Maria, july 9nd, 2015.
This course conclusion work presents the construction of a new telepresence robot
model, a portable robot, backpack, which was designed to help children with cancer can carry
out their normal duties, visiting their families, going to school and talking to his friends
through the robot. Describes the manufacturing methods of the originally described
components, the assembly process and electrical and electronic components that were used.
This work includes the development of an application for Android which allows the user to
activate the robot without touching it. This work also includes a robot control system for
balancing on two wheels using the fuzzy logic logic for an intelligent balancing easy
application which has been programmed into the Python.

Key words: telepresence robot, portable robot, manufacturing, application, fuzzy e
Python
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INTRODUÇÃO

Nos últimos anos, o campo de atuação da automação foi expandido, rompendo
os limites do ambiente de chão de fábrica chegando à medicina. Hoje, há aplicações da
automação em salas de cirurgias, atendimento, análise de exames à distância, graças à
grande evolução dos meios de comunicação, envolvendo até mesmo a atuação, controle
e inserção de robôs nos pacientes. Os avanços da tecnologia na área médica trouxeram
muitos benefícios à sociedade. Com esses avanços, foi permitida a prevenção de
diversas doenças ou complicações geradas por um diagnóstico tardio. Em todas as áreas
da medicina há inúmeros exemplos de equipamentos e técnicas que facilitam a vida das
pessoas.
Uma área que tem colaborado bastante é a de telecomunicações que, trabalhando
junto com a medicina, passa a ser chamada de biotelemetria ou telemedicina, a qual
permite ao médico realizar um diagnóstico do seu paciente à distância. Também com a
necessidade de cirurgias complexas, o robô-cirurgião vem ganhando espaço a cada dia,
devido ao seu maior controle e precisão de manuseio dos instrumentos cirúrgicos.
(Mecatrônica Atual, N.:49, 2011)
Os sistemas de telecomunicações e da robótica não possibilitam só a
comunicação entre médicos e pacientes, para realizar consultas e cirurgias, mas também
podem auxiliar no tratamento de forma não invasiva, de modo que ajude as pessoas com
necessidades especiais. Pode-se citar o exemplo do câncer, onde a telecomunicação e
robótica facilitam a comunicação com seus familiares, amigos e conhecidos, fazendo
com que os mesmos não fiquem em seus lares ou até mesmo confinados em hospitais.
Um fato histórico percursor da telemedicina moderna ocorria na Idade Média, na
Europa. Naquela época grandes pragas estavam presentes no continente e, devido ao
risco de contaminação, as pessoas contaminadas eram isoladas do outro lado de um rio.
Um médico se posicionava à beira do rio e coletava todas as informações por meio da
voz alta (JAKOBI, 2005). A carta foi o primeiro meio de comunicação escrita, que,
principalmente os médicos utilizavam para enviar e receber de outros médicos
informações sobre pesquisas e possíveis epidemias que estava contaminando um
determinado local.
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Já hoje as tecnologias atuais como redes sem fio (Wi-Fi), internet móvel (3G e
4G) e em alguns locais a 4G, possibilitam a comunicação entre indivíduos que estão a
qualquer distância, utilizando voz e vídeo, permitindo aproximar as pessoas. Graças a
todas estas tecnologias hoje as pessoas estão cada vez mais conectadas, através de seus
computadores, celulares e tablets, ajudando até mesmo a encontrar conhecidos ou
famílares que há muitos anos não se comunicam.
Os robôs estão cada vez mais presentes nas áreas de apoio a saúde como em:
apoio logístico a hospitais, auxílio a idosos e deficientes, membros artificiais, robôs
cirurgiões e de telepresença (Ver Revisão Bibliográfica).
A telepresença e a videoconferência podem ser muitas vezes confundidas devido
a similaridade de suas funções como conversa entre pessoas utilizando vídeo e voz, ou
seja sistema de microfones, auto-falantes, televisores e projetores. Pode-se diferenciar
estes dizendo que a telepresença é uma evolução da videoconferência, pois proporciona
uma experiência mais próxima com a da vida real, a telepresença busca oferecer ao
participante a sensação de estar fisicamente próximo de pessoas distantes.
A Robótica é uma área que combina conhecimentos de mecânica, elétrica e
computação, que se aplica em estudar compostos mecânicos, sistemas e computadores
controlados por humanos ou por impulsos elétricos. Robôs são máquinas desenvolvidas
para executar tarefas humanas. A palavra robô foi usada pela primeira vez por Karel
Capek na sua peça “R.U.R, e os robôs”. Já a palavra "Robótica" foi criada por Isaac
Asimov, um cientista e escritor, em 1942. (Revista Inteligência Artificial, 2012)
Um robô (ou robot) é um dispositivo, ou grupo de dispositivos, eletromecânicos
ou biomecânicos capazes de realizar trabalhos de maneira autônoma ou préprogramada. Os robôs são comumente utilizados na realização de tarefas em locais mal
iluminados, ou na realização de tarefas sujas ou perigosas para os seres humanos.
Os robôs industriais utilizados nas linhas de produção são a forma mais comum de
robôs, uma situação que está mudando recentemente com a popularização dos robôs
comerciais limpadores de pisos e cortadores de gramas. Outras aplicações são:
tratamento de lixo tóxico, exploração subaquática e espacial, cirurgias, mineração,
busca e resgate, e localização de minas terrestres. Os robôs também aparecem nas áreas
do entretenimento e tarefas caseiras. (Wikipédia, 2015)
Este trabalho desenvolve um Robô de Telepresença, com a função de permitir
que crianças, se façam presentes em locais que não podem estar realmente presente,
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projetar sua presença social neste ambiente, se locomovendo livremente podendo
interagir e conversar com as pessoas que encontra, podendo ser visualizado e visualizar
o local e as pessoas presentes, poder ser ouvido e ouvir o som do ambiente e as vozes
com quem se conversa. Assim pode-se definir uma função de telepresença, onde a
telepresença tem uma vasta utilização dependendo da necessidade do proprietário.

OBJETIVOS E METAS

Este trabalho tem por objetivo desenvolver um robô de telepresença portátil e
com um sistema retrátil de abertura e fechamento, com a intenção de possibilitar e
facilitar o transporte. Para tornar possível a função deste robô o objetivo é construi-lo de
forma compacta, com uma pequena dimensão, e equipamento leve, capaz de transportar
acessórios que possibilitem o robô transmitir a presença de uma pessoa, com audio
(alto-falantes e microfone), vídeo (monitor), transmitir dados (computador com conexão
sem fio), sistema para abertura e fechamento (motor, engrenagens, rolamentos e
correias) e movimento (motores com rodas), fazendo com que a presença de seus
utilizadores seja possível através deste equipamento em um local distante, para que este
possa se comunicar com outras pessoas como se estivesse realmente presente.
Outro objetivo deste trabalho é realizar o equilibrio, utilizando um método de
sistemas inteligentes chamado lógica fuzzy, permitindo assim que este se movimente
somente em duas rodas por diversos ambientes, onde com seu sistema de equilibrio não
necessite de um terceiro apoio, tornando o robô mais estável com seu princípio de
equilíbrio. Mais um objetivo é criar um sistema de abertura e fechamento para que este
quando aberto fique em uma altura compatível com seu público alvo para que esses
possam utilizá-lo e visualizá-lo com facilidade, e quando fechado fique um sistema
compacto para o transporte, este sistema terá sua abertura e fechamento controlado pelo
celular, não havendo a necessidade de apertar nenhum botão no robô.
Como meta deste trabalho é concluir a construção e o controle do robô de
telepresença em forma de mochila, capacitá-lo a ficar equilibrado e movimentar-se em
diversos ambientes e por fim aplicá-lo ao uso das crianças que estão em tratamento para
a cura do câncer, que por este motivo estão confinadas no Centro de Tratamento do
Hospital da Universidade Federal de Santa Maria, e por este motivo perdem meses ou
anos de estudos, não possuem contato com outras crianças. Para tentar evitar que as
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crianças tenham suas infâncias “roubada” pela doença, então a utilização do robô é para
possibilitar essas a frequentarem suas aulas normalmente, por presença remota, enviar
seus materiais com tarefas realizadas, conversar com suas famílias e amigos, mesmo
estando confinadas em um hospital.
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REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

1.1

Robôs com auto-equilíbrio para diversas funções

Atualmente existem muitos robôs de telepresença e também similares ao aqui
proposto utilizando o mesmo princípio de equilibrio, como o Segway Robotic Mobolity
Paltform (RMP), desenvolvido pela Agência de Defesa Norte-Americana DARPA, que
é uma plataforma móvel que se auto-equilibria em duas rodas, o Segway PT
desenvolvido sobre a plataforma RMP, possibilita a locomoção de uma pessoa, o
movimento é feito com o deslocamento do centro de massa com o movimento de quem
esta utilizando, esta plataforma pode ser utilizada para desenvolvimento de Robôs.
Ribeiro (2011) aponta diversos tipos de robôs alguns sendo mencionados a seguir.

1.1.1 Rover: The Mobile Robotic Target System

Na Austrália o corpo de fuzileiros navais está testando o robô desenvolvido
pela Marathon Robotics, para o treino de atiradores. O robô Rover (Figura 1) se desloca
sob uma plataforma semelhante à Segway PT, mantendo equilíbrio em duas rodas e se
movimenta rapidamente em qualquer ambiente. Sobre o Rover existe um manequim que
pode se inclinar fazendo os mesmo movimento que um humano, o manequim e a base
são resistentes a tiros.
Todo este sistema é pré-progamado para executar atividades em diversos cenários
para treinos dos fuzileiros, durante o treino quando o manequim é atingido ele se
desloca em 90º e fica deitado para mostrar que o alvo foi atingido, depois volta a
posição normal.
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Figura 1: Rover
Fonte: marinesmagazine.dodlive.mil/

1.1.2

Octavia Robot

Figura 2: Octavia Robot
Fonte: http://tecnologiamall.weebly.com/

O robô Octavia é considerado um robô social desenvolvido pela Marinha dos
Estados Unidos com o intuito de melhorar as interações entre robôs e pessoas, ele
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possui grande capacidade de mobilidade, verbal e expressões faciais (Figura 2), este
robô também é construido com uma plataforma Segway RPM, pode ser considerado um
robô compacto. Esse robô também é utilizado para casos de incêndio, ele pode acessar o
lugar com um extintor de incêndio e apagar o fogo (Figura 3). Pode-se ver a grande
utilização em plataformas Segway em desenvolvimento de robôs compactos e com
grande mobilidade.

Figura 3: Octavia em ação
Fonte: www.unmannedsystemstechnology.com//

1.1.3 Tbot: The Self-Balancing Transformer Robot

O Tbot (Figura 4) é um robô financiado pelo exército Norte-Americano
(DARPA) e desenvolvido pela IHMC (Institute for Human & Machine Cognition), para
testar diversos tipos de robôs soldados, que possam a vir substituir no futuro os soldados
em regiões de guerra. Nesse projeto deseja-se ter um robô que possa se locomover com
facilidade em ambiente urbano e que possa ser operado, com vários tipos de
configurações permitindo carregar câmeras, armas grandes ou armas pequenas. A
solução implementada foi o desenvolvimento de um robô que se equilibra em duas
rodas, possui “braços” com rodas para que possa mudar para a configuração de quatro
rodas e andar em diversos terrenos.
Este não possui nenhuma inteligência para além do sistema de equilíbrio em
duas rodas, e controle por sinais de rádio. Para o controle foi utilizado um Controlador
PID inteligente e um Filtro de Kalman para conseguir se manter estabilizado.
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Figura 4: Tbot
Fonte: www.hizook.com

