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RESUMO

Este trabalho apresenta um levantamento histórico sobre

robótica, conceitos, definições e tipos de robôs, sistemas de controle, sensores,

motores de passo e sistemas de navegação autônoma. E como objetivo

principal, a descrição de um protótipo de um robô autônomo denominado

A0A0, desenvolvido pelo Grupo de Inteligência Artificial e Robótica (GIAR)

no Laboratório de Robótica e Inteligência Artificial do Centro Universitário do

Triângulo (UNIT), capaz de navegar em ambiente controlado, com obstáculos

móveis e fixos. Juntamente com a descrição das partes mecânicas e elétricas

do projeto, apresenta-se também um pequeno algoritmo que permite a

identificação de obstáculos e conforme a situação executa ou não manobras

evasivas, evitando a colisão.
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2. INTRODUÇÃO

2.1. Histórico da Robótica

O mecânico francês Jacques de Vaucanson, no século 18, criou autônomos

que tocavam músicas, os quais, tinham movimentos totalmente planejados,

estruturados em cames e eixos encadeados de tal forma que fornecessem o

movimento final desejado. Ao se tocar uma flauta, utilizando um complexo

engenho com látex, simulavam inclusive os movimentos labiais. Eram

exclusivamente mecânicos [01].

Mas, foi o teatrólogo tcheco Karel Capek quem cunhou pela primeira vez o

termo “robô” através de sua peça R. U. R. (Rossum`s Universal Robots – Os

Robôs Universais de Russum), que foi encenada pela primeira vez na capital da

Checoslováquia (Praga), em 1921. Capek utilizou o nome robô (que em eslovaco

significa trabalhador) para identificar homens artificialmente fabricados para

executar todas as tarefas árduas do mundo. A partir daí, vários livros, séries de TV

e filmes foram publicados, os quais contribuíram e muito para a popularização da

robótica [02].
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A ficção científica expunha ao público a idéia de simplicidade em relação a

produções na área da robótica. Esta influência fez os leigos na área terem em

mente que um robô era um homem mecânico, o qual, poderia deter grandes

capacidades intelectuais às vezes até superior a dos humanos, tudo isto obtido com

uma certa facilidade, o que na realidade não era e até hoje não é tão simples

assim.

J. Wensley, criou o Televox em 1928. O Televox apresentava movimentos

básicos proferidos de acordo com os comandos de seu operador, sua aparência

assemelhava a humanos [03].

A partir de 1930, Isaac Asimov, que foi o escritor mais popular e famoso da

área de ficção científica, idealiza os “robôs amigáveis”, cuja construção e

programação eram baseadas nos princípios denominados “As Três Leis da

Robótica” [02]:

1ª. Um robô não pode ferir um ser humano ou, por inação, permitir que

um humano seja ferido.

2ª. Um robô deve obedecer a ordens dadas por humanos exceto quando

isto conflitar com a Primeira Lei.

3ª. Um robô deve proteger sua própria existência, a menos que isto

conflite com a Primeira ou a Segunda Lei.

A Revolução Industrial foi uma grande contribuidora para a efetivação do

uso da máquina na vida dos humanos. A partir daí ficou muito mais evidente a

necessidade de se fazer uso de mecanismos que facilitassem a vida do homem, ou

seja, que fizesse pelo homem a execução de determinadas tarefas, tais como os

trabalhos rotineiros, cansativos ou que exijam grandes esforços físicos e também

os que colocam vidas em risco.

No início das pesquisas ocorreram grandes dificuldades, o trabalho era

árduo, não se conseguia grandes progressos. Com o surgimento dos computadores
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digitais, criou se várias aplicações, disponibilizando assim mais recursos para a

área da robótica. A partir daí, com os recursos da computação, vários

pesquisadores começaram a se dedicar ao estudo mais aprofundado da robótica.

Verifica se então que a robótica está sem dúvida intimamente interligada a

computação e um dos cientistas mais criativos para o surgimento do computador

foi o matemático inglês, Alan Mathison Turing, que propôs o conceito de

Máquina de Turing, idéia básica para a teoria dos computadores digitais. Turing

faleceu com 42 anos de idade em 1954 [04].

Alguns autores seguem uma certa tendência de classificar os robôs em

gerações [02].

1ª Geração: Robôs Seqüenciais – são manipuladores automáticos a ciclos ou

cadencia de operações pré-estabelecidas, controlados em malha

aberta, tem de 2 a 4 graus de liberdade e só executam tarefas

simples, como por exemplo, as do tipo Pick and Place (carga e

descarga de prensas e máquinas ferramenta).

2ª Geração: Robôs a Ciclos Programáveis – são robôs um pouco mais

sofisticados, possuem de 4 a 8 graus de liberdade e, em função

do modo de programação, podem ser classificados em Robôs

programáveis por aprendizagem ou robôs Play-Back e Robôs

programáveis por linguagem.

3ª Geração: Robôs Inteligentes – são robôs capazes de se adaptar às

modificações do ambiente mediante sistemas de controle,

percepção, comunicação e decisão. São capazes de executar

tarefas via “interações” com o ambiente.
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Esta monografia terá como principal abrangência assuntos relacionados aos

robôs móveis.

O instituto de pesquisa de Stanford (Stanford Research Institute), foi o

pioneiro na área de robôs móveis, com a produção de duas versões de um robô

móvel autônomo, denominado SHAQUEY, em 1968, o qual, tinha uma variedade

enorme de sensores, incluindo uma câmara de vídeo e sensores de toque binários.

O robô SHAQUEY navegava entre as salas do laboratório, enviando sinais de

rádio a um computador DEC PDP-10, que executava o processamento e transmitia

ao robô o comando que geraria a ação desejada, permitindo efetuar algumas

tarefas como empurrar caixas e evitar obstáculos [05].

Estes primeiros projetos tiveram sua importância, deram contribuições para

a evolução da robótica, mas ainda eram muito restritos. Nesta época as

tecnologias existentes eram extremamente precárias. Os financiadores das

pesquisas exigiam resultados em curto prazo, fazendo com que o foco das

produções fossem voltados para a produção de robôs manipuladores industriais.

O surgimento da tecnologia do microprocessador foi um marco no

desenvolvimento da robótica, fazendo o interesse de pesquisadores e de industriais

se voltarem para a área de robôs móveis novamente, proporcionando o

desenvolvimento de estudos, como: locomoção de robôs em áreas acidentadas e

robôs com sistema de sensor integrado, pois a tecnologia dos microprocessadores

tornou possível a capacidade de processamento de dados e sinais a bordo.

