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RESUMO 

 

Atualmente muitos dos sistemas robóticos são desenvolvidos com algum tipo de 

inspiração na natureza, buscando alcançar a flexibilidade e a eficiência de sistemas 

biológicos. Um exemplo são os robôs hexápodes, robôs de seis pernas cujos movimentos 

procuram imitar os movimentos de insetos, caminhando com dois grupos de três pernas de 

forma alternada, proporcionando estabilidade ao robô, flexibilidade nos movimentos e 

mobilidade em superfícies irregulares. Com esses atributos os robôs hexápodes podem ser 

utilizados na exploração de terrenos irregulares, locais inóspitos ou de difícil acesso aos 

humanos. Este projeto consiste no desenvolvimento em sistema embarcado de um robô 

hexápode autônomo (Beetle-I) com processamento digital de imagem implementado em 

Raspberry Pi, para estudos nas áreas de sistemas robóticos autônomos com locomoção por 

pernas e visão robótica. O robô possui três graus de liberdade em cada uma das seis pernas, é 

dotado de uma câmera para capturar imagens e utiliza também um sensor de distância que 

permite ao robô detectar obstáculos. Os movimentos de cada perna do robô são executados 

calculando-se a cinemática inversa para cada ponto de uma trajetória discretizada, 

determinando-se assim os ângulos necessários nos eixos de cada junta, que por sua vez são 

convertidos em sinal de controle PWM para os servomotores. Este controle foi implementado 

em um Controlador Digital de Sinais (DSC), um dispositivo híbrido que combina as 

funcionalidades de um microcontrolador com a capacidade de processamento de um 

Processador Digital de Sinais (DSP). O Robô Hexápode Beetle-I é capaz de reconhecer a 

presença de uma bola de tênis verde em um cenário neutro, em que não ocorra camuflagem do 

objeto. O processamento digital de imagem e a detecção de distância foram implementados 

em um Raspberry Pi, um computador integrado em uma única placa com um sistema Linux 

Raspbian. Foi previsto também uma conexão entre o Raspberry Pi e o Controlador Digital de 

Sinais (DSC) para possibilitar uma implementação futura de um controle de navegação do 

robô no Raspberry Pi.  

 

 

 

 

Palavras Chave: robô hexápode, processamento digital de imagem, Raspberry Pi, 

cinemática inversa, DSC. 



ABSTRACT 

 

Currently many of robotic systems are developed with some kind of inspiration in 

nature, seeking to get flexibility and the efficiency of biological systems. An example are the 

hexapod robots, six-legged robots which movements try to imitate the movements of the 

insects, walking with two groups of three legs alternately, providing stability to the robot, 

flexibility in movement and mobility on irregular surfaces. With these attributes the hexapod 

robots can be used in exploration of irregular terrains, inhospitable places or places with 

difficult access to humans. This project involves the development in an embedded system of 

an autonomous hexapod robot (Beetle-I) with digital image processing implemented on 

Raspberry Pi, to studies in the areas of autonomous robotic systems with legged locomotion 

and robotic vision. The robot has three degrees of freedom in each one of the six legs, is 

equipped with a camera to capture images and also uses a distance sensor that allow the robot 

to detect obstacles. The movements of each "leg" of the robot are performed by calculating 

the inverse kinematics for each point of a discretised trajectory, determining the angles 

required in each joint axes, which in turn is converted into PWM control signal for 

servomotors. This control was implemented in a Digital Signal Controller (DSC), a hybrid 

device that combines the functionalities of a microcontroller with the processing capacity of a 

Digital Signal Processor (DSP). The Hexapod Robot Beetle-I is able to recognize the presence 

of a green tennis ball on a neutral scenario, where doesn’t occurs the object camouflage. The 

digital image processing and the distance detection was implemented on a Raspberry Pi, an 

integrated computer on a single board with a Raspbian Linux system. It was also planned a 

connection between the Raspberry Pi and the Digital Signal Controller (DSC) to enable a 

future implementation of a robot navigation control on the Raspberry Pi. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Neste capítulo serão introduzidos alguns conceitos nas áreas de sistemas robóticos e 

sistemas de visão computacional que serão necessários para definir e delimitar o tema. Em 

seguida serão apresentados os objetivos e a organização deste trabalho. 

 

1.1 SISTEMAS ROBÓTICOS 

 

Os sistemas robóticos autônomos podem ser classificados genericamente em duas 

grandes áreas: Robótica de manipulação e Robótica móvel (SILVA, 2005). 

 

1.1.1 Robótica de Manipulação 

 

A robótica de manipulação consiste em sistemas robóticos com plataformas fixas e 

manipuladores de objetos e ferramentas. Motivada pela indústria, a robótica de manipulação 

foi a primeira a surgir na execução de tarefas produtivas (SILVA, 2005). Nesta área, 

CARRARA (2008) cita como exemplo um braço robótico industrial mostrado na Figura 1. 

 

 

Figura 1 – Braço Robótico Industrial. 

Fonte: CARRARA (2008). 
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1.1.2 Robótica Móvel 

 

A robótica móvel consiste em sistemas robóticos com plataformas móveis que 

permitem um deslocamento maior do que o espaço de trabalho dos manipuladores fixos 

(SILVA, 2005). 

Quanto aos campos de aplicação dos robôs móveis, independentemente da sua forma 

de locomoção, pode-se dizer que são indicados para substituir o ser humano em trabalhos 

perigosos, que requeiram fortes medidas de segurança ou em áreas que os humanos não 

possam acessar facilmente (SILVA e MACHADO, 2001). 