1.2

Robôs de Telepresença

Os Robôs de Telepresença estão cada vez se tornando de grande visibilidade e
importância para a sociedade, por isso grandes investimentos e novas ideias estão
surgindo a cada dia para aplicações destes robôs. O avanço da tecnologia, como a
melhora da internet, processadores novos e mais potentes e telas de LED touchscreen
com resolução muito alta, possibilita que robôs de telepresença cumpram diferentes
funções recebendo comando pela rede com tecnologia Wireless, permitindo que
movimente o robô a distância de um outro local, e interagindo com outras pessoas de
qualquer lugar do mundo através de audio e vídeo, frequentando reuniões, aulas,
dependendo da necessidade.
A telepresença está possibilitando, com todos esses avanços, uma interação com
as pessoas se fazendo presente no local e se sentindo mais presente.
O robô de telepresença permite o deslocamento do usuário em um ambiente
remoto, e a comunicação através de vídeo-conferência, incluindo a visualização do
local, das pessoas presentes nos arredores, a detecção de vozes e outros sons e a
projeção da voz do usuário, permitindo ao usuário se sentir presente no local remoto, e
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possibilitando que as pessoas desse local sintam sua presença remotamente. Por isso há
um interesse maior por esse novo tipo de tecnologia ao invés dos sistemas de vídeo
conferência mais tradicionais, que não permitem ao usuário o deslocamento livre.
Robôs de telepresença estão sendo utilizados em hospitais e empresas, o
primeiro para que os médicos possam visitar os enfermos e façam até mesmo consultas
a distância e cirurgias com robôs sendo teleoperados, já o segundo local para permitir
reuniões com funcionários mesmo estes estando muito distantes, podendo participar na
integra de reuniões e discussões, possibilitando a visualzação completa do ambiente e o
movimento por este.
Casper e Murphy (2003) tiveram uma oportunidade não muito feliz de
testar e estudar pela primeira vez a interação entre o robô e o homem, atuando em um
resgate nos destroços do World Trade Center, par de arranha-céus derrubados em um
famoso atentado terrorista dia 11 de setembro de 2001. Além de auxiliar no resgate
foram estudadas 17 conclusões sobre o impacto do ambiente e das condições, para
analisar as habilidades necessárias para homens e robôs em resgates.
Outro exemplo de área onde a telepresença muito utilizado é a robótica
assistiva, onde o equipamento serve como ferramenta de auxílio para a transposição de
limitações físicas.
Veja por exemplo o trabalho de Levine et al (1999) que desenvolveu uma
cadeira de roda que é capaz de desviar de obstáculos de modo autônomo.
Taylor e Stoianovici (2003) desenvolveram um sistema de visão ampla
de sistemas robóticos médicos utilizados em cirurgia, através de conceitos de cicurgia
integrada por computador, cirurgica CAD/CAM e assistentes cirúrgicos,

se

preocupando com o design dos robôs médicos.
Já Tsui e Desai (2011) estão voltados não só para o sistema de
telepresença mas para o robô de telepresença utilizando rodas e capaz de realizar videoconferência. Em agosto de 2010 eles examinaram casos de utilização em escritórios
utilizando dois diferentes robôs (Anybots 'QB e VGO Communications' VGO), fizeram
dois estudos: (1) em sala de reuniões e (2) em conversas de corredor, e discutiram quem
pode se beneficiar com o uso do robô.
Outro exemplo de robótica telepresencial é mostrado por Hamilton e
Ontario (2004) com aplicação de sistemas cirúrgicos robóticos agindo como olhos e
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mão de um cirurgião que opera distante, mostrando que o sistema de operação por
telepresença robótica é viável e segura.
Já um caso que utiliza um robô na forma de brinquedo, não
necessariamente um robô, mas um urso provido de um celular com WhatsApp, Urso Elo
(Figura 5), desenvolvido pelo Hospital Amaral Carvalho, de Jaú (SP), em parceria com
a DM9Rio, o qual trabalha em um ambiente similar ao utilizado com o robô desse
projeto, em tratamentos de crianças com câncer. Entretanto, nesse caso o urso envia e
recebe mensagens e imagens através do aplicativo, podendo aproximar as crianças de
seus familiares e amigos juntamente com um urso que pode ser apalpado trazendo mais
afeto para a criança. Este robô consegue ser ao mesmo tempo ser bonito, macio e com a
capacidade de se comunicar. Porém, não possui a capacidade de se locomover, assistir
ao ambiente e se comunicar por voz, podendo ser não só utilizado junto das crianças,
mas para interagir em ambientes.

Figura 5: Urso Elo
Fonte: Noticias Uol

Abaixo serão citados outros robôs de telepresença conhecidos no
mercado, uns em fase de testes e com aparência muito conhecidos por aparecerem na
televisão, outros que já são produzidos em larga escala:

1.2.1 R1T1

Considerado o primeiro robô de telepresença do Brasil, o robô R1T1 (Figura 6)
foi desenvolvido pelo empresário e engenheiro Antônio Henrique Dianin, que se
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inspirou em um seriado americano (The Big Bang Theory), e desenvolvido com a
aparência do robô R2T2 do filme StarWars. Este Robô vem sendo utilizado no hospital
Universitário de Maringá (HUM), ele vem sendo aplicado para aproximar as pessoas
que estão no hospital, muitas vezes crianças, com seus familiares que estão a sua espera
em casa, ou amigos, fazendo com que mesmo estando no hopital continuem próximos
de seus familiares.
O engenheiro sonha grande com um projeto nacional para provar que o Brasil
não está atrás de outros países em inovação, e garante que já possui 5 robôs R1T1 sendo
utilizados no país. Este robô de telepresença é provido de movimento, comunicação por
audio e vídeo.

Figura 6: R1T1
Fonte: globo.com

1.2.2

Double

O robô Double (Figura 7) conhecido como o primeiro robô de telepresença
produzido em larga escala no mercado mundial, foi desenvolvido em uma parceria entre
várias empresas, criando a DoubleRobotics. Este robô é comercializado na internet e
ficou muito conhecido por um vídeo no qual uma pessoa visitava um museu em outro
país apenas utilizando seu tablet, podendo se locomover e até interagir com as pessoas.
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Este robô tem em sua carcaça, motores para locomoção, um tablet o qual tem
acesso a rede sem fio, e possui comunicação de audio e vídeo, tendo tela, webcam,
autofalantes e microfone, possibilitando ao utilizador conversar em qualquer ambiente.
Também é possível regular sua altura para poder ficar na região do rosto de quem está
se conversando ou o que deseja visualizar.
Para carregar este robô ele possui uma base onde no momento que a bateria
estiver baixa este se locomove até a estação de carga de energia onde se acopla a esta,
começando o processo de carga da bateria.

Figura 7: Double
Fonte: brule.co.jp

1.2.3 Texas Robot

Desenvolvido pela Willow Garage, o Texas Robot começou com a ideia de um
funcionário, que descontente por não estar no escritório principal, juntou algumas peças
para criar um o robô o qual o possibilitasse comunicar-se com seus colegas.
É um projeto Open-source.
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O robô é praticamente um computador tendo tela, webcam, monitor,
processador, um roteador e utiliza o programa Skype para realizar as vídeo-chamadas e
um software desenvolvido para controlar o robô.

Figura 8: Texas Robot
Fonte: flickr.com

1.2.4 VGo

Vgo (Figura 9) é um robô desenvolvido pela VGo communications (EUA), este
robô é o resultado de mais de 2 anos de testes com potenciais clientes. É um robô de
baixa estatura e movido sobre quatro rodas, ele possui a capacidade de analisar quando
sua bateria esta baixa e ir automaticamente para o carregador.
Este robô foi notícia, no caso de um aluno de ensino básico com problemas que
o impediam de ir à escola e agora utiliza o VGo para ir a aula e conversar com os
amigos.
Algumas desvantagens desse robô são a não capacidade de se equilibrar e sua
baixa velocidade de movimento.
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Figura 9: VGo
Fonte: vgocom.com

1.2.5

RP-7i

O RP-7i (Figura 10), desenvolvido pela empresa INTOUCH HEALTH, tem uma
estatura boa e é muito utilizado em hospitais. Sua boa posição em relação a uma
pessoa, por ter 1,52m e se locomover rápido. Este robô é muito utilizado para consultas
a distância onde o médico entra em contato com o seu paciente através do robô, que
possui capacidade de carregar equipamentos para realizar pequenos exames e testes de
saúde. Sendo o mais similar a utilização do desenvolvido durante este trabalho.
O preço desse robô vária de acordo com a necessidade dos hospitais, este já vem
sendo utilizado em mais de 250 hospitais.

Figura 10: RP-7i
Fonte: intouchhealth.com
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1.2.6 Anybots QB

Conforme menciona o Jornal O GLOBO (2010) se as reuniões de
trabalho precisavam ser presenciais nos anos 1960, com o avanço da tecnologia
passamos a substituir estes encontros por teleconferências nos anos 1980 e mais
recentemente por videoconferências. E nos anos 2010? Se depender da empresa
americana Anybots, robôs-avatares telecomandados vão nos representar fisicamente
e permitirão a nossa participação mesmo a continentes diferentes.
O QB (Figura 11) é o mais novo autonomo, um robô que parece um cruzamento
de Segway com Wall-E e Robosapien, robôs do filme Wall-E onde um robô é uma
máquina velha e outro de alta técnologia e começam a se relacionar. Basta fazer o login
pela internet em programa para que o QB acorde via Wi-Fi e saia da sua estação de
carga (que funciona como recarregador) para se dirigir à reunião. Em sua versão final,
o QB terá duas rodas e câmeras que permitirão ao operador "ver" o ambiente em que o
robô se encontra e uma tela LCD em seu "peito" mostrará para as pessoas que estão
perto o avatar ou a webcam de quem o está comandando. O protótipo que está em fase
de testes ainda que possui seu design ainda bastante rudimentar, mas já é capaz de
desempenhar a maioria das funções prometidas pelo fabricante. A ideia é que o QB não
seja utilizado somente em videoconferências, mas também para permitir que seu
operador possa observar, passear e interagir com as pessoas e o ambiente em que o robô
se encontra.
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Figura 11: Anybot QB
Fonte: anybots.com

CAPÍTULO 2

METODOLOGIA

Este trabalho utilizou diversas técnicas:

1. Desenho Industrial
Análise visual e operacional, análise de produto, verificação de dimensões
2. Projeto Mecânico(CAD)
Desenho em CAD, utilização de comandos numéricos computadorizados para
produção, desenvolvimento mecânico.
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3. Controle de equilíbrio em duas rodas
Controle sobre rodas utilizando lógica fuzzy

Este trabalho foi desenvolvido através de um estudo interdisciplinar por meio de
um projeto de extensão envolvendo profissionais das áreas de Terapia Ocupacional,
Educação Especial, Desenho Industrial e Engenharia de Controle e Automação. O
projeto realizava encontros semanais onde eram feitos estudos e acompanhamentos
junto ao público alvo, e ideias de soluções em tecnologia assistida eram apresentadas e
debatidas. Este projeto é fruto daquele projeto.
As dimensões do robô não poderiam exceder a dimensão de uma mochila grande
como os modelos utilizados para acampamentos, 50x80x30cm(Largura, altura e
profundidade).
O projeto foi estudado por um grupo e dividido em etapas que serão vistas a
seguir, começando com uma breve retrospectiva:

2.1

Retrospectiva

O primeiro robô de telepresença desenvolvido na universidade foi produzido para
ser apresentado na feira das profissões da Universidade Federal de Santa Maria,
nomeada no ano de 2013 como PROFITECS.
A ideia surgiu a partir de um professor recém chegado na universidade, com
ênfase em robótica. Como este tinha o desejo de ajudar pessoas confinadas,
impossibitadas de locomoção por motivos motores ou por motivos de debilitações, e
pensando em possibilitar que estas pessoas pudessem projetar sua presença social sem
prejudicar o isolamento clínico que sus condições de saúde demandavam, criou-se a
ideia do robô de telepresença.Este começou a ser estudado e projetado para futuro
desenvolvimento e apresentação.
O primeiro protótipo foi desenhado pelo autor, para fabricação do primeiro robô
de telepresença, o desenho pode ser verificado na Figura 12, o qual tinha um design não
muito inovador mas de simples construção e que tinha como futuras perspectivas o
equilíbrio do robô em duas rodas. Também possibilitava a regulagem de altura através
de um pino com mola em sua haste principal, um mecanismo utilizado em patinetes,
para poder regular de acordo com a altura do público que o robô entraria em contato.
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O espaço destinado ao monitor foi projetado com uma inclinação de 20º em
relação ao solo, para facilitar a visualização da tela de quem está conversando com o
robô.

Figura 12: Primeiro Projeto Telepresença

A partir desta etapa da ideia inicial inciaram-se as pesquisas de materiais e
aquisição de componentes para a fabricação do primeiro protótipo. Foram então
comprados Kit motor, resução e placa controladora(MD49), Tela sensível ao toque,
também foram adquiridos, camêra USB baterias de Polímero de Lítio, e assim foi dada
a partida para a futura montagem do robô de telepresença.
Houveram atrasos referentes à importação de alguns comcomponentes, por
motivos de fiscalização. Os componentes foram recebidos a um mês da feira
PROFITECS, dificultando a fabricção

do desenho efetuado pois seriam peças

fabricadas, usinadas, fresadas e impressas em impressora 3D. Para poder apresentar o
robô nesta feira houve uma divisão de tarefas, os quais uns se ateram ao
desenvolvimento do software de controle e outros integrantes na contrução.
Foram comprados perfis de alumínio para possibilitar uma rápida construção do
robô que foi montado de forma improvisada, utilizando barras com encaixes padrão,
dispensando assim o projeto e fabricação de componentes próprios, mas também
comprometendo a qualidade do acabamento final e limitando bastante o projeto..
Mesmo assim o robô de telepresença cumpriu sua função e possibilitou a
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videoconferência com movimento, servindo assim ao propósito de comprovar seu
conceito de projeto.
A apresentação durante a feira atraiu olhares de muitas pessoas que não
conheciam o dispositivo e já tinham muitas vezes escutado falar de outros similares que
aparecem comumente em telejornais ou noticiarios. O robô não ficou com uma
aparência muito inovadora e nem muito peculiar, mas mesmo assim o público se
mostrou interessado, conforme verificado na Figura 13. Na versão mostrada o robô
ainda não era capaz de se equilibrar em duas rodas, e sua construção não apresentava
muita robustez.