O Laboratório de Inteligência Artificial de Stanford (Stanford Artificial

Intelligence Laboratory), produziu, em 1977, o veículo StanfordCart, que

trabalhava em um local plano com obstáculos esparsamente colocados, utilizava

um sistema de navegação baseado no “parar e seguir”, parando e fazendo a leitura

de seus sensores a cada metro percorrido, realizando o planejamento da rota a

seguir [06].
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Foi desenvolvido em 1983, o robô Hilare, no Laboratório de Arquitetura e

Análise de Sistemas – LAAS (Laboratoire d’Architecture et d’Analyse de

Systèmes). Hilare era um robô multisensorial [05].

O Microcomputing Laboratory do Swiss Federal Institute of Technology,

com o apoio da University of Sussex, Laboratoire d’Etudes et Recherche en

informatique, University of Zürich, University of Karlsruhe e Ecole Nationale

Supérieure (Paris), desenvolveu o robô Khepera, com apenas 55 mm de diâmetro

por 30 mm de altura. O robô Khepera detém capacidade de desviar de obstáculos

e seguir ou evitar fontes luminosas e também tem a capacidade de permitir a

utilização de certas extensões, como sistema de visão e um pequeno manipulador.

Devido ao seu tamanho reduzido e seu custo relativamente baixo, Khepera é um

sucesso dentro das universidades, inclusive no Brasil [05].

O maior destaque entre as aplicações de robôs móveis destes últimos anos é

sem dúvida a família Rocky, surgida do resultado das pesquisas do Jet Propulsion

Laboratory do California Institute of Technology. Um modelo Rochy 4, batizado

como Sojourner, (hóspede temporário), explorou o planeta Marte, uma das

maiores façanhas da pesquisa do espaço pelo homem. O Sojourner foi

comandado, da Califórnia, ou seja, a 193 milhões de quilômetros da Terra, na

coleta de material e na sua própria locomoção [07]. A figura 1.1 mostra a foto do

robô Sojourner:
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Figura 2.1 Foto do Robô Sojourner

2.2. Composição do Trabalho

Foi feita no primeiro capítulo, a descrição de fatos históricos da robótica.

No capítulo 2 será apresentado um estudo, de uma maneira geral, sobre: robôs,

sensores, motor de passo e controlador de motor de passo, para maior alcance de

especificações e melhor riqueza de detalhes. Será descrito no capitulo 3, os

métodos de navegação para robôs móveis.

No capítulo 4 serão apresentadas, as características do Robô A0A0,

construído para testar a eficiência da solução algorítmica, que também será

apresentada neste capítulo. O capitulo 5, apresenta a conclusão final.
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3. OS ROBÔS

Para testar a eficiência do algoritmo que será explicito mais adiante neste

trabalho, foi utilizado um robô móvel autônomo, não comercial, denominado

A0A0. E com o objetivo de melhor definição de especificações, será feita uma

breve descrição sobre robôs, de uma maneira geral. Então, a seguir apresenta-se o

conceito, os tipos, os sistemas de controle de robôs, os sensores e motores mais

utilizados na sua construção.
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2.1. Conceito de Robô

Um robô é um dispositivo mecânico motorizado e controlado por uma

unidade de controle, também chamada controlador ou sistema de controle. Esta

unidade de controle é normalmente, um computador que representa o cérebro do

robô. Existem, além desta especificada anteriormente, muitas outras definições

para robô [07]:

• escravo a serviço do homem;

• máquinas que, ainda que não na forma, se assemelham aos humanos nas

suas funções;

• conexões inteligentes entre percepção e ação;

• agentes responsáveis por ações inteligentes em face de situações reais;

• máquina de uso geral que, como um humano, pode executar uma

variedade de diferentes tarefas sob condições que não necessitam ser

conhecidas a priori;

• máquinas flexíveis capazes de controlar suas próprias ações em uma

variedade de tarefas utilizando uma programação armazenada.

O computador que controla o robô geralmente possui as seguintes

características:

• memória para guardar os programas e armazenar as informações

relevantes para o desempenho das suas funções;

• conexões para os controladores dos motores;

• conexões para entrada e saída de dados e para ativar programas

operacionais;

• unidade de comunicação controlada por um humano.

2.2. Tipos de Robôs
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Existem robôs com várias formas de manipuladores, configurações ou

arranjos [08]:

• Robô Articulado ou rotacional: robô geralmente não muito forte nem

muito preciso, mas muito bom para alcançar locais difíceis, tem a forma

um pouco parecida com um braço humano.

• Robô Cilíndrico: tem um braço horizontal montado em um suporte

central vertical. O braço pode ser girado horizontalmente em torno desse

suporte, movido para cima e para baixo no suporte, e estendido ou

retraído.

• Robô esférico ou polar: tem braço horizontal montado em um pedestal

central e vertical. O braço pode ser girado horizontalmente em torno

desse pedestal, pode ser inclinado para cima ou para baixo e estendido ou

retraído.

• Robô cartesiano ou retangular: tem três trilhos que correm em ângulos

retos um com o outro, sendo que um deles corre verticalmente para

controlar a altura e os dois outros correm horizontalmente (um para

controlar o movimento esquerda/direita e o outro o movimento

avanço/recuo). Robôs cartesianos são altamente precisos, bem lentos e às

vezes muito fortes.

• Robô SCARA: um robô SCARA (Selective Compliance Assembly

Robot Arm - Braço de Robô de Montagem com Complacência Seletiva)

tem uma base de onde estende um braço com dois elos, tem tipicamente

quatro juntas, as três primeiras juntas, localizadas na base do braço, cujos

eixos são verticais, permitindo movimento no plano horizontal. A quarta

junta, localizada no terminal livre do braço, é uma junta prismática na

direção para baixo & para cima.

• Robô Spine: assemelha-se a uma cobra em aparência, está projetado para

imitar espinhas animais, tem vários sólidos em forma de ovo (chamados

“ovóides”), cada par conectado por quatro cabos que podem ser

encurtados ou estendidos para produzir movimentos curvos.
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• Robô pórtico: tem um quadro muito grande com movimentos em

ângulos retos. Eles aparecem em duas formas, e nenhum deles aparenta, à

primeira vista, braço com juntas. O robô pórtico, com quatro colunas,

suporta dois trilhos elevados e paralelos sobre os quais está montada uma

ponte rolante. A ponte pode mover-se, muito precisamente, para qualquer

posição ao longo do comprimento dos trilhos. A ponte serve ainda como

trilhos ao longo dos quais viaja um carro móvel que pode mover-se,

também com precisão, para qualquer ponto na ponte, indo próximo de

um trilho ou de outro ou para qualquer ponto entre eles. O carro pode

então se mover para qualquer ponto da área compreendida entre as quatro

colunas. Ligado ao carro, parecendo um periscópio de submarino de

cabeça para baixo, está um braço de robô, que pode abaixar e subir (isto

é, retrair ou estender) e orientar seu órgão terminal em várias direções. O

robô pórtico aparece também em versão com duas colunas, onde a ponte

rolante viaja ao longo de um trilho simples, com a metade da ponte

estendendo para cada lado do trilho. De qualquer forma, o robô pórtico

pode ser muito grande estendendo-se os trilhos.