Alguns aspectos importantes devem ser considerados na definição da forma de 

locomoção do robô: a tarefa a ser realizada; as restrições do terreno; as limitações dos 

atuadores; a fonte de alimentação; a autonomia energética necessária. Dados estes aspectos 

existem três configurações fundamentais que podem ser adotadas para a locomoção em robôs 

móveis: estruturas articuladas similares ao corpo das serpentes; dispositivos rotacionais como 

rodas ou lagartas; pernas similares às que são observadas nos animais (SILVA e MACHADO, 

2001). 

 

 

1.1.2.1 Sistemas Robóticos Móveis com Estruturas Articuladas 

 

Os sistemas robóticos móveis com estruturas articuladas são compostos por vários 

segmentos corporais, interligados de forma a imitar uma cobra. Suas principais vantagens são 

a capacidade de atravessar valas e de percorrer terrenos irregulares, pantanosos ou até mesmo 

trajetos estreitos (HIROSE, 1993).  

As principais desvantagens destes sistemas são: dificuldade em transportar carga; 

baixa velocidade em relação a outros meios de locomoção; complexidade do controle e do 

projeto mecânico (DOWLING, 1997). 

Nesta categoria, o trabalho de HOPKINS et al. (2009) ilustra como exemplo o robô 

ACM-R5 (Figura 2) desenvolvido por Shigeo Hirose no Laboratório de Robótica Hirose-

Fukushima no Japão.  
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Figura 2 – Robô com corpo articulado ACM-R5. 

Fonte: HOPKINS et al. (2009). 

 

1.1.2.2 Sistemas Robóticos Móveis com Dispositivos Rotacionais 

 

Apesar da locomoção com dispositivos rotacionais, como rodas ou lagartas, exigir 

superfícies pavimentadas, ela consegue ser mais rápida e eficiente do que os outros tipos de 

locomoção, utilizando mecanismos mais simples e mais leves. No entanto, mais de 50% da 

superfície terrestre é inacessível a veículos tradicionais (com rodas ou com lagartas) tornando-

se difícil, ou até impossível, aos veículos com rodas vencer obstáculos e desníveis de 

dimensões maiores que o raio de suas rodas (BEKKER, 1969). Um exemplo de robô com 

rodas é o robô Pioneer 3-AT P3AT ilustrado na Figura 3 (VAZ, 2011). 

 

 

Figura 3 – Robô com rodas Pioneer 3-AT P3AT. 

Fonte: VAZ (2011). 



 

 

 

21 

 

Os veículos dotados de lagartas apresentam maior mobilidade do que os veículos com 

rodas, mas em terrenos irregulares também não conseguem ultrapassar muitas dificuldades e o 

seu consumo energético é mais elevado do que o consumo energético dos veículos com rodas 

(BEKKER, 1969).  

Um exemplo de robô com lagartas é o robô RAPOSA de MARQUES et al. (2006). 

Este robô foi desenvolvido no Polo Tecnológico de Lisboa e pode ser visto na Figura 4. 

 

Figura 4 – Robô com lagartas RAPOSA. 

Fonte: MARQUES et al. (2006). 

 

1.1.2.3 Sistemas Robóticos Móveis com Pernas 

 

Segundo SILVA (2005), os robôs com locomoção por pernas têm uma maior 

mobilidade em terrenos naturais do que os veículos com rodas, uma vez que estes robôs 

podem utilizar apoios isolados para cada pé, ao contrário dos sistemas com rodas, que 

necessitam de uma superfície de suporte contínua. Assim, estes robôs podem andar em 

terrenos irregulares, variando a configuração das pernas para se adaptarem às irregularidades 

da superfície. Em alguns casos, tais como solos arenosos, a capacidade de impor pegadas 

discretas no solo pode melhorar o consumo energético, uma vez que estes robôs deformam o 

terreno numa menor escala do que os veículos com rodas e nesses casos a energia necessária 

para sair dessas depressões é inferior (BEKKER, 1969). Por outro lado o sistema de 

locomoção por pernas também apresenta algumas limitações em relação ao sistema de 

locomoção por rodas, como velocidade mais baixa e maior complexidade na construção e nos 

algoritmos de controle (SILVA, 2005). Um exemplo de robô com pernas é o BigDog da 

Boston Dynamics apresentado na Figura 5. 
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Figura 5 – Robô com pernas BigDog da Boston Dynamics. 

Fonte: MAMKEGH et al. (2011). 

 

1.1.2.3.1 Graus de Liberdade 

 

A utilização de múltiplos graus de liberdade nas juntas das pernas permite aos robôs 

com pernas alterar a sua direção de movimento sem escorregamento. Adicionalmente, 

verifica-se que é possível variar a altura em relação ao solo, introduzindo um efeito de 

amortecimento e de desacoplamento entre as irregularidades do terreno e o corpo do robô 

(SILVA, 2005). 

 

1.1.2.3.2 Quantidade de Pernas 

 

Visando diminuir o peso do robô e a quantidade necessária de atuadores, é desejável 

que o robô tenha o menor número de pernas possível.  Por outro lado são necessárias pelo 

menos quatro pernas para o robô efetuar a locomoção mantendo a estabilidade estática, tendo 

sempre três pontos de apoio enquanto uma perna se movimenta. Isso explica a complexidade 

dos robôs bípedes, que exigem um avançado controle de estabilidade dinâmica, e justifica o 

fato de a maioria dos robôs desenvolvidos com locomoção por pernas possuir quatro ou mais 

pernas (SILVA, 2005). Um exemplo de robô bípede é o ASIMO da Honda (Figura 6). 
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Figura 6 – Robô bípede ASIMO da Honda. 