Figura 13: Robô de Telepresença V1 sendo apresentado na PROFITECS

Após esta etapa iniciou-se o novo projeto que será apresentado durante este
trabalho, com a adaptação de um novo modelo de robô de telepresença, e a ideia de uma
inovação na área de telepresença.
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2.2

Reuniões Períodicas

No ano de 2014 foi aprovado um projeto de extensão, financiado pelo MEC com
foco do desenvolvimento desta tecnologia.
Para este trabalho formou-se um grupo interdisciplinar, incluindo representantes
das áreas de Terapia Ocupacional, Educação Especial, Desenho Industrial e Engenharia
de Controle e Automação. O grupo foi formado para definir o que seria desenvolvido
durante este projeto de utilização de um robô de telepresença junto ao grupo de
oncologia pediátrica do Hospital Universitário de Santa Maria.
O objetivo era possibilitar a estes pacientes, que passam por período de
isolamento clínico devido ao enfraquecimento imunológico durante a quimioterapia,
uma retomada, ainda que parcial, de suas atividades normais da vida diária, com a
família, com os amigos e com a escola.
No decorrer do projeto, os pesquisadores ligados às áreas de saúde e educação
trabalharam no acompanhamento dos pacientes, estudando o público alvo, enquanto os
pesquisadores das áreas de engenharia e desenho industrial trabalhavam no conceito de
um novo robô.
O pesquisador do curso de desenho industrial coordenou diversas técnicas
envolvendo dinâmicas de grupo para o desenvolvimento de um conceito original para o
projeto do novo robô. Em paralelo também foi aprimorado o robô originalmente
desenvolvido, focando neste caso apenas na melhora da robustez para possibilitar testes
de campo, enquanto o novo conceito era amadurecido (Figura 15).
A cada nova reunião nova discussões eram realizadas, com a aplicação do robô
em crianças em tratamento foi verificar vários problemas (detalhes), os quais as crianças
se atem e os adultos não tem sua atenção nestes problemas.
Em um dos estudos de campo o robô foi levado ao Royal Plaza Shopping em
Santa Maria, onde ele foi exposto ao grande público e foram colhidas as impressões dos
visitantes na forma de um questionário.
Ficou a cargo do autor realizar a idealização do robô de acordo com todos estes
testes realizados, resultando no projeto conceitual será apresentado em Resultados.
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2.3

Firmando Parceiros

Para desenvolver o projeto foram necessários parceiros para que a ideia pudesse
ser realizada.
Primeiramente foram feitos contatos com o Centro de Apoio à Criança com
Câncer (CACC), com a Turma do Ique, e Hospital Universitário de Santa Maria
(HUSM).
Após a explicação do projeto para o pessoal encarregado desta área Foram
feitas parcerias com o CTCriac e com o CTMO. São respectivamente: Centro de
Tratamento da Criança e do Adolescente com Câncer (CTCriac), os quais fazem parte
do HUSM que trabalham pela cura, tratamento de crianças com câncer, e Centro de
Transplante de Medula Óssea (CTMO).
Outra Instituição relacionada é o centro de convivência Turma do Ique, que
oferece atividades recreativas e pedagógicas além de lanches e acompanhamento
psicológico para as crianças em tratamento e seus familiares, enquanto estes esperam
pelo atendimento médico ou para a coleta de exames, também outro centro é o CACC (
Centro de Apoio a Criança com Câncer) onde se oferece alojamento para as famílias de
baixa renda, muitos destes oriundos de cidades do interior em busca de tratamento
contra o câncer para seus filhos. Todos estes grupos foram grandes apoiadores do
projeto.
Depois de firmada a parceria, entrando em contato com cada uma das
instituições e marcado datas para visitas e aplicação do robô de telepresença utilizado
com pode ser visto na Figura 15, o qual ficou sendo chamado de robô V2 por ser a
segunda versão do robô de telepresença, modificando a estrutura do V1 mostrado no
tópico retrospectiva, para uma estrutura de fácil montagem como apresentado na Figura
14.
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Figura 14: Perfil de Alumínio de fácil montagem

Figura 15: Robô de Telepresença V2
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2.4

Apresentação Feira do Livro 2014

Baseado no retorno do público e nas observações feitas junto a nossos parceiros,
logo num primeiro momento percebeu-se a necessidade de melhorar o acabamento
visual do robô, escondendo detalhes relacionados aos seus acessórios e sub-sistemas
para torná-lo mais amigável, já que os aspectos demasiadamente técnicos intimidavam o
interlocutor.
Surgindo uma grande oportunidade de apresentação, foram feitas pequenas
modificações para a feira do livro de Santa Maria, ano de 2014, com reitor da UFSM
apoiando o projeto. Tornando o robô com um rosto mais amigavel, e podendo mostrar o
logo da universidade em que foi desenvolvido (Figura 16).

Figura 16: Robô de Telepresença V2 sendo apresentado na Feira do Livro

2.5

Realizando Testes de Aplicação do Robô de Telepresença

O primeiro contato com as crianças foi no centro de convivência Turma do Ique,
onde o robô foi transportado até o local e apresentado para as crianças, mostrando suas
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funções e como este é controlado. Durante a apresentação foi verificada a reação das
crianças para analisar os critérios para o desenvolvimento de um novo robô.
Este primeiro contato foi o suficiente para as crianças aprenderem a controlar o
robô, despertando a atenção do grupo, pela facilidade das crianças a se adaptarem a
novas tecnologias.
O software apresentado para controle apresentado na Figura 17, onde é possível
conectar o IP do notebook, tablet ou smartphone ao IP do computador do robô, assim
dando acesso às teclas que geram comandos possibilitando o movimento. Para o
controle a pessoa pode utilizar as teclas do computador ou com um mouse setar o
comando que deseja, as teclas utilizadas foram:

W – Movimento para frente
S – Movimento para trás
A – Movimento para a esquerda
D – Movimento para a direita

Figura 17: Aplicativo para controle de movimento

Este

software

é

somente

para

controle

de

movimento,

para

videoconferência foi utilizado primeiramente o programa Skype (Figura 18), muito
conhecido para comunicação de audio e vídeo via internet.
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Figura 18: Skype
Fonte: skype.com

As crianças tiveram a oportunidade de interagir por durante um período de duas
horas com o robô para o estudo de suas reações. Neste primeiro contato foi possível
verificar que o robô não possuía uma altura compatível com a das crianças, o que
dificulta a visualização do monitor.
Além disso foi observada a necessidade de se criar um personagem mais lúdico,
dada a ânsia das crianças por tocar e por interagir com o robô, lhe atribuindo uma
personalidade, como se ele fosse alguém e não um simples artefato.
Em uma reunião foi decidido por reduzir a altura desde, mas não reduzir
abusivamente como o tamanho de uma criança, pois a intenção do robô não é somente
para crianças pequenas, mas também para pré-adolescentes e lembrando sempre que não
se utilizará o robô diretamente com as crianças, e se utilizará o robô para as crianças
poderem se comunicar com outras pessoas, muitas vezes seus familíares, pessoas
adultas, por isso optou-se por não reduzir drasticamente a altura do robô, a mudança deu
o nome de robô V3 e pode ser verificado na Figura 19.
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Figura 19: Robô de Telepresença V3

Como o toque em um alumínio é gelado com textura rígida e nada agradável,
foi decidido por procurar uma solução durante a próxima reunião.
Em conjunto optou-se por colocar um rosto e uma frente no robô, para esconder
a parte metálica, os cabos e os componentes do robô de telepresença tornando-o assim
não apenas mais agradável ao toque, mas também mais lúdico, transformando-o em uma
espécie de personagem.
Decidido isto a tarefa passou para os pesquisadores da área de desenho industrial
do grupo desenvolver uma aparência agradável aos olhos de crianças e adultos. Foram
desenvolvidos um corpo e um rosto em forma de panda, escondendo as bordas do
monitor com um rosto e cobrindo a haste principal, dando mais volume ao corpo do
robô e ocluindo fios, baterias e outros acessórios.
Após esta etapa foi colocado em funcionamento o Robô Panda (robô V4), um
novo nome dado para o robô de telepresença, este pode ser verificado na Figura 20 onde
um integrante do grupo está dando manutenção a nova versão.
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Figura 20: Robô Panda

Entrando novamente no convívio com as crianças foi possível se confirmar uma
maior aceitação, algumas crianças que no primeiro contato se assustavam. Agora se
aproximaram do robô para conhecê-lo e utilizá-lo. Assim pode-se verificar e aceitar que
houve uma considerável melhoria devido à baixa estatura e aparência mais amigável,
este contato pode ser verificado pela Figura 21.
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Figura 21: Apresentação do Robô Panda

Na Figura 21 o robô está sendo apresentado em sua nova versão para as crianças,
mostrando novamente suas funções e sua funcionalidade, pois durante os encontros nos
centros de tratamento sempre havia uma grande rotatividade das crianças. Para a
apresentação outro integrante estava controlando o robô, movimentando pelo ambiente,
este controle e movimento pelo local pode ser verificado nas fotos que estão após o
texto.
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Figura 22: Controlando Robô a distância

Nesta imagem o colega está controlando o Robô Panda pelo ambiente do HUSM
de uma sala remota, simulando o objetivo real do robô, visitando quartos de crianças em
tratamento, para verificar a aceitação destas.

Figura 23: Verificando a reação de crianças e familiares
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Na Figura 23, pode-se observar as crianças que estão em tratamento, muito
debilitadas entrando em contato visual com o robô. Após diversas visitas foi possível
verificar que o objetivo do projeto de possibilitar que estas crianças possam sair do
hospital virtualmente através do sistema de telepresença sem que corram risco de saúde,
para poder entrar em contato com seus amiguinhos, família e até mesmo a escola é
muito interessante e chamou a atenção de diversos profissionais e colaboradores que
cuidam destas crianças.
Este projeto foi de grande aceitação pois este quer poder evitar que crianças em
tratamento fiquem realmente “confinadas” em hospitais.
O último modelo do robô de telepresença conhecida como Robô Bela ou Robô
V5, foi montado para a recepção de palestras no Centro de Tecnologia da Universidade
Federal de Santa Maria, para poder divulgar o projeto e procurar futuros colaboradores.
A Bela (Figura 24) foi desenvolvida com um sistema de reconhecimento facial
programado em Python, com a biblioteca Open CASCADE, com o objetivo de
reconhecer uma face, se direcionar e aproximar deste. O que foi alterado nesta nova
versão foi a vestimenta do robô e uma face presente no monitor, que direcionava seus
olhos para as pessoas que estavam em sua volta, um visual lúdico em forma de avatar.
Este teste de reconhecimento foi utilizado para também poder verificar a reação das
pessoas com a aproximação repentina de um robô, e foi concluído que a grande maioria
não possui medo da tecnologia.
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Figura 24: Robô Bela

2.6

Problemas encontrados durante os testes de campo

Os principais problemas durante os testes já foram apontados no sub-seção 1.3, os
quais foram relacionados à imagem do robô que no primeiro contato gerou uma
impressão negativa deste, pois seus componentes e estrutura estavam expostos. Este
problema já foi apresentado e solucionado.
Outro obstáculo encontrado foi com relação à conexão de dados para
videoconferência. Mesmo utilizando o equipamento em ambientes relativamente abertos
e em curtas distâncias o problema persistia, para solucionar o problema, foram trocados
o computador e o ponto de acesso sem fio,ambos para sistemas com antenas mais
potentes. O primeiro computador utilizado era o da Figura 25, com as seguintes
especificações, segundo o site do desenvolvedor:
• Intel Atom Z5xx CPU 1.1 – 1.6 GHz
• Dimensões – 101 x 115 x 27 mm
• Consumo de energia 5W, 8W
• Máximo de 2GB RAM
• Internal 2.5″ SATA HDD / SSD
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• Dual Gbit Ethernet e porta serial no fit-PC2i

Figura 25: FITPC2
Fonte: fitpc.com

Este foi substituido pelo da Figura 26 com as especificações a seguir, que pode ser
considerado mais potente que a versão anterior e possui placa de vídeo integrada. Outra
mudança foi no roteador que foi trocado por um de dupla antena.
• AMD G-Series APU 1.0 – 1.65 GHz
• Integrated AMD Radeon HD graphics
• 7W idle power
• Up to 16 GB RAM
• Dual head display up to 2560 x 1600
• Passively cooled fanless design

Figura 26: FITPC3
Fonte: fitpc.com
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Fazendo a análise da emissão do sinal do roteador sem fio comum verificado na
Figura 27, pode-se verificar que ele possui uma emissão suficientemente bem
distribuida.
Os roteadores utilizados possuíam antenas omnidirecionais, que distribuem o
sinal de forma mais ou menos homogênea em todas as direções. Para um melhor
funcionamente precisaríamos de uma antena mais direcionada, podendo assim apontar
para o robô, já que o roteador raramente ficava no centro do ambiente (geralmente
ficava perto de alguma tomada, junto à parede). Outra forma de melhorar a conexão é
aumentando a potência do sinal e o número de antenas, e foi o que fizemos por fim.
Infelizmente nenhum teste foi feito após a aquisição deste novo equipamento já que o
projeto havia acabado e não tínhamos mais bolsistas para trabalhar nisso.
Então a mudança do roteador foi precipitada, não havendo uma grande vantagem
na mudança de uma para duas antenas. O problema principal seria na recepção do sinal
no computador utilizado, outro problema apontado também estaria na capacidade
gráfica do computador em questão, pois muitas vezes o áudio era receptado e o vídeo ou
não era recebido em um mesmo momento ou até mesmo não era mais mostrado.
A mudança melhorou o desempenho, já que o novo equipamento possuía duas
antenas para comunicação sem fio e ainda possui um processador com uma maior
capacidade e uma placa gráfica mais potente. Entretanto o problema na conexão não foi
totalmenta sanado.