• Robô de Mesa: também conhecido como tabletop, é um pequeno robô às

vezes usado para operações simples de montagem, onde não é necessário

força, ou para ensino, onde o uso da força seria perigoso.

• Robô Móvel: são os robôs que não são fixados em base fixa, tem

capacidade de se deslocarem, possuem três formas básicas de locomoção:

rodas, corpos articulados e pernas. Podendo ser utilizada uma ou a

associação dessas configurações. A forma de locomoção do robô deve

levar em conta a finalidade, o tipo de terreno em que opera, fonte de

alimentação e autonomia energética.

2.3. Sistema de Controle

Um Sistema de Controle é um conjunto de dispositivos que mantém uma ou

várias grandezas físicas dentro de condições definidas na sua entrada. As
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grandezas físicas controladas são várias, mas as mais comuns são temperatura,

pressão, vazão, velocidade, freqüência, nível de líquidos ou sólidos, posição linear

ou angular, tensão, corrente e luminosidade. Os dispositivos que o compõe podem

ser elétricos, mecânicos, ópticos e até seres humanos. A entrada do sistema pode

ser o ajuste feito nos botões no painel do controlador, nos Sistemas de Controle

Analógicos, ou através de um programa, nos Sistemas de Controle Digitais com

microprocessador.

2.4. Sensores

São dispositivos que mudam seus comportamentos, sob a ação de uma

grandeza física, podendo fornecer diretamente ou indiretamente um sinal que

indica esta grandeza. Quando operam diretamente, convertendo uma forma de

energia neutra, são chamados transdutores. Os de operação indireta alteram suas

propriedades, como a resistência, a capacitância ou a indutância, sob ação de uma

grandeza, de forma mais ou menos proporcional [09].

O sinal de um sensor pode ser usado para detectar e corrigir desvios em

sistemas de controle e nos instrumentos de medição, que freqüentemente estão

associados aos Sistemas de Controle de malha aberta (não automáticos),

orientando o usuário. Os sensores possuem as seguintes características:

• Linearidade: É o grau de proporcionalidade entre o sinal gerado e a

grandeza física. Quanto maior, mais fiel é a resposta do sensor ao

estímulo. Os sensores mais usados são os mais lineares, conferindo mais

precisão ao Sistema de Controle. Os sensores não lineares são usados em

faixas limitadas, em que os desvios são aceitáveis, ou com adaptadores

especiais, que corrigem o sinal.

• Faixa de atuação: É o intervalo de valores da grandeza em que pode ser

usado o sensor, sem destruição ou imprecisão.

Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer

http://www.go2pdf.com


23

2.5. Motor de Passo

O motor de passo é um tipo de motor elétrico que pode ser controlado por

sinais digitais, tornando-o preciso e de recomendável utilização em aplicações que

venham a requerer um ajuste fino de posicionamento. É um transdutor que

converte energia elétrica em movimento controlado através de pulsos, o que

possibilita o deslocamento por passo. O seu funcionamento pode ser comparado

ao motor síncrono, ou seja, um campo rotativo (neste caso gerado pela eletrônica

de controle) faz girar o campo magnético. É necessário que sua alimentação seja

feita de forma seqüencial e repetida, não basta apenas ligar os fios a uma fonte de

energia e sim ligá-los a um circuito que execute a seqüência requerida pelo motor

[01]. Os motores de passo apresentam uma gama de rotação muito ampla que

pode variar de 0 rpm até 5400 rpm ou mais. Além de apresentar boa relação

peso/potência; permitem ainda inversão de rotação em pleno funcionamento.

Uma das vantagens do motor de passo em relação aos outros motores é a

estabilidade e a precisão dos seus movimentos. Para se obter uma rotação

específica de um certo grau, calcula se o número de rotação por pulsos o que

possibilita uma boa precisão no movimento. Os antigos motores passavam do

ponto e para voltar precisavam da realimentação negativa. Por não girar por

passos a inércia destes é maior e assim são mais instáveis. Como a inércia dos

motores de passos é menor, a possibilidade deles passarem do ponto desejado

também é menor, mas se passarem podem facilmente voltar, pois são controlados

por uma lógica digital.

2.5.1.Funcionamento dos Motores de Passo

Normalmente os motores de passo são projetados com enrolamento de

estator polifásico o que não foge muito dos demais motores. O número de pólos é

determinado pelo passo angular desejado por pulsos de entrada. Os motores de

passo têm alimentação externa.
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2.5.2.Características

O torque do motor de passo depende da freqüência aplicada a alimentação.

Quanto maior a freqüência, menor o torque, porque o rotor tem menos tempo para

mover-se de um ângulo para outro. A faixa de partida deste motor é aquela na

qual a posição da carga segue os pulsos sem perder passos, a faixa de giro é

aquela na qual a velocidade da carga também segue a freqüência dos pulsos, mas

com uma diferença: não pode partir, parar ou inverter, independente do comando.

2.5.3.Definições para Motores de Passo

A seguir, nas figuras 2.1 e 2.2 estão especificadas as definições e fotos de

rotor e estator, componentes de motores de passo:

Rotor - é o conjunto eixo-imã que rodam solidariamente na parte móvel do

motor.

rotor

Figura 2.1 Rotor

Estator – é a trave fixa onde as bobinas são enroladas.
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Estator

Figura 3.2 Estator

2.5.4.Tipos de Motores de Passo

São basicamente 3 tipos de motores de passo:

• Relutância Variável: apresenta um rotor com muitas polaridades

construído a partir de ferro doce, apresenta também em estator laminado.

Por não possuir imã, quando energizado apresenta torque estático nulo.

Possui baixa inércia de rotor, não pode ser utilizado como carga inercial

grande.

• Imã Permanente: apresenta um rotor de material alnico ou ferrite e é

magnetizado radialmente, o torque estático não é nulo.

• Híbridos: É uma mistura dos dois anteriores e apresenta rotor e estator

multidentados. O rotor é de imã permanente e magnetizado axialmente.

Apresenta grande precisão (3%), boa relação torque/tamanho e ângulos

pequenos (0, 9 e 1, 8 graus). Para que o rotor avance um passo é

necessário que a polaridade magnética de um dente do estator se alinha

com a polaridade magnética oposta de um dente do rotor.
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2.5.5.Aplicações

A utilização do motor de passo é muito ampla não permitindo assim a

declaração de toda sua utilidade, mas pode-se dizer que vai desde o controle de

máquinas industriais até pequenas demonstrações num curso de robótica.