Fonte: MAMKEGH et al. (2011). 

 

Dentre os robôs com pernas mais comuns estão os robôs hexápodes, que são robôs 

com seis pernas cujos movimentos procuram imitar os movimentos de insetos, classe de seres 

com a maior diversidade no planeta. Dentre os modos de caminhada, o mais comum é aquele 

em que o robô caminha com dois grupos de três pernas de forma alternada (LETANG et al., 

2008). Este modo de caminhada é chamado marcha tripé (tripod gait), no qual três pernas 

suportam o peso do robô, enquanto as outras três se movem para a próxima posição, onde irão 

por sua vez suportar o robô para que as três primeiras iniciem o movimento (LETANG et al., 

2010). Um exemplo de robô hexápode é o robô MYRMEX-I (Figura 7) desenvolvido por 

Rafael Bachega no Instituto Federal de São Paulo (BACHEGA et al., 2013). 

 

 

Figura 7 – Robô hexápode MYRMEX-I. 

Fonte: BACHEGA et al. (2012). 
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1.1.2.3.3 Aplicações 

 

Os robôs com locomoção por pernas possuem diversas aplicações na exploração de 

locais remotos e de ambientes hostis ou perigosos. Dentre elas podem ser citadas: exploração 

espacial; vulcões; exploração no fundo do mar; centrais nucleares; locais com elevados níveis 

de radiação; prospecção mineral; áreas de desastre; operações de busca e salvamento. Além 

dessas aplicações, previsões apontam para a introdução deste tipo de robôs nas habitações 

domésticas, na realização de tarefas ou como simples companhia e fonte de entretenimento 

(SILVA e MACHADO, 2001). 

 

1.1.2.4 Sistemas Robóticos Móveis Autônomos 

 

Em sistemas robóticos móveis autônomos são comuns as habilidades para navegar de 

uma posição conhecida a uma nova localização, evitar obstáculos e se posicionar na tarefa a 

ser realizada. Estas habilidades são possíveis com o uso de um sistema de sensores que deve 

adquirir os dados que descrevem o ambiente e passá-los ao sistema de processamento do robô, 

que fará os cálculos necessários para que o sistema piloto controle os movimentos. Quando os 

sensores estão disponíveis no robô, pode-se construir o modelo do ambiente no qual o 

movimento se desenvolve e decidir as ações a serem tomadas para a realização da tarefa 

(JÁCOBO, 2001). 

Alguns robôs móveis autônomos são especialmente projetados para estudar o controle 

dinâmico de robôs, utilizando sensores de força conectados à estrutura dos membros. Outros 

são especialmente projetados para estudar o controle cinemático de robôs (LETANG et al., 

2010). Estes utilizam outros tipos de sensores para interagir com o ambiente, como sensores 

de distância e sistemas de visão computacional (LETANG et al., 2008). O robô hexápode 

MYRMEX-I mostrado na Figura 7 é um exemplo de robô que utiliza sensores de força para 

estudo de controle dinâmico (BACHEGA et al., 2013). 

Os sensores de distância são dispositivos que medem a distância entre um ponto de 

referência e os objetos no campo de atuação do mesmo. Tais sensores são usados na 

navegação de robôs e no desvio de obstáculos, onde a sua utilização consiste em estimar as 

distâncias aos objetos mais próximos, em aplicações onde a localização desses objetos é 

necessária. Os sensores de distância mais utilizados nos robôs móveis autônomos são os 

sensores de ultrassom, que obtém a distância do sensor ao objeto através do tempo que o sinal 

de ultrassom leva para interceptar o objeto e retornar ao sensor (JÁCOBO, 2001). 
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1.2 SISTEMAS DE VISÃO COMPUTACIONAL 

 

Segundo FAIRHURST (1988), a visão computacional pode ser dividida em duas áreas 

que se relacionam: Processamento de Imagens e Reconhecimento de Padrões. 

Para GOMES e VELHO (1994), o Processamento de Imagens é utilizado para 

enfatizar alguma característica como o contorno dos objetos e obter informações geométricas, 

topológicas ou físicas sobre o cenário, permitindo ao sistema computacional realizar algum 

tipo de tarefa tendo como entrada uma imagem. O Reconhecimento de padrões é usado para 

extrair dados da imagem pré-processada, como encontrar imagens semelhantes, identificar 

uma peça ou determinar o tipo de textura de um objeto (CAVANI, 2004). 

Os principais tipos de sistemas de câmeras para visão computacional utilizados pelos 

robôs são: visão monocular, visão estéreo e visão omnidirecional. Os sistemas de visão 

monocular utilizam apenas uma câmera, os sistemas de visão estéreo utilizam duas ou mais 

câmeras e os sistemas de visão omnidirecional utilizam espelhos cônicos, esféricos ou 

hiperbólicos aliados a uma câmera. Os sistemas de visão estéreo possibilitam um 

sensoriamento tridimensional e promovem robustez por redundância de informações. Os 

sistemas de visão omnidirecional são alternativas interessantes por proverem ângulos de 

observação amplos, facilitando a localização de marcos no ambiente e tornando possível 

manter elementos de interesse no seu campo de visão mais facilmente. Contudo, as 

configurações de visão estéreo exigem um desenvolvimento mais complexo e necessitam de 

calibração precisa, enquanto as configurações omnidirecionais utilizam itens mais 

especializados e custosos que sistemas monoculares. Com o aperfeiçoamento de métodos e 

técnicas que façam uso inteligente da riqueza de informações provida, o sistema de visão 

monocular tem se mostrado uma opção viável (COUTO, 2012). 