Figura 27: Diagrama de ganho do sinal em um roteador sem fio
Fonte: harware.com.br

2.7

Definindo um Novo Modelo para Robô de Telepresença

A partir das tarefas, discussões em reuniões e análise da utilização do robô pelas
crianças optou-se por desenvolver um robô de fácil transporte para possibilitar que
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crianças com câncer pudessem recuperar, ainda que parcialmente, a rotina diária,
incluindo principalmente a escola.
A escola é um elemento muito importante na vida de uma criança, pois
concentra grande parte de suas atividades sociais, sendo o principal local, fora de casa,
onde a criança forma sua identidade, descobrindo seu lugar no mundo. A escola acaba
também fazendo parte da rotina diária de toda família, já que os pais acompanham a
criança até a escola, acompanham seu aprendizado, ajudam em deveres de casa, entre
outros.
Com estes fatos em mente, decidiu-se buscar um conceito que permitisse
resgatar um pouco dessa rotina, através da proposta de um robô retrátil, capaz de se
fechar de forma compacta no formado de uma mochila compacta.
A ideia é que tarefas escolares possam ser passadas para a criança, mesmo em
internação hospitalar. No hospital a criança pode então participar, ainda que distante, de
atividades escolares, e o resultado das tarefas pode ser colocado e transportado na
própria mochila. Os pais também tem parte de sua rotina recuperada, levando a mochila
à escola (neste caso simbolizando o ato de levar a criança). Já na escola as tarefas
podem ser recuperadas da mochila, pelo educador, e o robô pode ser aberto, e ligado,
para estabelecimento de sessão de video conferência.
Remotamente a criança hospitalizada pode interagir com os colegas de turma,
inclusive vendo sua tarefa entregue agora em posse do educador, junto aos colegas,
tornando a ilusão de presença remota ainda mais tangível. Ao fim do dia, novamente as
tarefas são recolhidas no robô que é fechado e recuperado pela família, representando de
forma simbólica a busca da criança na escola.
Com um pequeno esforço por parte do educador é possível se imaginar diversos
cenários onde esta visão lúdica pode ser explorada, por exemplo, estimulando atividades
que gerem trocas de mensagens ou desenhos entre os colegas em sala de aula e a criança
no hospital.
Por isso a inteção que o robô seja compacto, leve, facíl de transportar e possua
todas as suas funções de conversas por audío e vídeo, e controle de movimento a
distância.
Fazendo a análise de todos os dados coletados decidiu-se por desenvolver um
robô com o formato de uma mochila, para cumprir a principal função que é facilitar o
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transporte. Então chegando a está decisão unanime, foi solicitado a um dos
pesquisadores da área de Desenho Industrial fizesse o modelo inicial deste.
O solicitado foi um esboço de um robô que cumprisse as funções de
telepresença, sendo este um projeto inovador que não foi encontrada nenhuma ideia
similar no mercado mundial, este modelo será apresentado em Resultados.
Chegando a este modelo inicial no mesmo período do ínicio deste trabalho de
conclusão, foi atribuída ao autor a tarefa de executar a engenharia deste projeto
conceitual, desenvolvendo o sistema mecânico, elétrico e de controle.

2.8

Sistema Para Movimento Retrátil

No desenvolvimento do Robô Mochila as principais ênfases está na capacidade
de carregá-lo, cumprir suas funções e facilitar a utilização do público alvo, ou seja, o
robô deve possuir ao menos a altura de uma criança para facilitar a sua visualização do
monitor. Pois se este possuisse a altura de uma mochila seria de dificil visualização para
crianças e muito mais para adultos.
Além disso, para aumentar o efeito lúdico, optou-se por não abrir apenas uma
haste com o monitor, mas levantar também hastes separando o volume central (mochila)
da parte inferior (rodas), dando a ideia de pés, tronco e cabeça.
Por fim foi optado por desenvolver um sistema retrátil, para poder continuar com
o modelo robô em forma de mochila. Assim começou um grande desafio, desenvolver
um sistema retrátil o qual fosse automático, não tivesse um custo elevado e possuisse
um baixo peso.
Os principais critérios analisados são listados a seguir:
Robô de telepresença portátil, deve possuir aberto a altura de no mínimo 1,20 m,
não ultrapassar 12kg, peso de uma mochila carregada de livros, seu sistema deve
possuir um acesso para fácil manutenção, quando fechada não ser maior as dimensões
de uma mochila de camping.
Lembrando que o intuito deste robô é possibilitar que os pais das crianças que
estão utilizando, transportem este para o local desejado pela criança, então quem irá
carregar o peso serão pessoas adultas, por este motivo o peso não ficará muito reduzido,
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mas ainda assim tendo um peso bem inferior ao da versão anterior. Na tabela a seguir
poderá ser vista esta comparação de dimensões capacidades e peso.

Tabela 1: Comparação

CARACTERÍSTICAS

ROBÔ PANDA

ROBÔ MOCHILA

MECANISMO

NENHUM

RETRÁTIL

DIMENSÕES

1,50m

1,20m Aberto
0,60m Fechado

PESO

18,7kg

Máximo 12kg

DIMENSÃO MONITOR

12”

7”

Esta tabela tem as dimensões desejadas para o novo modelo de robô, em
comparação ao anterior, a última versão utilizada com as crianças dentro do HUSM, os
resultados alcançados são apresentados no capítulo 3.

2.8.1 Definindo Sistema

Uma das tarefas mais demoradas foi desenvolver um sistema que possibilitasse ao
robô se erguer e se baixar, quando este aberto mostrando seus componentes como
monitor, que seria o rosto deste, e pernas, que seriam hastes de alumínio, ou seja guias
de movimento.
Inicialmente foram levantadas quatro possibilidades para o projeto do
mecanismo de abertura e fechamento:

1. Sistema com levantamento por pistão pneumático
2. Sistema com movimento a partir de fusos de esferas recirculantes
3. Sistema manual de montagem
4. Sistema com movimento através de engrenagens
5. Sistema utilizando Polias e Correias

Estes sistemas foram debatidos em várias reuniões e seus esboços feitos a mão
como para estes encontros. Por fim foi optado pelo Sistema com movimento através de
engrenagens/correia, pois este possibilitava que o robô se movimentasse mostrando sua
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tela e suas hastes ao mesmo tempo em um só sistema, ou seja, este possibilitava atuar
em dois sentidos com uma força para movimentando juntamente as partes do robô.
O movimento se torna possível pois este atua movimentando uma correia com
engrenagens, quando está movimentando, um lado do sistema sobe e o outro desce
(movimento pode ser visualizado na Figura 28), o que era necessário para possibilitar o
robô ficar da altura desejada quando ligado.

Figura 28: Sistema de sobe e desce com engrenagem
Fonte:youtube.com

Analisando os outros sistemas podemos verificar que os por pistões e por fuso de
esferas recirculantes agregariam um grande peso. Sendo o sistema de pistões muito
pesado foi descartado, o sistema número 2, necessitaria de dois fusos, o que haveria
necessidade de dois motores, agregando custo e peso ao robô, por isso também foi
descartado. Já o terceiro sistema era totalmente manual, não sendo condizente com o
que as pessoas imaginam de um robô, algo manual, mas sim totalmente automático.
Estes motivos levaram a escolha do sistema por correias dentadas, o qual haveria
a necessidade de duas engrenagens, uma correia e um motor. O autor julgou esse como
sendo preferencial por ser um sistema de baixo custo e que não agregaria muito peso ao
robô.
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2.9

Escolha dos componentes

A escolha dos componentes, como motores com rodas para movimento, baterias,
motor para sistema retrátil, placa controladora, computador e tela, foi baseada no
material disponível laboratório de robótica, pois não havia verba para compra de novos
componentes e também para compra de material para contrução.
Na sub-sub-seções a seguir descrevemos os principais componentes.

2.9.1 Kit MD49 já utilizado no robô de telepresença anterior.

Figura 29: Kit MD49

Que possui as seguintes especificações retiradas de Pishrobot (EMG49 datasheet) e
robotshop:
• Dupla ponte H – 5A, 24V
• Dois motores EMG49 com encoders
• Sustenta robôs de até 30kg
• Pronto para integrar ao robô
• Torque do motor – 16kg/cm
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• Máxima rotação – 122rpm
• Corrente em movimento – 2100mA
• Corrente Parado – 500mA
Este Kit foi utilizado para o movimento e equlibrio do robô de telepresença.

2.9.2 Três baterias 3S, 3300 mah

Figura 30: Bateria 3s

As baterias são formadas por células com 3,7V cada, uma bateria 3S, significa
que esta possui 3 celular ou seja 3,7x3=11,1V. Baterias Lipo são compostas por
Polímeros de Lítio e são muito conhecidas por ter uma grande capacidade de descarga.
A bateria em questão tem a capacidade de disponibizar uma descarga de até
35x3300mAh = 115A, e possui uma capacidade de energia por hora de 3300mAh.

Se utlizaram 3 baterias, duas foram utilizadas para alimentação do Kit MD49 e
a outra para o acionamento do restante, arduino, motor, PC.

2.9.3 Motor Maxon
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Figura 31: Motor Maxon redução 1:98

Não foram encontrados dados para este motor DC da Maxon, devido a ser um
motor muito antigo que se encontrava sem uso no laboratório de robótica. Este motor
vem acompanhado de uma caixa de redução de 1:98 e encoder de quadratura. Em testes
foram verificados que o torque era suficiente para movimentar até 15Kg, utilizando 12V
e 1A, então foi o escolhido para a utilização de movimento de abertura e fechamento do
robô.

2.9.4 Placa ponte H para Arduino

Para o acionamento do motor acima e o controle de movimento foi utilizada
uma placa ponte H. A placa possui o seguinte funcionamento, quando um motor é
elétrico comum que possui os dois polos elétricos, positivo e negativo é alimentado este
motor gira para um lado, se ele tem a corrente elétrica invertida este passa girar para o
outro lado.
Portanto é possível inverter o sentido de rotação do eixo simplesmente
invertendo a polaridade dos terminais elétricos, e por consequência invertendo a
corrente.
O circuito utilizado para controlar a polaridade do motor é o seguinte:
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Figura 32: Ponte H
Fonte: robotizando.com.br

Pode ser visto que este é um circuito transistorizado, utilizando 4 transistores. O
funcionamento desta ponte-H é ilustrado abaixo, na Figura 33 onde ao pressionar o
botão S1, Q1 e Q4 são ligados e o motor gira para um lado.

Figura 33: S1 acionada e motor girando em um sentido

Ao pressionar S2 os transistores Q2 e Q3 são ligados e o motor gira para o outro
lado.
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Figura 34: S2 acionada e motor girando para o outro lado
Fonte: robotizando.com.br

A ponte-H adquirida não possui o acionamento por meio de chaves e sim por
controle de alimentação da parte lógica, onde quando um pino do Arduino é alimentado
manda-se uma pequena tensão alimentando a parte lógica da placa fechando uma chave,
e por consequência acionando o motor para um lado. Quando outro pino é acionado,
aciona-se o motor para o outro lado.
Esta placa pode ser verificada na Figura 35.

Figura 35: Placa shield ponte H
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Esta placa tem as seguintes especificações:
• Tensão de alimentação: 5 ~ 35 Vcc
• Corrente máxima de saída (cada motor): 2 A (se ligadas em paralelo, capacidade
de 4A)
• Consumo da parte lógica: 0 ~ 36 mA
• Leds de indicação de estados
• Jumpers para acionamento sem controlador externo (sem variação de
velocidade)
• Dimensões: 6,0 cm x 5,5 cm x 2,6 cm
• Peso: 35 g

2.9.5 Radxa RK3188 Quad Core ARM cortex-a9 placa de desenvolvimento

Radxa rock é um computador de placa única, com base em RK3188, integrado
com Bluetooth 4,0, Wi-Fi, LAN, RTC, IR e etc. O CPU ARM Cortex-A9 com Quadcore em 1,6 GHz, E também incluindo GPU que suporte a OpenGL ES 2,0..
Há 8 GB flash de armazenamento interno. Também pode ser expandida através
de cartão MicroSD que Suporta cartões SDXC até 128 GB. Como um computador de
placa única. O elemento-chave para desenvolvedores no entanto será a dupla estrutura
de pinos que extra incluindo; GPIO, I2C, SPI, LINE IN, USB 2,0, PWM, ADC, LCD,
gps'. (radxa.com)

Especificação
• Consumo de energia requerida: 5V2A
• Dimensões: 10x8 cm (4 "x 3,1"), cerca de 1,2 cm (0,5 ") de altura
• Compatibilidade: Android, Linux
Sistema característica
• CPU ARM cortex-a9 Quad Core @ 1,6 GHz
• Memória 2 GB DDR3 @ 800 MHz
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• Armazenamento 8 GB Nand flash, micro-sd SDXC até 128 GB
Exibição e gráficos
• GPU Mali400-mp4 @ 533 mhz, OpenGL ES 2,0
• Vídeo digital HDMI 1,4 até 1080P @ 60 Hz
• Vídeo analógico Saída AV
Rede
• LAN 10/100 M porta Ethernet
• WI-FI 150 Mbps 802.11b/g/n com antena
• Bluetooth 4.0
I/o
• Áudio S/pdif, fone de ouvido
• USB host 2 USB 2.0
• USB OTG Conector USB OTG micro-usb
• Serial Console para depuração
• IR Suporte Auto definido remoto
• Chave 1 tecla de alimentação, 1 chave de recuperação, 1 tecla RESET

Figura 36: Radxa
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Este computador foi comprado com a inteção de controlar a placa dos motores,
fazer a leitura da IMU, acelerometro, giroscópio, bussola e também para a função de
rede comunicação sem fio, para futuro controle de movimento e videoconferência do
robô.