2.5.6.Parâmetros

Os motores de passo possuem alguns parâmetros que devem ser descritos:

• Passo Angular: rotação do eixo durante um passo.

• Momento de Frenagem: momento máximo com o rotor bloqueado, sem

perda de passos.

• Momento (Torque): efeito rotativo de uma força, medindo a partir do

produto da mesma pela distância perpendicular até o ponto em que ela

atua partindo de sua linha de ação.

• Taxa de Andamento: regime de operação atingido após uma aceleração

suave.

• Momento de Inércia: medida da resistência mecânica oferecida por um

corpo à aceleração angular.

• Auto - Indutância: determina a magnitude da corrente média em

regimes pesados de operação, de acordo com o tipo de enrolamento do

estator: relaciona o fluxo magnético com as correntes que o produzem.

• Resistências Ôhmicas: determina a magnitude da corrente do estator

com o rotor parado.

• Corrente Máxima do Estator: determinada pela bitola do fio

empregado nos enrolamentos.

• Holding Torque: é a mínima potência para fazer o motor mudar de

posição.

• Torque Residual: é a resultante de todos os fluxos magnéticos presentes

nos pólos do estator.
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• Resposta de Passo: é tempo que o motor gasta para executar o comando.

• Ressonância: como todo material, o motor de passos tem sua freqüência

natural. Quando o motor gira com uma freqüência igual a sua, ele

começa a oscilar e a perder passos.

• Sew Rate: por um momento o motor não responde de acordo com o

comando, ele não para, não começa e nem reverte o movimento.

• Taxa de Arranque: é a máxima aceleração permitida de operação,

intimamente relacionada com o momento de inércia do rotor.

2.5.7.Vantagens

Em relação aos primeiros motores o motor de passos apresenta evidentes

vantagens, como tamanho e custo reduzidos, total adaptação à lógica digital (o

que permite o controle preciso da velocidade, direção e distância), características

de bloqueio, pouco desgaste e dispensa realimentação.

2.5.8.Desvantagens

São poucas as desvantagens mais elas existem: má relação potência-volume

e principalmente controles relativamente complexos.

2.6. Controlador de Motor de Passo

É a unidade responsável pela operação dos motores de passo. É composto

por um microprocessador que supervisiona a operação do robô, a parte de

memória e componentes lógicos. O controlador recebe comandos de um

computador e os traduz em instruções de operação.

2.7. Conclusão

Existem robôs com diversas formas de arranjos e configurações, certamente

surgirão várias outras, pois existem inúmeros acessórios que podem sofisticar as

Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer

http://www.go2pdf.com


28

possibilidades de eficiência dos robôs atuais. Os sistemas de controle, sensores e

motores que existem atualmente já podem fornecer muitos graus de eficiência à

robótica.

4. SISTEMAS DE NAVEGAÇÃO

A navegação permite aos robôs móveis uma livre desenvoltura pelo seu

ambiente de trabalho, seja alcançando metas ou desviando de obstáculos. Isto,

obtido através de sistemas de navegação, os quais procuram chegar objetivamente
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na geração de uma trajetória, ou no rastreamento de uma trajetória. Tomar como

base ações dos seres vivos para se aplicar nos robôs, no sentido de implementar

comportamentos inteligentes é uma excelente técnica.

Alguns pontos na determinação do modelo de navegação dos robôs que

operam em locais abertos, devem ser levados em consideração:

• A incerteza do meio ambiente: o sensoriamento deve ser simultâneo ao

translado do robô, uma vez que é impossível ter um caminho pré-

gravado;

• A segurança do robô: se acontecer uma falha do sistema de controle, o

robô deve parar imediatamente, evitando qualquer choque;

• Tempo computacional na resposta à situação: deve ser rápido o

suficiente para que, com o aumento da velocidade do robô, seja possível

ainda ter um sistema de navegação confiável;

• A complexidade do terreno: a capacidade de trabalhar com as

imperfeições do terreno sem acarretar em elevação do custo

computacional é de primordial importância;

• A dinamicidade: se a velocidade é razoável, variáveis dinâmicas e

cinemáticas devem ser levadas em consideração.

3.1. Três Grandes Grupos de Robôs Móveis

Pode-se definir três grandes grupos de robôs móveis entre os modelos de

navegação baseados em cálculo de posição, em balizas, mapas e modelos do

ambiente [07]:

1. Robôs que navegam por cálculo de posição: neste grupo de robô

móvel, o robô recebe uma trajetória para ser executada e, através de

odometria (sensores que demonstram a rotação das rodas) ou

acelerômetros, calcula a sua posição instantânea, avaliando o erro

existente.
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2. Robôs que usam navegação baseada em balizas: o robô detecta

através de sensores, se ele está no caminho certo. No caso do uso de

balizas utilizando ondas de rádio ou emissores de infravermelho, a

triangulação entre dois sensores e o robô permite o cálculo da sua

posição. Atualmente existem também aplicações empregando o

Sistema de Posicionamento Global (Global Positioning System) –

GPS que, através do cálculo da distância entre o robô em uma série de

satélites geo-estacionários, é capaz de localizar o robô na Terra com

precisão de metros.

3. Robôs que usam métodos baseados em mapas e modelos do

ambiente: estão baseados no planejamento do caminho, ou seja, a

busca de um percurso a ser seguido, ou então a seqüência de ações a

serem tomadas para que o robô possa, saindo de um ponto de partida,

chegar a um ponto meta, evitando assim colisão com um conjunto de

obstáculos conhecidos.

O método de planejamento do caminho tem duas vertentes principais:

• Planejamento global: é o responsável pelo mapeamento do ambiente

onde o robô está inserido, transformando este mapeamento em um

modelo simplificado, estático, pré-gravado, que lhe permita traçar um

caminho mesmo por um local que não consiga perceber com seus

sensores, seja por estar fora do alcance ou por estar obstruído por algum

obstáculo.

• Planejamento local: é o tipo de planejamento responsável pela

navegação baseada nos valores coletados pelos seus sensores, ou seja,

navegação curta. Uma vez modelado o ambiente, o planejamento local

será o responsável pela localização do robô neste mundo simplificado e

dinâmico, devido à constante atualização dos dados não fornecidos pelo

modelo global.
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O planejamento global e o planejamento local devem ser utilizados

simultaneamente, para que se possa obter melhor desempenho do robô em um

ambiente real.