 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

Este trabalho tem como objetivo o desenvolvimento de um sistema robótico autônomo 

móvel com locomoção por pernas, do tipo hexápode, com três graus de liberdade em cada 

perna, modo de caminhada marcha tripé (tripod gait), com sensor de distância do tipo 

ultrassom e sensor de visão monocular, projetado para estudos nas áreas de controle 

cinemático de robôs autônomos e visão robótica. 
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O Robô Hexápode (Beetle-I) deverá ser capaz de detectar obstáculos a sua frente e 

reconhecer a presença de uma bola de tênis verde em um cenário neutro, em que não ocorra 

camuflagem do objeto. Deverá ser prevista também uma conexão entre o Raspberry Pi e o 

Controlador Digital de Sinais (DSC) para possibilitar uma implementação futura de um 

controle de navegação do robô no Raspberry Pi. 

 

1.4 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

 

Este trabalho está dividido em cinco capítulos: Introdução; Revisão da Literatura; 

Desenvolvimento; Resultados; Conclusões e Trabalhos Futuros. 

Na Introdução foram apresentados os conceitos necessários para definir e delimitar o 

tema e apresentar os objetivos do trabalho. 

Na Revisão da Literatura será relatado um breve histórico da evolução dos sistemas 

robóticos com pernas e da visão robótica, além do estudo de casos relevantes nessas áreas.  

No terceiro capítulo serão abordados o desenvolvimento do robô, do sistema de visão 

e do sensoriamento de distância. 

O capítulo Resultados contém a apresentação dos resultados obtidos.  

No último capítulo são apresentadas análises dos resultados e discussões sobre 

trabalhos futuros. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

Na revisão da literatura será relatado um breve histórico da evolução dos sistemas 

robóticos com pernas e da visão robótica, além do estudo de casos relevantes para este 

trabalho nessas áreas. 

 

2.1 SISTEMAS ROBÓTICOS COM PERNAS 

 

Neste tópico será apresentada a evolução dos robôs com pernas segundo SILVA e 

MACHADO (2001).  

As primeiras ideias para implementar robôs com locomoção por pernas datam do 

século XV quando Leonardo da Vinci idealizou o primeiro robô articulado antropomórfico 

bípede com acionamento através de cabos. Alguns dos desenhos deste robô podem ser vistos 

na Figura 8. 

 

Figura 8 – Primeira idealização de um robô com pernas por Leonardo da Vinci. 

Fonte: PIRES (2002). 

 

Na Figura 9 pode-se ver um esboço do primeiro robô quadrúpede, denominado The 

Mechanical Horse e cujo projeto se deve a L. A. Rygg. Neste robô os estribos funcionavam 

como pedais e o seu movimento era transmitido às pernas através de um conjunto de 

engrenagens. Por sua vez, as rédeas permitiam mover a cabeça e as pernas da frente de forma 

a controlar a direção do movimento. Este robô foi patenteado em 1893, mas nunca passou da 

fase de projeto (RYGG, 1893). 
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Figura 9 – Esboço do primeiro robô quadrúpede. 

Fonte: SILVA e MACHADO (2001). 

 

 

 Segundo SILVA e MACHADO (2001), o primeiro protótipo funcional de um robô 

com pernas só foi construído em 1960 por Shigley (SHIGLEY, 1960). O robô (Figura 10) 

utilizava um sistema de engrenagens com quatro estruturas retangulares onde cada uma servia 

como perna. As pernas moviam-se aos pares e o deslocamento era suficientemente pequeno 

de forma a garantir a estabilidade estática. 

 

 

 

Figura 10 – Primeiro protótipo funcional de um robô com pernas. 

Fonte: HOGGETT (2010). 
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Em 1961, a empresa General Space Corporation desenvolveu os primeiros robôs com 

seis e com oito pernas, com o objetivo de aplicar os conceitos de locomoção por pernas a um 

veículo lunar. O robô hexápode (Figura 11) era alimentado externamente, enquanto o robô 

octópode (Figura 12) era totalmente autônomo. Os movimentos das pernas de ambos os robôs 

eram coordenados por engrenagens e, apesar de cumprirem alguns dos objetivos, 

apresentavam uma fraca adaptabilidade ao tipo de terreno devido à falta de graus de liberdade 

necessários (SILVA e MACHADO, 2001). 

 

 

Figura 11 – Primeiro robô hexápode. 

Fonte: HOGGETT (2010). 

 

 

Figura 12 – Primeiro robô octópode. 

Fonte: HOGGETT (2010). 
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Em 1966 foi desenvolvido por McGhee e Frank, o robô Phoney Poney (MCGHEE, 

1966). Este robô quadrúpede (Figura 13) foi a primeira máquina com pernas a deslocar-se 

autonomamente sob o controle de um computador e com acionamento elétrico. Cada perna 

tinha dois graus de liberdade, sendo cada uma das juntas atuada por um motor elétrico (com 

alimentação externa) através de um redutor de velocidade. A coordenação das juntas era 

efetuada através de lógica digital simples e apresentava dois padrões de locomoção diferentes. 