2.9.6 Arduino Uno

O

Arduino

Uno

é

uma

placa

de

microcontrolador

baseado

no ATmega328. Dispõe de 14 pinos digitais de entrada / saída (dos quais 6 podem ser
usados como saídas PWM), 6 entradas analógicas, a 16 MHz, uma conexão USB, um
fonte de energia, um cabeçalho ICSP, e um botão de reset. Ele contém o necessário para
apoiar o microcontrolador; basta conectá-lo a um computador com um cabo USB ou
ligá-lo com um adaptador AC-CC ou bateria para começar.
O Uno é diferente de todas as placas anteriores em que ele não usa o chip
controlador

USB

para

serial

FTDI. Em

vez

disso,

ele

apresenta

o Atmega16U2 ( Atmega8U2 até a versão R2) programado como um conversor USB
para serial. (arduino.cc)

Tabela 2: Especificações Arduino UNO

ESPECIFICAÇÕES
Microcontrolador

ATmega328

Tensão Operacional

5V

Tensão

de

entrada 7-12V

(recomendado)
Tensão de entrada (limites)

6-20V

Digital I / O pins

14 (dos quais 6 oferecem saída PWM)

Analog pinos de entrada

6

Corrente DC por I / O Pin

40 mA

Corrente DC 3.3V para Pin

50 mA

Memória Flash

32 KB ( ATmega328 ) dos quais 0,5 KB utilizado
pelo bootloader

SRAM

2 KB ( ATmega328 )
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EEPROM

1 KB ( ATmega328 )

Velocidade Do Relógio

16 MHz

Comprimento

68,6 milímetros

Largura

53,4 milímetros

Peso

25 g

Figura 37: Arduino UNO
Fonte: arduino.cc

Esta placa foi utilizada para o controle da ponte H, para o movimento que
o motor exerce. Futuramente deve-se produzir somente uma placa com o
microcontrolador, mais compacta, pois não existe a necessidade de utilizar muitos pinos
como os que estão disponíveis na placa.

2.9.7 IMU – PhidgetSpatial 3/3/3

IMU é uma placa capaz de fazer medidas relacionadas a posição, como ângulo,
velocidade ângular, entre outras. Dependendo a IMU, pode se obter dados de vários
eixos, a escolhida com 9 eixos possibilita uma vasta possibilidade de medições,
ajudando no sistema de equilíbrio, pois os movimento serão exercidos para quase todos
os sentidos.
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No site Phidgets.com (2015) especifica que o 1056 - PhidgetSpatial aceleração
3/3/3 medidas estática e dinâmica em 3 eixos, até 5g .; ele também mede o campo
magnético em três eixos até ± 4 Gauss e mede a rotação angular em 3 eixos, até ± 400 °
por segundo.
O 1056 tem sido rigorosamente testado para garantir que os dados de saída se
correlaciona com movimento vida real física, em vez de depender exclusivamente de
folhas de dados de sensores para especificações do dispositivo.
O Compass é continuamente calibrado para mudanças na sensibilidade e
desvio. Erros introduzidos por campos magnéticos e a distorção do campo magnético
da terra podem ser compensados por calibração utilizando o programa para calcular os
factores de correção para alimentar o dispositivo.
Cada giroscópio é calibrado na fábrica para sensibilidade à rotação e eixo
transversal alinhamento. Os eixos acelerômetro são calibrados na fábrica para o
desalinhamento do eixo transversal, sensibilidade à aceleração positiva e negativa, e
offset. As especificações do IMU estão na Tabela 3.

Bússola

Tabela 3: Especificação Bússola

Resolução Compass 400 ug
Offset do Norte

2°

Giroscópio

Tabela 4:Especificações Giroscópio

Giroscópio velocidade Max 400 ° / s
Giroscópio resolução

0,02 ° / s

Giroscópio Deriva

4 ° / min

Acelerômetro

Tabela 5: Especificação Acelerômetro

Aceleração de medição Resolução 228 ug
Aceleração Bandwidth

110 Hz
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Medição de Aceleração do Max

±5g

Axis 0 Nível de Ruído (eixo X)

300 ug

Eixo 1 Nível de Ruído (eixo Y)

300 ug

Eixo 2 Nível de Ruído (Z-Axis)

500 ug

Erro Através de rotação

2 mg

Geral

Tabela 6: Especificações gerais

Nome do objeto API

Espacial

Consumo de corrente Max

45 mA

Amostragem velocidade Min

1 s / sample

Amostragem velocidade Max

4 ms / amostra

Amostragem velocidade Min (Webservice)

1 s / sample

Amostragem velocidade Max (Webservice)

16 ms / amostra

Analógico para resolução Digital Converter 16 bits
Tensão USB Min

4.8 V DC

Tensão USB Max

5.3 V DC

Speed USB

Velocidade Máxima

Temperatura de funcionamento Min

0°C

Temperatura de funcionamento Max

70 ° C
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Figura 38: IMU
Fonte: phidgets.com

Esta placa é utilizada para medir os ângulos e velocidade angular no robô de
telepresença, para poder utilizar a lógica de controle para equilibrio deste. É uma placa
de fácil instalação, fácil utilização e como pode ser visto nos dados é muito precisa.

2.10 Projeto CAD

Tendo todos os componentes necessários para ser possível desenhar a estrutura,
do robô de telepresença, e com o sistema pré-definido, começou a etapa de desenho do
novo modelo.
Este foi inteiramente projetado no software, SolidWorks 2013, onde é possível
desenhar e simular o movimento real da estrutura. O software também disponibiliza a
análise de esforços da estrutura, e o peso final estimado com o materia selecionado.
Da Silva (2009, p. 6) mostra que SolidWorks é um software de modelagem sólida,
paramétrica, baseado em recursos ou etapas (features) e totalmente integrado ao
Windows. É possível criar modelos totalmente associativos com ou sem relações
(constraints), enquanto utiliza relações automáticas ou definidas pelo usuário pra criar a
intenção do projeto ou desenho (design intent).
• Montagem Baseada em Recursos (Features):
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Assim como uma montagem é feita de um número de peças individuais, um
modelo em SolidWorks é também feito de elementos individuais. Esses elementos são
chamados de recursos (features). Quando cria-se um modelo usando o SolidWorks.
Trabalha-se utilizando recursos, tais como: saliências (extrusões - bosses), cortes (cuts),
furos (holes), nervuras (ribs), arredondamentos (fillets), chanfros (chamfers) e ângulos
de saída (drafts). À medida que os recursos são criados eles vão sendo aplicados à peça
modelada.
• Modelagem de Sólidos:

Um modelo sólido é o mais completo tipo de modelo geométrico usado em
sistemas CAD. Ele comtém toda a geometria necessária (a grade das linhas e
superfícies) para descrever completamente as arestas e faces do modelo. Além disto, o
modelo contém informações chamadas topológicas, ou seja, aquelas que correlacionam
todas as geometrias da peça. Um exemplo de topologia é ilustrada quando várias faces
(superfícies) se encontram formando uma aresta (curva). Este senso de inteligência
permite que operações como arredondamento sejam feitas simplesmente selecionando
uma aresta e definindo o raio.
Primeiramente foram desenhados todos os componentes escolhidos anteriormente
que necessitariam locais para se fixar na estrutura, como motores para movimento, e
motores para o sistema retrátil. Um destes desenhos pode ser verificado nas imagens a
seguir, que mostram a imagem desenhada e a foto real do motor. Todos os componentes
foram medidos com extrema precisão para que tudo se encaixasse corretamente e sem
folgas, a ilustração mostra apenas um dos componentes, mas se apresentará a imagem
de todos os componentes na continuidade deste tópico.
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Figura 39: Motor movimento desenhado em 3D

Figura 40: Motor para movimento

Acima exite um exemplo onde é possível visualizar a reprodução do componente
e suas dimensões em 3D, sabendo isto deve ser projetada uma peça onde este motor
ficará fixado e possibilitará o movimento sobre rodas do robô, esta peça é vista a baixo
(Figura 41), onde possui todos os furos e local para o encaixe correto do motor.
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Figura 41: Peças laterais Para fixação do motor desenho 3D

Como pode ser visto nos desenhos acima cada componente possui seu local
especifico para colocação. Para facilitar o trabalho primeiramente foram compradas
engrenagens, rolamentos e correia, para utilizar no movimento de abertura do robô, os
componentes foram comprados em loja de bicicletas, utilizado o mesmo sitema para
movimento delas, estes foram desenhados e podem ser vistos nas imagens a seguir. E
assim foram desenhados todos os componentes restantes que são ilustrados nas figuras
abaixo. Cada componente é ilustrado e sua função explicada.

Figura 42: Rolamento 22x8x12mm
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Figura 43: Engrenagem

Figura 44: Motor para movimento retrátil

Esta etapa de replicação de cada componente foi necessária para verificar o
espaço necessário para cada acessório que seria anexado ao robô, fazendo com que estes
sejam recebidos da melhor forma possível, e facilitando seu acesso para o caso de
futuras manutenções.
Com todos os componentes básicos, como motores e engrenagens, desenhados,
foi possível então dar ínicio ao desenho da estrutura do robô, ou seja, o receptáculo do
Robô Mochila fazendo assim uma prévia da estrutura que seria fabricada e montada.
Isto possibilitou verificar movimentos e simular, dimensões totais e peso deste,
bastando para isso o projetista configurar no sistema CAD o tipo de material, para saber
o resultado final do produto e também verificar a resistência estrutural e os esforços do
projeto.

69
Podemos ver a seguir todos os componentes estruturais do robô e o material em
que será fábricado, e consequentemente o motivo da escolha destes materiais:

Figura 45: Roda

Esta roda desenhada faz parte do Kit MD49, e que foi utilizada neste robô. Está de
acordo com suas dimensões reais, a imagem real desta pode ser vista no tópico anterior
onde o Kit é mostrado por completo.
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Figura 46: Base de alumínio

A peça mostrada na Figura 46, é a base do robô mochila, e possui as
dimensões 120x70x350 mm. Onde irá seus componentes como motores, placa
controladora, bateria e cabos. Pode ser visto que esta peça é aberta onde irá a tampa
ilustrada na Figura 47, para facilitar o acesso e a instalação dos acessórios. Também é
possivel verificar que as peças possuem furos onde se faz a fixação entre os
componentes através de parafusos.

Figura 47: Tampa Inferior
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Figura 48: Montagem parte inferior

Pode ser verificada na Figura 48 a montagem da parte inferior, chamada de base
do robô, onde serão anexados os componentes já citados e mostrados anteriormente. O
material escolhido fabricação foi o Alumínio e o Nylon, ambos devido à leveza, baixa
densidade, e pensando sempre na facilidade de fabricação. Também o atrito entre estes
que será especificado e mostrado o porque da importância da análise do atrito.
As peças em branco foram desenhados e o material utilizado, Nylon(Poliuretano)
especificados no SolidWorks, já peças em cinza tiveram material especificadas em
Alumínio.
A seguir as figuras com as outras partes do robô serão apresentadas:
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Figura 49: Haste para guia

A haste para guia, mostrada na Figura 49 é utilizada para guiar a
elevação do robô, são utilizadas duas hastes iguais a esta na montagem, e estas são
fixadas na base, com peças de Nylon, através de furos previamente feitos para a fixação.
As peças para fixação e montagem com esses componentes estão apresentadas abaixo.

Figura 50: Abraçadeira da guia de elevação
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Figura 51: Montagem com guia de elevação

Olhando a primeira impressão é que as hastes deveriam estar no meio do robô
para o centro de massa ficar corretamente distribuido, mas como o robô será construído
em formato de mochila, criando a necessidade de se deixar um espaço para o corpo da
mochila onde serão colocados materiais e objetos pessoais. Por este motivo as hastes
foram colocadas para a parte de trás do robô (mais perto das costas de quem veste a
mochila). Consequentemente toda estrutura que vai coberta futuramente por tecidos,
para caracterizar um mochila estará deste lado.
Seguindo a construção computadorizada foram feitas diversas outras peças ques
continuam sendo ilustradas:
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Figura 52: Suporte de motor e placas para movimento

Esta peça é a base da estrutura que será movimentada e faz parte do eixo de
movimentação, pois é o local onde o motor responsável pelo movimento das
engrenagens será fixado. Ela também é responsável por receber as peças de Nylon onde
as guias deslizaram.
Outra verificação que pode ser feita, é que existe o local para uma tampa que
serve para proteger os componentes que irão no interior do robô dentro da mochila,
como o motor, Computador, Arduino e placa Ponte H. A montagem desta parte pode ser
verificada nas próximas imagens (Figura 53, 54), onde o motor, tampa e peças para
deslizamento são anexadas.

Figura 53: Tampa superior e peças guias para deslizamento
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Figura 54: Motagem da peça por componentes

As guias de deslizamento foram escolhidas no material Poliuretano
(Nylon) pois o coeficiente de atrito entre este e o Alumínio é muito menor que o
coeficiente entre Alumínio e ele mesmo. Este material também foi escolhido pela sua
facilidade de usinar e esculpir a peça desejada. Os coeficinetes podem ser verificados na
Tabela 7.