A navegação baseada em sensores é executada através da conexão entre o

sistema de percepção e o sistema de controle. O sistema de percepção é o

responsável pelo tratamento e envio dos dados adquiridos pelos sensores e o

sistema de controle é quem toma a decisão de qual caminho seguir.

3.2. Conclusão

Os sistemas de navegação procuram chegar objetivamente, na geração de

uma trajetória ou no rastreamento de uma trajetória da maneira mais eficiente

possível.

5. O ROBÔ A0A0

Neste capítulo serão descritas as especificações do robô A0A0 (figura 4.1),

objetivo principal deste trabalho.

Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer

http://www.go2pdf.com


32

5.1. Introdução

O robô A0A0 (figura 4.1) é um robô móvel autônomo, considerado

inteligente, desenvolvido pelo Grupo de Inteligência Artificial e Robótica (GIAR),

no Laboratório de Robótica e Inteligência Artificial do UNIT - Centro

Universitário do Triângulo [10].

ROBÔ A0A0

O termo “inteligente”, em se tratando de “robôs autônomos inteligentes”, é

um tanto quanto questionável, pois muitas vezes surgem questionamentos acerca

do que realmente seja um robô inteligente. No entanto, através da identificação de

comportamentos simples, pode-se dizer que um robô móvel autônomo é

considerado inteligente se for capaz de emular comportamentos como, por

exemplo, navegar em uma determinada área sem se chocar com obstáculos

estáticos ou móveis. O robô A0A0 tem estas habilidades.

4.2. Elementos Mecânicos

Neste capítulo serão descritos os componentes mecânicos utilizados na

montagem do robô A0A0, sua finalidade e posição no corpo do robô.

Figura 4.1 Foto do robô A0A0
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4.2.1.Plataforma de Suporte

Feita em MDF, a plataforma de suporte é a base para a fixação dos

equipamentos que constituem o robô A0A0. MDF é a sigla internacionalmente

utilizada para referir Medium Density Fiberboard (Madeira de Média Densidade).

Trata-se de um produto derivado da madeira, produzido a partir das suas fibras

aglutinadas por uma resina sintética.

O MDF foi escolhido porque comparativamente a outros produtos derivados

da madeira, tem consideráveis vantagens, ou seja, a distribuição uniforme da fibra

em toda sua espessura permite operações de usinagem precisas, sem prejuízo na

qualidade da superfície daí resultante, além de ser isolante elétrico e térmico. Suas

dimensões podem ser vistas nas figuras 4.2 e 4.3.

400mm

17
m

m

PLATAFORMA
DE SUPORTE

Figura 4.2 Plataforma de suporte (vista frontal)
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MDF

400mm

13
0m

m

240mm

100mm

espaço livre
(encaixe de
rodas, rosca

sem fim, etc..)

Figura 4.3 Plataforma de suporte (vista superior)

4.2.2.Rodas de Tração

O robô é dotado de duas rodas de tração, totalmente independentes uma da

outra e as quais estão posicionadas na parte frontal da plataforma de suporte. Sua

composição é basicamente borracha e plástico resistente, conforme mostra as

figuras 4.4 e 4.5.

borracha

plástico
resistente

126mm

25
m

m

Figura 4.4 Roda de tração (vista lateral)
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Representação da vista frontal da roda de tração, com suas respectivas

dimensões:

30mm

12
6m

m

Figura 4.5 Roda de tração (vista frontal)

Esse tipo de roda foi escolhido para permitir ao robô aderência firme em

pisos lisos, livres de poeira ou outra substância similar que provoque o

deslizamento da roda, na partida ou freada. Esse detalhe é muito importante, pois

a principal vantagem de se utilizar motores de passo é a facilidade de controlar a

posição do robô no plano de trabalho. Se houver um deslizamento das rodas, todo

esse controle fica comprometido.

4.2.3.Roda de Apoio

A roda de apoio está afixada por um pino em um mancal de zinco na traseira

da plataforma de suporte. Dotada de um rolamento de esferas na parte superior. A

roda de apoio é capaz de movimentos giratórios, auxiliando, quando necessário,

na mudança de direção do robô A0A0.

As figuras 4.6 e 4.7 apresentam as características e especificações da roda

de apoio:
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plástico resistente

45mm

8m
m

Figura 4.6 Roda de apoio

rolamento de
esferas

suporte da conexão:roda de apoio-eixo
de sustentação

roda de apoio

Figura 4.7 Roda de apoio com seu suporte de zinco e rolamento de esferas

4.2.4.Engrenagem

O robô A0A0 possui duas engrenagens, cada uma composta por 30 dentes.

Estas engrenagens estão fixadas nas rodas de tração. Juntamente com a rosca-sem-

fim, a engrenagem tem a finalidade de:

• Aumentar o torque;

• Diminuir a velocidade;

• Melhorar a precisão do posicionamento do robô;

• Promover o acoplamento do motor de passo com a roda de tração.
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As duas engrenagens projetadas para o robô A0A0 foram devidamente

dotadas de perfil envolvental em seus 30 dentes, para se evitar o fenômeno de

adelgaçamento de dentes. As dimensões da engrenagem utilizada estão mostradas

na figura 4.8.

80
m

m

10
m

m

área livre para
encaixe do eixo
central

área livre

5m
m

altura da crista

Figura 4.8 Vista lateral da engrenagem

4.2.5.Rosca Sem-fim

Esta peça está fixada no eixo do motor (rotor) e é responsável pela

transmissão da energia mecânica para o conjunto engrenagem-roda-de-tração. A

rosca sem fim foi projetada para dar ao sistema o máximo de precisão quanto ao

posicionamento do robô no seu plano de trabalho.

A seguir, na figura 4.9 está representada a rosca sem-fim:
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45
m

m
35mm

abertura para
encaixe do pino
de tração (rotor)
do motor de
passo

Figura 4.9 Rosca sem fim

4.2.6.Montagem

Os posicionamentos das partes mecânicas podem ser vistas nas figuras 4.10

e 4.11. A fixação das peças foi feita com cola e parafuso.

roda de tração

rosca sem fim

engrenagem

eixo

roda de apoio

Figura 4.10 Montagem (vista superior)

Figura 4.11 Montagem (Vista Lateral)
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A estrutura mecânica foi construída com as dimensões apropriadas para

permitir a montagem dos componentes eletrônicos e do microcomputador. Além

de ser resistente a ponto de suportar o peso das baterias, indispensável em

sistemas autônomos.

4.3. Elementos Eletromecânicos

Os elementos eletromecânicos são dispositivos que, de alguma forma,

transformam energia mecânica em energia elétrica ou vice-versa. Entre eles pode-

se destacar os sensores de ultra-som e os motores.