A sua principal limitação residia no fato de só se deslocar em linha reta, não conseguindo 

mudar de direção (SILVA e MACHADO, 2001). 

 

 

 

Figura 13 – Primeiro robô com pernas com acionamento elétrico. 

Fonte: HOGGETT (2010). 

 

 

Segundo SILVA e MACHADO (2001), um dos primeiros robôs em que era possível 

adotar diferentes padrões de locomoção foi o robô quadrúpede da General Electric (Figura 

14), desenvolvido por R. Mosher e concluído em 1968 (MOSHER, 1968). Este robô, com 3,3 

metros de altura, apresentava quatro pernas com três graus de liberdade em cada perna, sendo 

cada eixo atuado por um cilindro hidráulico e requerendo uma alimentação externa ao robô. O 

controle deste robô dependia de um operador bem treinado para controlar as quatro pernas 

através de alavancas de comando e pedais que se encontravam hidraulicamente ligados às 

pernas do robô.  
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Figura 14 – Robô quadrúpede da General Electric. 

Fonte: HOGGETT (2010). 

 

 

Em 1969 foi construído o Big Muskie (Figura 15), uma das maiores máquinas com 

locomoção por pernas já construída, com 15.000 toneladas (COX, 1970). Esta máquina, que 

foi construída pela Bucryus-Erie Co. para ser utilizada numa mina de carvão ao ar livre, 

dispunha de quatro pernas acionadas hidraulicamente. Para se deslocar, as pernas levantavam 

o corpo e deslocavam-no de um passo no sentido pretendido, pousando-o logo em seguida no 

solo (SILVA e MACHADO, 2001). 

 

 

 

Figura 15 – Máquina Big Muskie da Bucryus-Erie Co. 

Fonte: MACHADO e SILVA (2006). 



 

 

 

32 

 

Após 1969 surgiram muitos outros trabalhos, em sua maioria com acionamento 

elétrico ou hidráulico e no mínimo três graus de liberdade em cada perna. Um exemplo mais 

recente é o robô hexápode Mantis (Figura 16) que é o maior robô hexápode operacional do 

mundo desenvolvido em 2012 pela empresa Micromagic Systems. O robô pode ser controlado 

remotamente ou de dentro da sua própria cabine, é acionado hidraulicamente, possui 2,7 

metros de altura, 5 metros de largura e pesa 1900 Kg (DENTON, 2012). 

 

 

Figura 16 – Robô Hexápode Mantis. 

Fonte: DENTON (2012). 

2.2 VISÃO ROBÓTICA 

 

O processamento de imagens é a área da computação que se refere à manipulação e 

operações com imagens. Ao processamento e transformação de dados de imagens aplicados à 

computação de forma inteligente, interpretativa, de modo a extrair informações, novas 

representações e/ou conclusões a partir dos dados da imagem, dá-se o nome de visão 

computacional (COUTO, 2012).  

Segundo CAVANI (2004), uma das primeiras aplicações na área de processamento de 

imagens remonta ao começo do século passado, quando se buscava formas de aprimorar a 

qualidade de impressão de imagens digitalizadas transmitidas através do sistema Bartlane de 

transmissão de imagens por cabo submarino entre Londres e Nova Iorque. Os primeiros 

sistemas Bartlane, no início da década de 20, codificavam uma imagem em cinco níveis de 

intensidade distintos. Em 1929 esta capacidade foi expandida para 15 níveis, ao mesmo tempo 

em que foi desenvolvido um método aprimorado de revelação de filmes através de feixes de 

luz modulados por uma fita que continha informações codificadas sobre a imagem. 
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Para MARQUES FILHO e VIEIRA NETO (1999), o grande impulso para a área de 

Processamento de Imagens viria cerca de três décadas mais tarde, com o advento dos 

primeiros computadores digitais de grande porte e o início do programa espacial norte-

americano. O uso de técnicas computacionais de aprimoramento de imagens teve início no Jet 

Propulsion Laboratory (Pasadena, Califórnia - EUA) em 1964, quando imagens da lua 

transmitidas pela sonda Ranger 7 eram processadas por computador para corrigir vários tipos 

de distorção inerentes à câmera de TV acoplada à sonda.  

Estas técnicas serviram de base para métodos aprimorados de realce e restauração de 

imagens de outros programas espaciais posteriores, como por exemplo as expedições 

tripuladas da série Apollo. De 1964 aos dias atuais, a área de processamento de imagens vem 

apresentando crescimento expressivo e suas aplicações permeiam quase todos os ramos da 

atividade humana. Em Medicina, os avanços em processamento de imagens vêm permitindo o 

desenvolvimento de novos equipamentos e uma maior facilidade de interpretação de imagens 

em diagnósticos médicos. Em Biologia, a capacidade de processar automaticamente imagens 

obtidas de microscópios facilita a execução de tarefas laboratoriais com alto grau de precisão 

e repetibilidade. O processamento e a interpretação automática de imagens captadas por 

satélites auxiliam os trabalhos nas áreas de Geografia, Sensoriamento Remoto, 

Geoprocessamento e Meteorologia. Técnicas de restauração de imagens auxiliam arqueólogos 

a recuperar fotos borradas de artefatos raros. O uso de robôs dotados de visão artificial em 

tarefas tais como controle de qualidade em linhas de produção aumenta a cada ano, num 

cenário de crescente automação industrial. Inúmeras outras áreas tão distintas como 

Astronomia, Segurança, Publicidade e Direito vêm sendo beneficiadas com os avanços nas 

áreas de processamento de imagens e visão por computador (MARQUES FILHO e VIEIRA 

NETO, 1999). 