Tabela 7: Coeficiente de atrito

coeficiente de atrito

coeficiente de atrito

estático

dinâmico

μestatico

μdinâmico

madeira-madeira

0,54

0,34

gelo-aço

0,027

0,014

aço- aço

0,15

0,12

teflon-teflon

0,04

0,3

nylon-nylon

0,15

0,12

nylon-aluminio

0,82

0,56

aluminio-aluminio

1,2

1,0

borracha – papelão

0,6

0,4

Interface

76
Após o desenho e a análise de todas as peças, foi feita a montagem final do
produto no simulador. Montado com a capacidade de movimentar possibilitando
visualizar o movimento real após a fabricação.

Figura 55: Robô Mochila completo e fechado

Como pode ser visto na imagem o robô totalmente concluído e fechado, muitas
dúvidas podem surgir, de como é feita a transmissão do movimento do motor para as
engrenagens. A resposta são duas peças usinadas (Figura 56) em um torno que
possibilitam a fixação ao eixo do motor e consequentemente a engrenagem fazendo
assim o movimento de rotação. Pelo movimento da corrente é levado até a engrenagem
superior, sendo o final destas peças presas a rolamento capacitando o movimento e a
rigidez a flambagem.
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Figura 56: Peça inferior e superior (eixo para movimento circular)

Figura 57: Peça eixo motor ( com engrenagem)

A peça apresentada na Figura 56 (esquerda), foi desenvolvida para que a
engrenagem seja colocada por interferência possibilitando assim uma maior aderência.
Para o movimento de abertura uma peça será fixada a um lado da correia e
também fixada nas guias para que exista uma força (movimento) para baixo,
empurrando o corpo para cima. Já no outro lado há duas peças, que estão presas ao
outro lado da correia, e assim fazendo o movimento para cima empurrando a haste que
apenas leva o tablet ou monitor para cima.

78
Este movimento de abertura pode ser verificado na ilustração da Figura 58 que
permite a visualização de todos os componentes do robô.

Figura 58: Robô Mochila Aberto

E assim esta concluída a etapa de desenho do robô, dando por sequência a
fabricação das peças desenhadas durante o período de estudo do projeto.

2.11 Fabricação de Peças

As peças são fabricadas a partir de desenhos e software que auxiliam no
desenho, e produção destas. Onde alguns softwares servem para desenhar e outros para
auxilar as etapas de um processo de máquina, são tipos de CAD e CAM que serão
explicados antes de mostrar como as peças foram projetadas e executadas. Breves
introduções estão são citadas em Neves e Kayatt (2013):
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2.11.1 Computer-Aided Design (CAD)

CAD tem como definição o uso de sistemas de computador para auxiliar na
criação, modificação e otimização de projetos. Um programa CAD é uma tecnologia
computadorizada com foco no desenho do produto e na documentação da fase de
projeto, durante o processo de engenharia. O CAD pode facilitar o processo de
manufatura, transferindo diagramas detalhados dos materiais utilizados nos produtos,
processos, tolerâncias e dimensionamentos. Isso pode ser usado tanto para produção em
duas e três dimensões, possibilitando a rotação em qualquer ângulo para todas as vistas,
quanto para a vista de dentro para fora. Os programas CAD modernos podem oferecer
melhorias significativas, como:

1. Aumento na produtividade
2. Aumento de qualidade nos projetos
3. Melhoria nas comunicações através da documentação
4. Criação de Banco de Dados para Manufatura

Figura 59: Projeto CAD
Fonte: E3 series

Os projetos em CAD são geralmente exportados sob o formato de arquivos para
impressão, usinagem, ou outras operações de fabricação.
A maioria dos programas CAD para desenhos mecânicos usa tanto gráficos
vetoriais para objetos, como podem produzir gráficos de varredura, mostrando a
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aparência geral dos objetos desenhados. No entanto, softwares de engenharia exigem
mais do que apenas formas. Como no desenho manual ou nos desenhos técnicos de
engenharia, os programas mais modernos devem transmitir informações, tais como –
materiais, processos, dimensões e tolerâncias, de acordo com as convenções específicas
para cada aplicação.
O CAD vem sendo uma importante ferramenta industrial, amplamente utilizado
em diversas aplicações, incluindo as indústrias automotiva, de construção naval e
aeroespacial, na arquitetura, projetos de próteses, e outras tantas. Também é bastante
utilizado para produção de animações por computador, para efeitos especiais em filmes,
publicidade e manuais técnicos, muitas vezes chamado de Digital Content Creation
(DCC). Tem sido também uma importante força motriz para a investigação em
geometria computacional, computação gráfica, e geometria discreta.

2.11.2 Computer-Aided Manufacturing (CAM)

A manufatura assistida por computador consiste no uso de um software para
controlar ferramentas de máquinas e equipamento relacionado ao processo de
fabricação. Não é tecnicamente considerado um sistema de programas de software de
engenharia, mas sim voltado para as máquinas na fabricação. CAM também pode
referir-se a utilização de um computador para ajudar em todas as operações de uma
planta de fabricação, incluindo planejamento, gestão, transporte e armazenamento. Seu
objetivo principal é criar um processo mais rápido de produção e componentes e
ferramentas com dimensões mais precisas e consistência material. CAM é um processo
assistido por computador subsequente ao CAD e, por vezes, posterior à engenharia
assistida por computador (CAE) - como um modelo gerado em CAD, verificado em
CAE e gerando a entrada para o software CAM , que controla máquina-ferramenta.
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Figura 60: Modelo de software CAM
Fonte: E3 series

O CAM usado em CNC:
• Fresadoras
• Tornos
• Gravadoras
• Lixadeiras
• Soldadoras
• Eletroerosão ou manufatura por descarga elétrica
Antes do software, o operador tinha de digitar manualmente o código antes de
implementar o programa e essa entrada manual pode ser trabalhosa, com base na
complexidade do produto final. O CAM faz isso se tornar mais simples através de um
software inteligente para desenvolver o código baseado na plataforma (Graphical User
Interface - GUI). Isso fez com que o código de fabricação se tornasse fácil de produzir,
com pouco mais de um clique no processo desejado, gerando o código para a máquina
CNC.
As máquinas CNC`s, são capazes de ler e seguir comandos dos arquivos que um
software CAM que gera um código G, que é um tipo de linguagem de programação de
baixo nível. Estes códigos podem ser escritos manualmente ou gerados por programas
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CAM que traduzem desenhos 2D para códigos G, sendo só necessário operar a máquina
diretamente.

2.11.3 Fabricação das Peças de Alumínio

Para a produção das peças em alumínio foram feitos diversos orçamentos em
vários lugares, mas foi optado por mandar fabricar na empresa Technology and Science
in Movement (TSM), a qual possui equipamentos de alta precisão para corte a laser, e
dobradeiras CNC, que conseguem dobrar chapas de 2mm com um raio de até 0,7mm.
Com a dificuldade de conseguir material, foram utilizadas uma chapa de
Alumínio 2mm que foi cedida pelo Grupo de Eletrônica de Potência (GEPOC).
Então todos os desenhos foram enviados para empresa TSM em formato CAD
(em 3D, e em 3D desdobrada), como já mostrado e também em formato DXF,
desdobrada para corte. O formato dxf é gerado a partir do SolidWorks, e podem ser
abertos no AutoCad, em linhas 2D, com uma vista para executar o processo de corte. Na
Figura 61 pode ser visualizado um exemplo, estes desenhos todos gerados em CAD.

Figura 61: Vista 2D

Enviando todos os arquivos das peças em Alumínio que deveriam ser cortadas,
junto com os desenhos em 3D do SolidWorks, a mesma peça que esta a cima, será
apresentada a seguir para os fabricantes poder visualizar e executar as dobras.
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Figura 62: Vista 3D com dobras

A empresa TSM especializada em fabricação de peças, executou todo o processo
de corte e dobra das peças solicitadas. O orçamento será apresentado na Tabela 7, ao
final deste trabalho e também serão apresentados no capítulo 3 todas as peças
fabricadas.

2.11.4 Fabricação de Peças em Nylon

Para a fabricação das peças em Nylon foi utilizada a fresadora CNC router
modelo SHG0404 da empresa Jinan OMNI CNC Technology Co., Ltd., disponível no
NUPEDEE (Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento em Engenharia Elétrica), que foi
um grande parceiro disponibilizando o uso de seus equipamentos para contrução do
robô.
Foi comprada uma chapa de Nylon, de 120x1000x12mm para a fresagem das
peças restantes para produzir o robô de telepresença.
O processo para a a fabricação das peças em CNC na fresadora, é muito similar
ao que foi utilizado para o corte a laser, onde a partir do desenho 3D, cria-se um arquivo
DXF com uma vista em 2D. Após esse processo necessita-se criar o código G. Para isso
foi utilizado o programa SheetCAM, programa no qual a partir de desenhos de CAD é
possível gerar o código G.
SheetCam é um programa de CAM 2 1/2 D que aceita dados sob a forma de
arquivos DXF (desenhos CAD), arquivos de HPGL (linha arte), arquivos SVG,
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desenhos código-G e arquivos Excellon (circuitos) e tem vários, pós-processadores para
atender às necessidades dos muitos pacotes de controle disponíveis.

2.11.4.1 Etapas realizadas para fabricação de peças:

Nesta parte será mostrado o passo-a-passo do projeto, conversão de arquivos e
utilização para a fabricação de uma peça.

1.

Pega-se o desenho da peça desejada em 3D, do SolidWorks.

Figura 63: modelo 3D

2.

Com a vista superior onde a peça dever ser cortada gera o arquivo DXF.
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Figura 64: Vista Superior

3.

Arquivo DXF gerado visto no AutoCAD, com cada camada (layer)

previamente separado, camada para furo, camada para desbastes e camada para corte,
camada é a linha com um nome definido para futuramente realizar um processo de
CNC.

Figura 65: Peça em 2D AutoCad

Pode ser verificado na imagem a cima que os furos foram substituidos por
apenas um ponto, com o camada de furação, onde futuramente a fresa irá atravessar
diretamente esse ponto e perfurar com a espessura desta. Isto é feito para facilitar o
processo, pois se muitos furos fossem feitos diferentes, a fresa precisa ser trocada
repetidas vezes.
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4.

Agora será possível visualizar o desenho e como é configurado os cortes

no SheetCAM.

Figura 66: Confiurando SheetCAM

Na Figura 66 é possível verificar a imagem com o processo que será realizado, a
sequência de corte e furos. É fácil também visualizar que a fresa selecionada foi de
3.2mm de espessura, e todos seus parâmetros de corte foram pré-configurados de acordo
com a ferramenta. Após isto primeiramente selecionou-se a opção para furação onde
suas entradas estão marcadas por S1, S2, S3 e S4, elas são configuradas de acordo com
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os parâmetros desejados como profundidade de furo entre outros que pode ser
observado na próxima imagem.

Figura 67: Configurando processos

Como pode ser percebido então na Figura 67, foi configurada a furação com a
linha de furo prédefinida no AutoCAD, especificada a fresa, profundidade de corte e
todos outros parâmetros. Para o desbaste, ou corte da peça é feito o mesmo processo,
deve apenas escolher mais o tipo de corte interno, externo ou sem offset.

Figura 68: Contorno
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Um dos parâmetros que é bem importante observar é a velocidade de corte e da
ferramenta. Devem ser configurados de acordo com testes feitos anteriormente, onde se
tenha uma velocidade que não deixe rebarbas e também não deforme a peça por
aquecimento.
Após todo este processo é gerado o código G, a linguagem que a máquina irá
compreender. Essa etapa é simples pois o programa realiza automaticamente,
simplesmente apertando no botão P que existe na barra de ferramentas superior. O
código é gerado em um arquivo do tipo .nc, a fresadora CNC reconhece somente este
tipo de arquivo.

Figura 69: Botão para código G

O código G gerado é do tipo mostrado abaixo, onde este irá executar
comandos movimentando os eixos da máquina e o spindle.

Tabela 8: Exemplo Código G

N0000 (Filename: 003fixar hastes de elevação direita.nc)
N0001 (Post processor: Tecnopampa THC 2009.post.txt)
N0002 (Date: 1/6/2015)
N0003 G21 (Units: Metric)
N0004G90 G40
N0005 F1
N0006 S500
N0007 (Part: 003fixar hastes de elevação direita)
N0008 (Process: FuraçãoFURO, Fresa, 3.2 mm diâmetro, 15.3 mm
Profundidade')
N0009 M06 T0 (Fresa, 3.2 mm diâmetro)
N0010 G00 Z0.0000
N0011 X5.0000 Y35.0000
N0012 M03
N0013 G01 Z-15.3000 F251
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N0014 M05
N0015 M09
N0016 G00 Z0.0000
N0017 Y5.0000
N0018 M03
N0019 G01 Z-15.3000
N0020 M05
N0021 M09
N0022 G00 Z0.0000
N0023 X35.0000
N0024 M03
N0025 G01 Z-15.3000
N0026 M05
N0027 M09
N0028 G00 Z0.0000
N0029 Y35.0000
N0030 M03
N0031 G01 Z-15.3000
N0032 M05
N0033 M09
N0034 G00 Z0.0000
N0035 (Process: Offset externoCONTORNO, Fresa, 3.2 mm diâmetro, 15.3 mm
Profundidade')
N0036 X18.0800 Y-1.6000
N0037 M03
N0038 G01 Z-1.0000
N0039 G03 X19.6800 Y0.0000 I-0.0000 J1.6000 F250.0
N0040 G01 X19.6800 Y10.6705 F251
N0041 G03 X18.4025 Y12.2377 I-1.6000 J-0.0000 F250.0

5.