4.3.1.Motor de Passo

Os motores de passo utilizados no robô A0A0 (figura 4.12), apresentam

rotores e estatores multidentados. Estes rotores são de imã permanente e

magnetizado axialmente, ou seja, para que o rotor avance um passo é necessário

que a polaridade magnética de um dente do estator se alinhe com a polaridade

magnética oposta de um dente do rotor. Apresenta boa relação torque/tamanho,

com ângulos de 8º graus, portanto, são necessários 45 passos para uma volta

completa sobre seu próprio eixo.

Através de testes, verificou-se também, a seguinte relação de dados:

Rotação entre motor / engrenagem:

60 x 1, ou seja, são necessárias 60 voltas completas do eixo de tração(rotor) do

motor de passo para que a engrenagem dê uma volta completa.

Rotação do motor/distância percorrida pela roda de tração:

1 x 6,597 mm, ou seja, são percorridos ˜Û6,597mm enquanto o motor de passo dá

uma volta completa em seu eixo de tração(rotor).

Rotações do motor/distância percorrida em uma volta completa da roda de tração:

Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer

http://www.go2pdf.com


40

60 x 395,84mm, ou seja, enquanto o motor de passo da 60 voltas sobre seu eixo

de tração(rotor), a roda de tração executa uma volta completa e percorre a

distância de ˜"395,84mm.

A seguir, na figura 4.12, estão apresentadas as dimensões dos motores que

compõe o robô A0A0:

5m
m

5m
m

5mm

motor de passo

Figura 4.12 Motor de passo

4.3.2.Sensor de Ultra-som

Os sensores do Robô A0A0 funcionam baseados na reflexão de uma onda

sonora com freqüência de operação acima de 20 kHz, ou seja, acima da faixa

audível pelo homem. Na figura 4.13, estão especificadas as dimensões dos

sensores do robô:

+ -

16
m

m

12mm

Figura 4.13 Sensor de ultra-som
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Quando em operação, um pulso ou um trem de pulsos é transmitido em uma

direção e o eco resultante é detectado. Para encontrar a distância do objeto com

relação à fonte de emissão do pulso, pode se usar o tempo decorrido entre a

transmissão inicial e a detecção do eco, tomando esse tempo e multiplicando-o

pela velocidade do som. A figura 4.14 mostra, esquematicamente, uma parte da

frente de onda, emitida pelo transmissor ultra-sônico S em direção a uma

superfície paralela de um obstáculo [02].

energia sonar dissipada
energia sonar

refletida

superficie de
incidência

Figura 4.14 Reflexões de ultra-som em uma superfície lisa perpendicular ao eixo acústico

Observa-se através da figura 4.14 que grande parte da energia sonar é

refletida perpendicular à superfície e será detectada por S, enquanto que somente

uma pequena porcentagem da energia é dissipada em outras direções. Mas, se a

superfície do obstáculo está inclinada em relação ao eixo acústico de S, como

mostrado na figura 4.15, somente uma pequena quantidade de energia

indetectável, será refletida em direção a S. Isso significa que o obstáculo não foi

detectado, pelo robô.

A quantidade de energia sonar refletida depende largamente da estrutura da

superfície do obstáculo.
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superficie de incidência da
energia sonar

energia sonar
dissipada

Figura 4.15 Ondas de som refletidas não são recebidas pelo sensor de ultra-som quando o

ângulo a9é grande

O tamanho das irregularidades da superfície de reflexão deve ser

comparável ao comprimento de onda das ondas sonoras incidentes, para que se

obtenha uma reflexão altamente difusiva de um obstáculo, ou seja, a equação 4.1:

λ = v
f (4.1)

onde,

λ - comprimento de onda;

v - velocidade das ondas sonoras no ar, em

temperatura ambiente.

f - freqüência das ondas sonoras.

Nesta aplicação, tem-se a equação 4.2:

λ = =
340
40000

8 5m s
Hz

mm/
.

, (4.2)
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Acredita-se que o ângulo máximo de inclinação (α na figura 4.15) para

detecção confiável de uma superfície “lisa” é por volta de 25°, sendo que na

prática este ângulo pode ser aumentado para 40 ou 50 graus operando com ganho

elevado no circuito receptor, mesmo que isso cause um decréscimo na

direcionalidade da medida e ocasionais leituras errôneas das distâncias medidas.

Na figura 4.16 é descrito o cone de emissão das ondas sonoras, o qual é um

ângulo de abertura de aproximadamente 50 graus com o conteúdo de energia

crescente em direção ao eixo acústico. Na figura 4.17 são representados dois

problemas relativos a este fato. O obstáculo A está à margem do cone acústico e,

portanto, recebe uma pequena quantidade de energia de S, enquanto sua

orientação é perpendicular à incidência de ondas sonoras resultando em reflexão

ótima. O obstáculo B, por outro lado, recebe mais energia de S, estando mais

próximo do eixo acústico, mas, a reflexão é pobre por causa da orientação

desfavorável. Logo, não está muito claro qual dos obstáculos é detectado.

Similarmente, um problema surge em C e C’. Onde C está sobre o eixo acústico,

mas tem uma orientação menos favorável que C’. Nem a direção, nem a distância

do obstáculo podem ser determinadas precisamente.

sensorsensor

Figura 4.16 Vista superior do campo de exploração dos sensores de ultra-som do robô A0A0
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obstáculo A

obstáculo B
obstáculo C

C'

Figura 4.17 Problemas devido ao amplo ângulo do cone de emissão nos sensores de ultra-som

Esses problemas podem ser minimizados através da melhoria da

direcionalidade do sensor, ou seja, diminuindo o cone de emissão. Esta melhoria

de direcionalidade pode ser obtida através da adição de dispositivos especiais,

como por exemplo, lentes acústicas ou utilização de transceptores especialmente

designados para alta direcionalidade. Se for desejado um amplo “campo de visão”,

como é o caso em que os robôs móveis têm que explorar continuamente o

caminho à sua frente, geralmente um grande número de transceptores de “feixes

estreitos” são necessários, cada um apontando para uma direção diferente.

4.3.3.Os Transdutores Usados no Robô A0A0

No robô A0A0 foram utilizados transdutores piezo-elétricos MA40A5R e

MA40A5S. Através de testes, foi verificado que a freqüência de melhor resposta

destes transdutores está próxima de 40 kHz e possuem uma diretividade angular

de aproximadamente 50 graus, verificou-se também que a distância entre as

cápsulas do receptor e transmissor tem influência na detecção dos obstáculos,

conforme mostra a figura 4.18.
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100mm

Regiãodemenor
sensibilidade

Regiãode
máxima
sensibilidade

Regiãocom
nenhuma
sensibilidade

50º

sensorsensor

Figura 4.18 Campo de exploração dos sensores de ultra-som utilizados pelo robô A0A0

Se as cápsulas estiverem muito próximas uma da outra (<3 cm), embora a

área de máxima sensibilidade “comece” poucos centímetros à frente do par e se

torne bastante definida, o setor mais afastado, de menor sensibilidade, será

drasticamente reduzido. Se as cápsulas estiverem muito afastadas uma da outra, a

área geral de sensibilidade média aumenta bastante, porém cria-se uma zona sem

sensibilidade logo à frente da região entre os dois transdutores.