Em 1972, o Stanford Research Institute (SRI) concluiu o desenvolvimento do Shakey 

(Figura 17), o primeiro robô móvel a utilizar um sistema de visão computacional (monocular) 

(SARIPALLI, 2010). O robô ficava isolado em um ambiente branco e era capaz de desviar de 

grandes obstáculos pretos (MATARIC, 2007). 

Em 1973, foi desenvolvido na Universidade de Waseda no Japão o robô Wabot-I 

(Figura 18), o primeiro robô antropomórfico em grande escala, que possuía, dentre outros 

sensores, um sistema de visão com duas câmeras. O robô era capaz de avaliar distâncias, 

caminhar e agarrar objetos com as mãos (SOUZA, 2005). 
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Figura 17 – Primeiro robô móvel com sistema de visão computacional. 

Fonte: SRI INTERNATIONAL (2014). 

 

 

Figura 18 – Robô bípede com sistema de visão computacional. 

Fonte: SOUZA (2005). 

 

Em 1984 McGhee (MCGHEE, OZGUNER e TSAI, 1984) aprimorou o robô OSU 

Hexapod (Figura 19) que havia desenvolvido anos antes na Ohio State University, 

adicionando um sistema de visão computacional binocular que, com o auxílio de um 

apontador laser, era capaz de calcular a distância do robô até o ponto indicado.  
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Figura 19 – Robô hexápode com sistema de visão computacional. 

Fonte: HOGGETT (2010). 

 

Após estes primeiros trabalhos de visão computacional aplicada a sistemas robóticos 

móveis com pernas, muitos outros surgiram impulsionados pelo avanço da tecnologia que 

proporcionava sistemas de processamento mais rápidos e câmeras cada vez menores e com 

maior qualidade (MARQUES FILHO e VIEIRA NETO, 1999).  

 

2.3 ESTUDO DE CASOS 

 

Na área de sistemas robóticos com pernas do tipo hexápode, é importante destacar o 

trabalho de LETANG et al. (2008), pois ele será utilizado como base para o desenvolvimento 

do robô descrito no Capítulo 3. Neste trabalho, um robô hexápode (Figura 20) foi projetado e 

construído na Universidade São Judas utilizando uma estrutura com placas de fibra de vidro, 

que também acomoda o circuito impresso onde um Controlador Digital de Sinais (DSC) 

controla dezoito servomotores (que proporcionam três graus de liberdade em cada perna) e 

realiza o cálculo da Cinemática Direta e Inversa seguindo uma trajetória parabólica 

discretizada. 

Controlado por um joystick, este robô é capaz de executar uma ampla gama de 

movimentos (para frente, trás, esquerda, direita, rotação horária e anti-horária) em três alturas 

diferentes da base em relação ao solo. O robô possui ainda um modo de funcionamento onde 

o usuário configura uma distância e uma direção para onde o robô deve caminhar (LETANG 

et al., 2010). 
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Figura 20 – Robô Hexápode desenvolvido na Universidade São Judas Tadeu. 

Fonte: LETANG et al. (2008). 

 

Este robô teve uma segunda versão (Figura 21) com pequenas melhorias que foi 

apresentada no congresso ISIE2010 da IEEE em Bari, Itália. 

 

 

Figura 21 – Robô Hexápode da Universidade São Judas exibido no congresso ISIE 2010. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

No referido projeto, a necessidade de baixo custo levou à utilização de servomotores 

de baixo torque, impossibilitando o robô de carregar o peso de uma bateria e obrigando a 

utilização de alimentação externa. Pelo mesmo motivo, a estrutura precisou ser bastante leve e 

por isso foi projetada com fibra de vidro, que tinha como efeito colateral uma flexão 

indesejada nas pernas do robô durante a caminhada. Além disso, o robô não possuía sensores 

que permitissem a operação em malha fechada.  
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Na área de visão computacional é importante citar o trabalho “Object Recognition and 

Obstacle Avoidance Robot” (BALASUBRAMANIAN et al., 2009), pois ele possui algumas 

semelhanças com este projeto por ser um robô autônomo, capaz de desviar de obstáculos 

utilizando sensores de distância do tipo ultrassom, e com reconhecimento de padrão de 

imagem desenvolvido em Matlab e implementado em um computador embarcado. 

Este projeto consiste em um robô de três rodas (Figura 22) capaz de reconhecer o 

padrão de imagem de uma esfera de cor específica, pegar a esfera reconhecida com um braço 

mecânico, e desviar de obstáculos utilizando três sensores ultrassônicos. Quando um objeto é 

detectado pelos sensores numa distância que está ao alcance do braço mecânico, o robô se 

alinha ao objeto e a câmera captura uma imagem, que é então analisada para identificar o 

formato e a cor do objeto. Se o objeto detectado for reconhecido como o objeto padrão (esfera 

de cor específica) o robô aciona o braço mecânico para pegar a esfera, caso contrário o robô 

apenas desvia do objeto. 

 

 

Figura 22 – Robô com reconhecimento de objeto. 

Fonte: BALASUBRAMANIAN et al. (2009). 