Uma vez completa a etapa de geração de códigos, é possível agora

aplicá-los ná fresadora CNC, onde a chapa de nylon será colocada, fixada e todos eixos
zerados. Com o programa em um pendrive, com o arquivo NC, manda-se executar e a
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máquinar realiza todo o processo automaticamente, sendo necessária somente a
lubrificação.

Figura 70: Fresando e lubrificando

Figura 71: Fresando

Todo o processo de operação da máquina foi realizado pelo autor deste texto.
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2.11.5 Fabricação dos eixos

Para a fabricação dos eixos que transferem o movimento, foi escolhido utilizar o
mesmo material nylon devido ao seu baixo peso e sua alta resistência. Para poder
fabricar as peças já apresentadas nas Figura 56 era necessário utilizar um torno. Neste
caso entramos em contado com o Laboratório NAFA, da UFSM, onde havia
equipamentos compatível com nossas demandas. Mandando as dimensões das peças e
fornecendo o material, eles auxiliaram no processo de usinagem, apoiando o projeto, as
dimensões foram fornecidas de acordo com as regras de desenho técnico.

Figura 72: Folha para execução de usinagem
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Figura 73: Peça 2 para Usinagem

Estes dois desenhos foram entregues ao técnico do laboratório que executou a
fabricação das peças. O processo de torneamento pode ser visto nas imagens a seguir,
onde este foi acompanhado em tempo integral para verificar a precisão e o encaixe
preciso ao motor, engrenagem e rolamento.
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Figura 74: Processo de Usinagem

O encaixe final das duas peças devem ficar da seguinte forma da imagem a baixo,
por isso a necessidade de precisão, o processo de fabricação teve o total de 1 hora e 30
minutos, e no final as peças ficaram da forma e dimensões corretas.

Figura 75: Peças Montadas 3D

Todas as peças fabricadas serão apresentadas nos resultados.
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2.12 Acionamento e Comando do Motor (motor do sistema retrátil)

2.12.1 Introdução

Considerando as caracterísiticas estruturais do robô e a forma de transição da
configuração de transporte, ou seja, o robô no formato “fechado” (Figura 55)
apresentado no sub-seção 2.10, para a configuração de uso “aberta” (Figura 58), além
disso, tendo em vista o sistema de correia desenvolvido, é necessária a utilização de um
motor para realizar esta transição entre as configurações.
A principal função deste motor, é comandar o movimento da correia e
consequentemente o deslocamento vertical da parte superior do robô através do
acionamento e inversão de giro.
Para facilitar o acionamento do motor, foi desenvolvido um circuito de comando
e um aplicativo para celular que serão explicados a seguir.

2.12.2 Circuito de acionamento e comando

O motor responsável pelo movimento da correia e consequentemente o
deslocamento vertical da parte superior do robô é especificado como motor de corrente
contínua, 12 V / 1A. O acionamento do motor e inversão do sentido de giro são
realizados através de um circuito de comando controlado por um microcontrolador
Arduino.
O circuito de comando está acoplado à placa de prototipagem conhecida como
Módulo Ponte-H, que possui justamente o circuito que nomeia o módulo, o cicuito
Ponte-H. Este circuito é formado por chaves acionadas através da conversão de uma
fonte de corrente em uma tensão de corrente contínua variável, o que resulta na
capacidade de determinar a polaridade da tensão.
Para o acionamento do motor DC, são necessárias duas portas digitais do
microcontrolador conectadas em duas entradas da Ponte H. Através da combinação de
sinais binários, é possível determinar o sentido de giro do motor, ou seja, os sinais
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lógicos 0 e 1 (ou 1 e 0) são enviados às entradas da placa e determinam o acionamento
do motor no sentido horário (ou anti-horário respectivamente).
Considerando as especificações do motor, é necessário utilizar uma fonte externa
conectada na Ponte H com capacidade de acionar o motor.
A figura 76 mostra o circuito formado pela Ponte H, Microcontrolador, Motor
DC e fonte externa:

Figura 76: Circuito Completo
Fonte: arduinoecia.com.br

2.13 Desenvolvimento do aplicativo para celular

Motivado pela vantagem do acionamento remoto e seguro do robô, foi
desenvolvido um aplicativo de celular para ser utilizado em sistemas operacionais
Android.
A plataforma de desenvolvimento do aplicativo é a plataforma open-source
conhecida como “App Inventor for Android”, na qual, através do próprio site da
plataforma, é possível desenvolver a interface e a programação via uma linguagem
própria que codifica comandos da linguagem Java em blocos.
O aplicativo desenvolvido tem as principais funcionalidades:
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• Comunicação com dispositivos Bluetooh;
• Acionamento do motor no sentido horário;
• Acionamento do motor no sentido anti-horário;
• Desligamento rápido;
Estas características são interpretadas pelo aplicativo através dos botões da tela
principal, ou seja foram definidos 5 botões com as seguintes funções:
• Botão “Procurar”: Mostra a lista de dispositivos pareados com o celular;
• Botão “Conectar”: Conecta o celular via comunicação Bluetooh com o
dispositivo selecionado;
• Botão “Subir”: Envia sinal para o microcontrolador comandar o
acionamento do motor no sentido que faz a parte superior do robô subir;
• Botão “Descer”: Envia sinal para o microcontrolador comandar o
acionamento do motor no sentido que faz a parte superior do robô descer;
• Botão “Desligar”: Envia sinal para o microcontrolador comandar o
desligamento do motor;
O aplicativo tem a funcionalidade de reconhecer e realizar comunicação com
dispositivos Bluetooh, logo, como o motor é acionado via microcontrolador, foi utlizado
um módulo Bluetooh conectado ao Arduino, sendo assim, os comandos do aplicativo
são enviados ao Arduino, que comanda o motor.
A figura 77 mostra a interface de desenvolvimento do aplicativo do App
Inventor:
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Figura 77: Interface de

desenvolvimento do aplicativo do App Inventor

A figura 78 mostra a interface do aplicativo desenvolvido:
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Figura 78: Interface

do aplicativo desenvolvido

2.14 Algoritmo de equilíbrio utilizando Lógica Fuzzy

Para o equilíbrio foi utilizado lógica fuzzy (difusa), a qual será apresentada em
resultados e que aqui poderá ser vista uma breve introdução sobre esta:

Lógica FUZZY

A Lógica Fuzzy foi concebida por L.A. Zadeh, um emblemático matemático,
engenheiro eletrônico e cientista de computação. Também conhecida como Lógica
Difusa, é um estudo que em contraposição à lógica binária e baseia-se na incerteza e na
imprecisão. Na sua formulação, conceitos como "verdadeiro" e "falso" se sobrepõem,
dando espaço a uma grande liberdade na avaliação de uma determinada situação. Uma
grande vantagem da utilização desse tipo de lógica é a sua facilidade em modelar
sistemas descritos em linguagem natural. A lógica Fuzzy reflete a maneira como as
pessoas pensam, tentando modelar computacionalmente o seu senso de palavras,
tomada de decisão ou senso comum. É uma maneira de tentar solucionar o processo de
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representação do raciocínio humano, impreciso, ambíguo e vago.
É no campo da Inteligência Artificial onde a Lógica Fuzzy coloca-se como
instrumento alternativo para a representação do conhecimento. Alguns dos domínios de
aplicação da lógica Fuzzy são o reconhecimento de padrões, robótica, sistemas de
controle inteligentes, sistemas de apoio à tomada de decisão e algoritmos genéticos. A
modelagem e o controle Fuzzy (LEE, 1990) são técnicas para manusear informações
qualitativas de uma maneira rigorosa.
McNeil e Thro (1994) relacionam algumas características de sistemas
complexos onde a aplicação da Lógica Fuzzy é benéfica, tais como sistemas complexos
que são difíceis ou impossíveis de modelar, sistemas controlados por especialistas
(humanos), sistemas com entradas e saídas complexas e contínuas, sistemas que
utilizam observação humana como entradas ou como base para regras e sistemas que
são naturalmente “vagos”, como os que envolvem ciências sociais e comportamentais,
cuja descrição é extremamente complexa.
A Lógica Fuzzy é uma forma de controle que pode ser amplamente utilizada na
Engenharia de Controle e Automação e por este motivo este trabalho utilizará a Lógica
Fuzzy para o controle de um sistema de um pêndulo sobre rodas, com o objetivo de
obter e aprofundar o conhecimento sobre este assunto, visando o crescimento pessoal
como acadêmico e profissional da área de Controle e Automação.

2.14.1 Fundamentos da Lógica Fuzzy

Nesta seção serão apresentadas as ideias básicas sobre conjuntos e lógica Fuzzy
visando a modelagem e o desenvolvimento de sistemas em geral, e de sistemas de
controle em particular.
Na teoria clássica dos conjuntos, o conceito de pertinência de um elemento a um
conjunto fica bem definido. Dado um conjunto A em um universo X, os elementos deste
universo simplesmente pertencem ou não pertencem àquele conjunto. Isso pode ser
expresso pela função característica

.
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Zadeh propôs uma caracterização mais ampla, generalizando a função
característica de modo que ela pudesse assumir um número infinito de valores no
intervalo [0,1]. Um conjunto Fuzzy
pertinência

Onde

em um universo X é definido por um função de

, representado por um conjunto de pares ordenados:

indica o quanto

é compatível com o conjunto . Um determinado

elemento pode pertencer a mais de um conjunto Fuzzy, com diferentes graus de
pertinência.

2.14.1.1 Funções de Pertinência

São representações gráficas da “magnitude da participação” de cada entrada e
determina a resposta de saída. A figura 79 mostra exemplos de algumas funções de
pertinência:

Figura 79: Exemplos de Pertinência

O de pertinência pode assumir qualquer valor entre 0 e 1, sendo que o valor 0
indica uma completa exclusão e o valor 1 uma completa pertinência. Esta generalização
aumenta o poder de expressão da função característica. Por exemplo, para a função de
pertinência triangular, figura 80, com o pico em 25, para sugerir a ideia, de quanto mais
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perto do numero 25 maior seu grau de pertinência e se identifica com o conceito
representado.
As funções de pertinência podem ter diferentes formas, dependendo do conceito
que se deseja representar e do contexto em que serão utilizadas. Para exemplificar o
quanto o contexto é relevante na definição de funções de pertinência e de sua
distribuição ao longo de um dado universo, considere-se a variável linguística estatura
(de pessoas), constituída dos seguintes termos: T(estatura) = {baixa, média, alta}. A
esses faz-se corresponder conjuntos fuzzy A, B e C, respectivamente), definidos por
suas funções de pertinência. Uma escolha possível de funções de pertinência seria:

Figura 80: Exemplo função de pertinência

Na definição acima, estaturas de até 1,5 metros apresentam grau de pertinência
igual a 1 no conjunto A; o grau de pertinência neste conjunto decresce à medida que a
estatura aumenta. Considera-se que uma estatura de 1,75 metros é "totalmente
compatível" com o conjunto B, ao passo que estaturas acima de 1,8 metros
(aproximadamente) apresentam grau de pertinência diferente de zero em C. Pessoas
com estatura acima de 2 metros são "definitivamente" altas.
Além disso, diferentes pessoas, ou grupos de pessoas, podem ter noções distintas
a respeito das estaturas de seus semelhantes. Um escandinavo provavelmente utilizaria
funções de pertinência diferentes daquelas escolhidas por um representante de uma tribo
de pigmeus, ou as distribuiria de outra forma ao longo do universo. Ou seja, o contexto
é particularmente relevante quando da definição de funções de pertinência.

2.14.1.2 “Fuzzificação”

É uma operação de tradução dos valores de entradas para funções de pertinência
Fuzzy. A interface de “Fuzzificação” faz a identificação dos valores das variáveis de
entrada, as quais caracterizam o estado do sistema (variáveis de estado), e as normaliza
em um universo de discurso padronizado. Estes valores são então “fuzificados”, com a
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transformação da entrada “crisp” em conjuntos nebulosos para que possam se tornar
instâncias de variáveis linguísticas.

2.14.1.3 “Defuzzificação”

É uma operação que transforma os valores de saída em fuzzy em um valor de um
tipo que posso ser aplicado ao sistema. É nessa etapa que são pesadas as diversas
entradas fornecidas pelas regras lógicas e atribui à saída, um número.
Os dois métodos mais importantes para realizar essa etapa são: método baseado
no centro de massa e método baseado na média dos máximos das funções de
pertinência, também conhecido como Mamdani elaborado por MANDANI. Por um
desses métodos encontra-se o valor numérico no eixo “x” mais pertinente. Então,
voltando as funções de pertinência elaboradas pelas regras, descobre-se o quanto esse
valor do defuzzificador significa em termos das variáveis lingüísticas.

2.15 Análise de Custos

Neste subtópico tem-se todos os gastos durante o projeto, na compra de materiais
e serviços, lembrando que os materiais de maior valor agregado já estavam disponíveis
no laboratório e não tiveram seu valor aqui somado como motores, baterias e monitor.
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Tabela 9: Tabela de Custos

Material

Preço(R$)

Chapa Nylon 12mm

62,00

Tarugo Nylon

110,00

Corte e dobra (TSM)

132,00

Placa shield Ponte H

29,00

Parafuso e porcas

35,00

Rolamentos

30,00

Correia e engrenagens

21,00

Computador Radxa

412,00

TOTAL

711,00

Olhando o custo parece ser reduzido, mas cabe lembrar que os componentes
ainda não adquiridos como motor, câmera e display são os componentes de maior valor
o que futuramente aumentará o custo do robô, o custo estimado é de R$2.500,00.
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CAPÍTULO 3

RESULTADOS

Neste capitulo serão apresentados todos os resultados, incluindo peças produzidas,
imagens, a montagem do robô te telepresença mochila, os resultados do equilibrio
utilizando a lógica fuzzy (difusa), o sistema de movimento acionamento pelo aplicativo.