A distância entre os dois sensores, foi experimentalmente dimensionada

para uma melhor cobertura da área desejada na frente do robô A0A0.

4.3.4.Montagem

A seguir, na figura 4.19, está especificado o esquema de montagem dos

elementos eletromecânicos:
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plataforma

roda de tração

rosca sem fim

engrenagem

motor de passo

sensor de ultra-
som

roda de apoio

eixo

suporte para
fixação dos
motores

Figura 4.19 Montagem dos elementos eletromecânicos

Os elementos eletromecânicos estão distribuídos na estrutura física do robô

A0A0 de maneira tal que possam desempenhar suas funções com bastante

eficiência

4.4. Elementos Eletrônicos

Os elementos eletrônicos foram afixados e interligados após a montagem e

revisão completa dos elementos mecânicos e eletromecânicos, anteriormente

montados. Ficando garantida assim, uma estrutura segura para a montagem dos

elementos eletrônicos.

4.4.1.Controlador de Ultra-som

A placa controladora dos sensores de ultra-som está conectada na porta

paralela 378 do microcomputador. O sinal digital 1 indica que existe um obstáculo
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a 15 cm e o sinal digital 0 informa o contrário, ou seja, que não existe obstáculo à

frente [10].

A figura 4.20 apresenta o diagrama de blocos do circuito ultra-sônico do

robô A0A0:

Figura 4.20 Diagrama de blocos do circuito ultra-sônico

4.4.2.Drive de Potência do Motor

O drive de potência, apresentado na figura 4.21, é utilizado no chaveamento

dos motores de passo proporcionando assim, energia suficiente para o

acionamento dos dois motores de passo.
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A energia que sai do microcomputador não tem potência suficiente para o

acionamento dos motores de passo, sem o drive de potência.

TIP
120

1N4007 GND

CONEXÕES

4,7 K

4,7 K

4,7 K

4,7 K

I / O

Placa de Aquisição de Dados
E/S Digitail - 16 I/O
E/S Analógica - 8 I/O

DIAGRAMA ELÉTRICO DO
DRIVE DE POTÊNCIA

INTERFACE DIAGRAMA ELÉTRICO DO MOTOR DE PASSO

conexão

Figura 4.21 Driver de potência do motor

4.4.3.Bateria e Fonte de Alimentação

O circuito elétrico da fonte de alimentação do robô A0A0 está especificado

na figura 4.22.
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São 2 baterias de Níquel com as seguintes características:

• De Níquel;
• Recarregáveis;
• Autonomia 2 A/H – (Amper/Hora);
• Tensão 12 Volts.

Figura 4.22 Circuito elétrico da fonte de alimentação

4.4.4.Montagem Final

A seguir, conforme mostra a figura 4.23, está especificada a montagem final

do robô A0A0, com todos os seus componentes, ou seja, com os elementos

mecânicos, eletromecânicos e os eletrônicos. Esta montagem foi projetada de

maneira tal que se conseguisse harmonia e arranjo perfeito entre todos os

elementos envolvidos, sejam mecânicos, eletromecânicos ou eletrônicos.
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Figura 4.23 Montagem com os elementos eletrônicos

Os elementos eletrônicos estão bem distribuídos na estrutura do Robô A0A0

e foram projetados para oferecer máxima eficiência, de forma segura.

4.5. Elementos Computacionais

A complexidade de um robô passa pelas dificuldades dos projetos

mecânicos e elétricos, mas o principal desafio é, com certeza, a de dar ao

dispositivo a “inteligência” necessária para que ele possa desempenhar suas

tarefas com a propriedade de uma máquina especial e superior às outras.

4.5.1.Microcomputador

O robô A0A0 é dotado de um microcomputador de bordo que é responsável

pelo controle dos motores e pela leitura dos sensores, dando vida ao sistema. A

configuração do microcomputador usado é:

• Processador 486/DX4-100Mhz;

• 16 MB de memória RAM;

• Drive de disco flexível;
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• HD;

• Placa de vídeo;

• Placa IDE (HD, Drive de disco flexível);

• Placa de Aquisição de Dados Data Translation.

4.5.2.Software

A inteligência do A0A0 fica por conta das infinitas possibilidades dos

programas que podem ser implementados na sua memória. Como o propósito

principal deste projeto é a construção de um equipamento autônomo, capaz de

executar tarefas complexas e tomar decisões por si próprio, apresenta-se, no

ANEXO, um pequeno programa que será utilizado para testar o funcionamento e

as habilidades do robô construído.

4.5.3.Sistema Operacional

O sistema operacional MS-DOS foi utilizado como plataforma de software

por ser simples, compacto e de velocidade adequada com o hardware utilizado.

4.5.4.Programa de Teste

Para testar o funcionamento do A0A0, foi feito um pequeno programa em

linguagem C com a finalidade de explorar um ambiente controlado e

desconhecido para o robô, com obstáculos fixos e/ou obstáculos móveis [11] [12].

O funcionamento do programa é bastante simples: O robô observa através dos

sensores se existe um obstáculo à sua frente, se a resposta for negativa, ele anda

um passo em frente. Caso contrário, ele aguarda um breve espaço de tempo e

volta a fazer a leitura dos sensores. Se o obstáculo não estiver mais a sua frente,

caso típico de obstáculo móvel, o robô dá um passo em frente. Porém, se o

obstáculo persistir, caso típico de obstáculo fixo, o robô executa uma manobra
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evasiva no sentido de desviar do obstáculo. A figura 4.24 mostra o fluxograma

completo desse programa, o qual está apresentado no ANEXO.

inicio

EXISTE
OBSTÁCULO ?

LEIA SENSOR

NÃO

AGUARDA
2 SEGUNDOS

EXISTE
OBSTÁCULO ?

LEIA SENSOR

SORTEIA
DIREÇÃO

DIREÇÃO É
IGUAL A

ESQUERDA?

ROTACIONA 90
GRAUS A DIREITA

NAO

ROTACIONA 90
GRAUS A ESQUERDA

SIM

ANDA EM FRETE

NÃO

SIM

SIM

Figura 4.24 Fluxograma do programa de teste do robô
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A inteligência do robô se resume ao programa que está sendo executado na

sua CPU. Desta forma, as ações e tarefas diferentes que podem ser executadas por

esse tipo de máquina são infinitas.