 

O reconhecimento de objetos (Figura 23) foi alcançado utilizando a transformada 

Hough para detectar círculos. O algoritmo foi desenvolvido e testado no programa Matlab da 

Mathworks, e posteriormente implementado em um computador embarcado. O algoritmo 

completo do reconhecimento de objetos pode ser descrito como a seguinte sequência de 

técnicas aplicadas à imagem: compactação, conversão para tons de cinza, Filtro Sobel 

(detecção de bordas), Transformada Hough (detecção de círculos) e comparação de cores do 

objeto reconhecido. 
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Figura 23 – Reconhecimento de Objeto. 

Fonte: BALASUBRAMANIAN et al. (2009). 

 

2.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS DO CAPÍTULO 

 

Neste capítulo foram apresentados os primeiros trabalhos nas áreas de sistemas 

robóticos móveis com pernas e visão computacional aplicada à robótica, desde a primeira 

idealização de um robô com pernas por Leonardo da Vinci no século XV, passando pelo 

primeiro projeto de robô quadrúpede, primeiro protótipo funcional de um robô com pernas, 

primeiro robô hexápode, primeiro robô octópode, primeiro robô com pernas com acionamento 

elétrico, um dos primeiros robôs com três graus de liberdade em cada perna, uma das maiores 

máquinas com pernas já construída, o maior robô hexápode, primeiro robô móvel com sistema 

de visão computacional e por fim, alguns dos primeiros robôs com pernas dotados de sistema 

de visão computacional. 

Foi apresentado também o estudo de dois casos relevantes para o desenvolvimento 

deste trabalho: o trabalho de um robô hexápode que servirá como base para o 

desenvolvimento do robô e o trabalho de um robô móvel autônomo com rodas, com 

reconhecimento de objeto e desvio de obstáculos que possui algumas semelhanças com este 

projeto, como a utilização de sensores de distância do tipo ultrassom e o processamento 

digital de imagem desenvolvido no programa Matlab da Mathworks e posteriormente 

implementado em um computador embarcado. 
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3 DESENVOLVIMENTO 

 

 

O desenvolvimento deste trabalho pode ser dividido em três partes: Desenvolvimento 

do Robô, Desenvolvimento do Sistema de Visão e Desenvolvimento do Sensoriamento de 

Distância. 

 

 

3.1 DESENVOLVIMENTO DO ROBÔ 

 

O desenvolvimento do robô é baseado nos trabalhos anteriores “Desenvolvimento de 

um Robô Hexápode” (LETANG et al., 2008) e “Kinematics Open Loop Control of Hexapod 

Robot with an Embedded Digital Signal Controller (DSC)” (LETANG et al., 2010) que foram 

descritos no capítulo Revisão da Literatura, e pode ser divido em sete tópicos: Estrutura 

Física, Atuadores, Controlador, Bateria, Placa de Circuito Impresso, Modelagem Cinemática e 

Programa do Controlador. 

 

 

3.1.1 Estrutura Física 

 

Para evitar a flexão indesejada nas pernas do robô durante a caminhada, como 

ocorrido no robô anterior, seria necessário projetar uma estrutura mais robusta utilizando 

alumínio. Porém, como o projeto mecânico e a confecção das peças dessa estrutura não fazem 

parte do escopo deste trabalho, foi decidido utilizar o Hexapod Kit MSR-H01 da empresa 

Micromagic Systems que é especializada em robótica. Esse kit consiste em 26 peças de 

alumínio que compõe o corpo do robô e prevê a fixação de uma câmera ou de outros sensores 

em uma extremidade chamada de Pan & Tilt Head. As Figuras 24 e 25 apresentam o desenho 

das peças e o desenho do robô montado com uma das pernas em destaque. A Figura 26 ilustra 

os eixos das juntas e os membros da perna do robô: coxa, fêmur e tíbia.  
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Figura 24 – Peças do Hexapod Kit MSR-H01. 

Fonte: MICROMAGIC SYSTEMS (2008). 

 

Figura 25 – Robô hexápode com montagem parcial. 

Fonte: MICROMAGIC SYSTEMS (2008). 

 

Figura 26 – Perna do robô hexápode. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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3.1.2 Atuadores 

 

Os atuadores utilizados neste projeto são servomotores que apresentam uma grande 

vantagem pelo fato de possuírem uma malha fechada interna que mantém o eixo do 

servomotor na posição angular correspondente ao sinal de entrada, gerado por modulação de 

largura de pulso (PWM - Pulse Width Modulation). A Figura 27 mostra a estrutura interna do 

servomotor, onde é possível observar um redutor de velocidade que acopla o eixo do motor 

DC ao eixo de saída e a um potenciômetro, que realimenta o circuito interno fechando a 

malha de controle.  

   

 

Figura 27 – Estrutura interna do servomotor. 

Fonte: LETANG et al. (2008). 

 

A necessidade de suportar uma estrutura mais pesada que a estrutura com fibra de 

vidro, além do peso da bateria, do hardware e dos sensores, exigiu servomotores mais 

robustos que os servomotores do robô anterior. Para isso foram utilizados os servomotores 

indicados pela empresa fabricante do kit de peças do robô que, além de atenderem a este pré-

requisito, possuem dimensões compatíveis mecanicamente com as peças do robô. 

Neste projeto foram utilizados 12 servomotores Hitec HS-645MG com engrenagens 

metálicas e torque de 10 kgf.cm nas posições que realizam o maior esforço, que são o fêmur e 

a tíbia de cada perna. Nas coxas das pernas foram utilizados 6 servomotores Hitec HS-225MG 

com engrenagens metálicas e torque de 4,8 kgf.cm.  
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A Tabela 1 contém as especificações destes servomotores e também do servomotor 

Futaba S3004 que era utilizado em todas as posições do robô anterior. Comparando as 

especificações pode-se notar que os novos servomotores possuem algumas vantagens em 

relação ao servomotor Futaba S3004, como engrenagens de metal ao invés de nylon, 

rolamento mais robusto e torque maior.  