3.1

Peças produzidas

Utilizando os métodos de fabrição já ilustrados nos tópicos anteriores, foram
produzidas todas as peças necessárias para a montagem real do robô, essas peças serão
apresentadas a seguir, suas fotos todas separadas pelo seu material e tipo de fabricação.

3.1.1 Peças de Alumínio fabricadas

Figura 81: Peças parte inferior robô

Essas são as partes inferiores do robô de telepresença compõem a base do robô.
Pode ser observado nas imagens a qualidade de corte realizada pelo laser, fazendo furos
e cortes muito bem acabados e sem nenhuma rebarba. Também verificou-se a qualidade
das dobras que apresentaram uma precisão e um ângulo de dobra perfeitos.
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O restante das peças fabricadas em chapa de alumínio (Figura 82), aquelas que
compõem o corpo do robô que é o local onde o mecanismo de movimento é preso e a
região onde a mochila irá ser costurada.

Figura 82: Partes corpo
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3.1.2 Peças fresadas de Nylon

Aqui podem ser verificadas todas as peças produzidas na fresadora CNC, as
quais sua fabricação foi mostrada anteriormente.

Figura 83: Peças prontas em nylon

As peças disponíveis da Figura 83 são mancais de deslizamento (quatro
peças iguais na parte inferior da imagem), tampas laterais para motor (com furo para
fixação dos motores, peças para fixação na correia (duas peças na vertical). Dentre as
peças para fixação na haste (duas peças recortadas) com o ângulo de 90º as quais são
fixadas em uma das peças fixas na correia e que da movimento ao monitor, a outras
duas são para fixar as hastes para fazer com o que o “corpo” do robô fique em sua
posição aberto. Todas essas ficaram do tamanho estipulado e o peso total das peças foi
de 720g, mostrando que o objetivo de se ter leveza no projeto utilizando este material e
uma grande resistência estava sendo cumprida.
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3.1.3 Peças de nylon usinadas em um torno

As peças restantes são os eixos que realizam o movimento de descida e subida
do robô, para este cumprir sua função retrátil de “abre” e “fecha”. Tiveram sua
fabricação mostrada no tópico 2.10, e o resultado da fabricação pode ser visualizado na
Figura 86.

Figura 84: Eixos usinados

3.2

Montagem do robô de telepresença portátil

Nesta etapa será feita a montagem do robô, após já ser possível ver que todos as
peças e componentes estão prontos e disponíveis para a montagem. O processo de
montagem será feito em etapas, primeiramente a parte estrutural e depois a inclusão dos
componentes.
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3.2.1 Base fixa sendo montada

Primeiramente foi montada a base fixa do robô, onde irão fixados os motores,
placa de controle destes e baterias.
A base com suas tampas lateral ficou com a seguinte aparência.

Figura 85: Base com tampa

Com as peças de nylon corretamente colocadas e com seus lugares para fixação
prontos, foram retiradas as tampas e peças e então colocados os motores e as hastes
(Figura 86).

Figura 86: Instalação das peças para fixação das hastes
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Figura 87: Tampas laterais motores e hastes

3.2.2 Base da parte móvel (“base do corpo”)

Depois da parte fixa inferior estar corretamente montada, iniciou-se a montagem
da parte superior do robô, ou seja a parte móvel que será coberta por uma mochila.

Figura 88: Estrutura inferior da parte móvel

É observado na foto a cima (Figura 89) a colocação dos componentes
como guias de deslizamento (local onde as hastes deslizam) e a tampa superior. Com
esta montagem é possível colocar esta parte da estrutura móvel em cima da base fixa, e
é possível visualizar na imagem a baixo.
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Figura 89: Parte fixa e inferior do “corpo”

3.2.3 Fixando correia e engrenagens à parte móvel

Figura 90: Sistema de movimento

A etapa mais complicada deste projeto foi a montagem dos eixos, engrenagens e
correia, pois os elos não podiam ser retirados da maneira correta pois ficaria com muita
folga, ou não caberia no sistema. Este problema foi solucionado com o posicionamento
de um novo mancal mais para cima. Porém mais defeitos ocorreram, pois a correia não
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estava perfeitamente alinhada o que ocosionaria o escorregamento da correia das
engrenagens.
Para a solução deste problema foi adaptada uma guia de deslizamento e
também aumentado a espessura do mancal.

3.2.4 Inserindo componentes na base fixa

Para a montagem final do projeto foram inseridos todos os componentes
necessários para realizar o movimento do robô.

Figura 91: Parte Inferior com componentes anexados

A parte para movimento do robô foi colocada com seus componentes
adaptadamente, pois os componentes utilizados eram do robô anterior que continuará
sendo utilizado futuramente.
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3.2.5 Montagem final

Por fim está a montagem final do projeto em pleno funcionamento. Um grande
problema foi a adaptação do monitor, pois o monitor utilizado foi apenas para
demonstração, o qual estava com problemas e não havia outro monitor dísponivel.
O restante do robô estava em pleno funcionamento podendo ser utilizado para
sua função final, que é virar uma mochila, o modelo mochila será apresentado no
próximo subtópico.

Figura 92: Robô de telepresença versão mochila completo e fechado

Na Figura 92 é possível observar o robô de telepresença em sua versão portátil
fechado em sua posição para transporte, analisando a imagem verifica-se a estrutura
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exposta sem nenhum local para transporte. A intenção é fechar o robô como uma
mochila como já dito no texto diversas vezes, para isto este deverá ser envolto em um
tecido onde existirão alças para transporte.

Figura 93: Robô pronto para utilização

Na imagem a cima (Figura 93) pode-se encontrar o robô em sua forma aberta,
pronta para utilização, a medida do chão até o topo do monitor é de 1,20m, como foi
projetado. Este então é o robô de telepresença pronto para utilização.
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3.2 Robô de Telepresença Mochila

Levando em conta todo o projeto completo e montado, tendo todas as
dimensões e pesos, foi solicitado novamente pesquisador da área de desenho industrial,
que desenhasse um modelo de mochila para poder realizar o processo de contrução do
tecido que envolverá o robô.
O modelos contruido por este pode ser verificado nas figuras a seguir e
comparado com a estrutura projetada do robô de telepresença.

Figura 94: Robô em sua forma projetada (mochila)

Como pode ser visto na figura 94, utilizando o modelo projetado no SolidWorks
o designer conseguiu desenvolver um projeto mochila para cobrir a estrutura do robô,
tornando com uma aparência mais apresentável e facilitando o transporte do robô e de
acessório dentro deste.
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Quando a mochila for acionada para utilizar a telepresença (Figura 95), seu
monitor e “pernas” tornam-se visíveis, estando esse pronto para uso, de
videoconferência e controle de movimento.

Figura 95: Robô em posição de utilização

3.3

Resultados da Lógica Fuzzy

Para o equilibrio do robô foi utilizada a Lógica Fuzzy, embasamento teórico no
Capítulo2.

3.3.1 Sistema físico

O estudo teórico apresentado a seguir foi desenvolvido para o controle de
equilíbrio de um robô de telepresença, ou seja um pêndulo invertido sobre rodas, onde
seu movimento é realizado através das rodas, onde deseja-se atingir um valor de ângulo
determinado (ângulo de referência).

3.3.2 A lógica Fuzzy para controle do sistema

Para o desenvolvimento do Controlador Fuzzy, primeiramente determinou-se o
sistema a ser controlado, que é dado pela Figura 96.
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Figura 96: Processo

Após a determinação do sistema escolheu-se: As entradas do controlador Fuzzy,
que são o erro e a variação do erro, e a saída do controlador Fuzzy, que é a ação que o
controlador irá realizar.
As entradas e a saída estão definidas abaixo:
1. Entrada 1 (Ângulo) = Ângulo de Referência – Ângulo do Processo;
2. Entrada 2 (Aceleração Angular) = Variação da Aceleração Angular no Tempo;
3. Saída (Ações) = Negativo Alto (NH), Negativo Baixo (NL), Zero (Z), Positivo
Baixo (PL), Positivo Alto (PH).

A partir das entradas definimos os estados do processo:

Os estados do processo foram todos subdividos igualmente aos estados da saída
onde temos:
• Ângulo:
NH – Negativo Alto
NL – Negativo Baixo
Z – Zerado
PL – Positivo Baixo
PH – Positivo Alto
• Aceleração Angular:
NH – Negativo Alto
NL – Negativo Baixo
Z – Zerado
PL – Positivo Baixo
PH – Positivo Alto
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3.3.3 Funções de pertinência

A partir dos estados do processo escolheu-se as funções de pertinência das
entradas, a variação da base do triangulo foram escolhidas baseando-se na variação de
ângulo e utilizando a máxima capacidade do rodas. Para facilitar o processo esta etapa
foi totalmente simulada em Matlab, utilizando o toolbox FUZZY e também usando o
simulink, para a simulação de uma planta de um pêndulo invertido.

3.3.3.1 Função de Pertinência da Entrada 1 (Ângulo):
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Figura 97: Entrada 1

Como pode ser verificado foi escolhida uma variação de -1.5 até 1.5º para o
motor conseguir manter o controle e o robô não balançar muito, para não ter uma
variação exagerada.
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3.3.3.2 Função de Pertinência Entrada 2 (Velocidade ângular):

Figura 98: Entrada 2

Para a velocidade angular foi escolhida a mesma variação de acordo com as
leituras realizadas previamente na IMU.

120
3.3.4 Regras Fuzzy

Por motivos específicos de variações, foram escolhidas as seguintes regras fuzzy:

Figura 99: Regras Fuzzy

A partir das regras obtêm-se a tabela de regras:

Figura 100: Tabela de regras
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3.3.5 Fuzzificação e Defuzzicação:

Os processos de fuzzificação e defuzzificação é simulando diretamente no
software ele realiza diretamente este processo, mas será feita uma breve explicação de
cada processo.

3.3.5.1 Fuzzificação

A Fuzzificação consiste em aplicar os valores das entradas do controlador Fuzzy
nas funções de pertinência para obter os graus de pertinência de cada ação, ou seja, as
funções de pertinência retornarão valores para os estados das entradas fuzzy. Este
processo utiliza o metódo dos minimos quadrados, onde a relação das funções de
entrada retornar o menor valor entre as regras utilizadas.

Equação 1

Esta equação apresenta o modelo do calculo executado.

3.3.5.2 Defuzificação

A Defuzificação serve para transformar os valores fuzificados em um valor que
possa ser aplicado no processo. Para o processo de defuzificação deste estudo utiliza-se
o método do centroide com a seguinte função de pertinência de saída:
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Figura 101: Função de pertinência da saída.

3.3.6 Simulação

Para simulação foi asado um modelo de planta de um pêndulo invertido utilizado
(Modesti,UNIP, 2013), que por fins de testes não foi realizada uma nova modelagem,
sendo um sistema de pêndulo invertido o mesmo sistema de um robô de telepresença
somente sendo um sobre rodas.
A simulação em Simulink, onde pode ser observada uma planta instável, o
controlador fuzzy, desenvolvido, duas perturbações em sentidos diferentes, com um
espaço de tempo entre cada para que fosse possível obervar o amortecimento.
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Figura 102: Diagrama

Simulando o comportamento do controlador foi possível obter o gráfico da
Figura 105.

Figura 103: Variação Angular da haste

Pode se verificar uma resposta boa, mas ainda muito lenta, realizando a variação
dos parâmetros da lógica é possível ter um resultado ainda melhor.
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Está lógica foi programada em python e aplicada diretamente no robô, mas os
resultados não foram satisfatórios.

CAPÍTULO 4

CONCLUSÃO

Com este trabalho foi possível verificar a dificuldade de executar um projeto
novo, começando do zero e seguindo todas as etapas até o obetivo final. Mas a
motivação deste é dada pela iteração com as crianças com câncer, onde é possível
perceber uma grande necessidade de atenção e comunicação com a sociedade, ou seja,
uma questão de igualdade para elas.
Fazendo um

projeto novo com a intenção de possíbilitar a facilidade de

transporte do novo robô de telepresença o que não se tinha nas versões anteriores devido
ao grande tamanho e peso, foi possível verificar que esta meta foi atingida, construindo
um robô compacto, leve e de fácil transporte. Estas características não estão presentes
em qualquer outro robô de telepresença existente, segundo pesquisas até o momento, o
que pode ser registrado como uma inovação tecnológica.
O sistema de acionamento através de uma aplicativo também proporciona um
grande conforto para quem esta usando pois pode evitar incidentes de machucar a mão
por apertar um botão errado na hora do acionamento. Com este acionamento é possível
concluir a grande importância de assegurar a integridade física do utilizador de qualquer
produto.
Por isto este robô foi totalmente pensado para facilitar e ajudar a todos, sendo
um grande desafio para a sua contrução, mas que ao final compensa todo seu trabalho
dando um grande orgulho ao vê-lo funcionando e futuramente cumprindo suas funções
de ajudar pessoas.
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