4.6. Testes e Resultados

O robô A0A0 foi projetado com objetivos acadêmicos, de maneira que sua

robustez está limitada ao ambiente de ensaio de laboratório, onde as condições do

piso, temperatura, etc. são controladas. Para testar seu funcionamento, o robô foi

submetido a um piso liso de mármore livre de poeira e outras impurezas. Os

obstáculos fixos foram representados pelas cadeiras e mesas. Os obstáculos

móveis, pelos professores alunos e curiosos que cruzavam o caminho do robô.

4.6.1.Obstáculos Fixos

O robô identificou com precisão os obstáculos fixos, executando a manobra

de desvio conforme o algoritmo. A figura 4.25 mostra um exemplo de ambiente

com obstáculos fixos apresentados ao A0A0. Observe que a trajetória descrita

pelo robô é composta de retas quebradas em ângulos 90o.

Figura 4.25 Trajetória do robô em um ambiente controlado com obstáculos fixos
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4.6.2.Obstáculos Móveis

É importante distinguir os obstáculos fixos dos móveis. Nos casos de

obstáculos móveis o robô pode não precisar executar a manobra de desvio. Na

maioria das vezes é suficiente aguardar alguns segundos até que o obstáculo saia

do caminho, para seguir em frente.

Para identificar um obstáculo móvel, o robô faz uma primeira detecção da

presença de um obstáculo, para e aguarda dois segundos. Faz uma segunda leitura

do sensor, se nas duas leituras for constatada a presença do objeto, então se trata

de um obstáculo fixo, caso contrário o obstáculo é móvel. A figura 4.26

exemplifica esse procedimento.

Professor
(obstáculo móvel)

Figura 4.26 Trajetória do robô ao encontrar um obstáculo móvel

4.7. Conclusão

Os ensaios apresentados neste capitulo têm um caráter puramente

experimental, no sentido de testar o funcionamento do sensor e do circuito de
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acionamento dos motores. Os resultados obtidos foram ótimos, abrindo um leque

de novas possibilidades para novos trabalhos.
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6. CONCLUSÃO

Desde os primeiros exemplares até os robôs atuais, verifica se que são

vários os seus propósitos de aplicação e são muitas as áreas em que a robótica

pode ser utilizada com sucesso. Sabe-se que o homem tem uma capacidade

extraordinária de pensar e inventar coisas e a robótica certamente engloba um

campo promissor de criações e invenções sofisticadas, principalmente em se

tratando de robôs móveis.

Os robôs já são uma realidade palpável e podem ser usados em diversas

aplicações no mundo real, como por exemplo, na exploração do espaço sideral em

missões espaciais, onde a presença dos robôs, quase sempre é de suma

importância, principalmente pela capacidade que eles podem ter de estender a

percepção humana a locais remotos da nossa galáxia, através da telepresença,

inserida em um contexto maior que é a teleoperação, podendo tornar assim a

presença do homem ilimitada, levando-a até os mais distantes planetas do

universo. Nota-se também, que uma das características dos robôs atuais é o uso de

sensores externos, tornando-os autônomos e capazes de operar em ambientes

desestruturados. Estes sensores são de extrema importância, pois permitem ao

robô autônomo extrair informações do ambiente levando-o a reagir às mudanças

do mesmo de forma inteligente.

O projeto de um robô envolve geralmente grande complexidade, estão

inseridos neste contexto projetos mecânicos e elétricos, mas um dos principais

desafios é, certamente, projetar a estrutura lógica, ou seja, dar ao robô a
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“inteligência” necessária para que ele possa desempenhar suas tarefas de maneira

eficiente. São infinitas as possibilidades de arranjos lógicos ou maneiras de se

implementar programas para dotar um robô de capacidades especiais.

O propósito principal deste projeto foi descrever a construção de um

equipamento autônomo, capaz de executar tarefas complexas e tomar decisões por

si próprio, através de um programa construído especialmente para este

equipamento.

Como sugestão para trabalhos futuros recomenda-se a implementação de

algoritmos que permitem a navegação em labirintos desconhecidos com busca

inteligente da saída.
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ANEXO

/*SOFTWARE – ROBÔ A0A0*/

1. #include <dos.h>

2. #include <math.h>

3. #include <conio.h>

4. #include <stdio.h>

5. #include <stdlib.h>

6. #include <stdarg.h>

7. #define volta 350

8. int passo_atualA;

9. int passo_atualB;

10. int seqA[]={0x0a,0x02,0x06, 0x04,0x05,0x01,0x09,0x08};

11. int seqB[]={0xa0,0x20,0x60, 0x40,0x50,0x10,0x90,0x80};

12. /* esta funcao executa um passo do motor*/

13. void gira(int SA,int SB,int velocidade)

14. {

15. int i;

16. if(passo_atualA>7) passo_atualA=0;

17. if(passo_atualB>7) passo_atualB=0;

18. outportb(0x300+6,seqA[abs(passo_atualA+SA)]+
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19. seqB[abs(passo_atualB+SB)]);

20. delay(velocidade);

21. }

22. /*Captura sinal da porta LPT*/

23. int lelpt(void)

24. {

25. int result;

26. result = inportb(0x37a);

27. return result;

28. }

29. int obstaculo(void)

30. { if(lelpt()==236)

31. outportb(0x300+6, 0x00);

32. delay(1000);

33. if(lelpt()==236)

34. return(0);

35. return(1);

36. }

37. void main(void)

38. {

39. int tc=0,tco,v=2,i,e,d;

40. clrscr();

41. passo_atualA=1;

42. passo_atualB=1;

43. printf("Robo A0A0 - v.0.3 \n\n");

44. while(tc!=27)

45. {
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46. if(kbhit())

47. tc=getch();

48. if(lelpt()==236)

49. {

50. printf("\nANDANDO ");

51. passo_atualB++;

52. passo_atualA++;

53. gira(-7,-7,0);

54. }

55. else

56. {

57. printf("\nOps!");

58. delay(2000);

59. if(lelpt()!=236)

60. {

61. printf("\rProcurando rota alternativa");

62. sound(500);delay(500);nosound();

63. if(random(10)>=5) {e=0;d=1;}

64. else

65. {

66. e=1;d=0;

67. }

68. for(i=0;i<15*360;i++)

69. {

70. passo_atualB++;

71. passo_atualA++;

72. gira(-7*e,-7*d,2);

73. }

74. }

75. }
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76. }

77. /*libera motor*/

78. outportb(0x300+6, 0x00);

79. }
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