 

Tabela 1 – Especificações dos servomotores das pernas do robô 

Servomotor Hitec HS-645MG Hitec HS-225MG Futaba S3004 

Posição no robô Fêmurs e Tíbias Coxas - 

Quantidade 12 6 - 

Engrenagens Metal Metal Nylon 

Tipo de Rolamento Esferas Metálicas (duplo) Esferas Metálicas Esferas Metálicas 

Velocidade (6.0V) 60º em 0.20 segundos 60º em 0.11 segundos 60º em 0.19 segundos 

Torque (6.0V) 10.0 kgf.cm 4.8 kgf.cm 4.1 kgf.cm 

Dimensões (mm) 40 x 20 x 38 32 x 17 x 31 40 x 20 x 36 

Peso (gramas) 55 28 37 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Na cabeça do robô foram utilizados um servomotor Hitec HS-225BB com 

engrenagens de nylon e torque de 4,8 kgf.cm, e um servomotor Hitec HS-322HD com 

engrenagens de fibra de carbono e torque de 3,7 kgf.cm (Tabela 2). 

  

Tabela 2 – Especificações dos servomotores da cabeça do robô 

Servomotor Hitec HS-225BB Hitec HS-322HD 

Posição no robô Cabeça Cabeça 

Quantidade 1 1 

Engrenagens Nylon Fibra de Carbono 

Tipo de Rolamento Esferas Metálicas Nylon 

Velocidade (6.0V) 60º em 0.11 segundos 60º em 0.15 segundos 

Torque (6.0V) 4.8 kgf.cm 3.7 kgf.cm 

Dimensões (mm) 32 x 17 x 31 40 x 20 x 36 

Peso (gramas) 27 43 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Nestes servomotores o sinal PWM de entrada deve ter um período de 20ms e a faixa 

de trabalho de largura de pulso é entre 1ms e 2ms (Figura 28), que corresponde a uma 

variação angular de aproximadamente 100º. Contudo, as limitações mecânicas do servomotor 

permitem uma variação angular de 200º utilizando larguras de pulso além da faixa ideal de 

trabalho, entre 0,5ms e 2,5ms como pode ser visto no gráfico da Figura 29. 
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Figura 28 – Exemplo de sinal PWM dos servomotores. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

Figura 29 – Relação Largura de Pulso (ms) x Ângulo do Eixo do Servomotor (graus). 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

3.1.3 Controlador 

 

Este projeto utiliza um Controlador Digital de Sinais (DSC), um dispositivo híbrido 

que combina a capacidade de processamento de um DSP (Processador Digital de Sinais) com 

as funcionalidades de um microcontrolador, que dispõe de diversos periféricos. O DSC 

utilizado é MC56F8025 da Freescale que possui uma capacidade de processamento de 

32MIPS (milhões de instruções por segundo), 32KB de memória Flash, 4KB de memória 

RAM e 35 GPIO’s (entradas/saídas digitais). Mais especificações do MC56F8025 podem ser 

vistas na Tabela 3. 
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Tabela 3 – Especificações do DSC MC56F8025 da Freescale 

DSC MC56F8025 

Arquitetura Dual Harvard 

Frequência do Clock 32MHz 

Capacidade de Processamento 32MIPS 

Memória de Programa (Flash) 32KB 

Memória de Dados (RAM) 4KB 

Timer 4 x 16bits 

Módulos PWM 6 

Conversores AD 2 x 4 Canais de 12 bits 

Conversores DA 2 de 12 bits 

Quantidade de Pinos 44 

Quantidade de GPIO's 35 

Encapsulamento LQFP 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 A figura 30 ilustra o DSC MC56F8025 que foi soldado em uma placa adaptadora que 

foi inserida na placa principal do robô. 

 

 

Figura 30 – DSC MC56F8025 da Freescale. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

3.1.4 Bateria 

 

A bateria utilizada neste projeto foi uma bateria de Níquel Metal Hidreto (Ni-MH) 

com tensão nominal de 6V e capacidade de carga de 4,3Ah. Esta bateria (Figura 31) foi 

recomendada pelo fabricante do Hexapod Kit MSR-H01 pela capacidade de suprir a 

alimentação dos servomotores e pelas dimensões compatíveis com a estrutura física do robô.  
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Figura 31 – Bateria Ni-MH 6V x 4,3Ah. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

3.1.5 Placa de Circuito Impresso 

 

O circuito da placa do robô foi definido baseando-se no circuito do primeiro robô, mas 

com algumas modificações.  

O circuito anterior era alimentado por uma fonte externa com tensões de 12V e 5V 

enquanto este circuito é alimentado pela bateria de 6V. Por isso foram feitas modificações de 

forma a minimizar o gasto de energia para obter a maior autonomia possível da bateria. 

Também foram feitas alterações objetivando a redução do tamanho da placa de 

circuito impresso porque o espaço disponível nesse robô é menor do que no robô anterior. O 

fato dos servomotores da Hitec aceitarem um sinal PWM com amplitude de 3,3V, ao 

contrário dos servomotores da Futaba que só aceitavam 5V, foi um fator determinante para 

simplificar o circuito porque o DSC gera sinais com amplitude de 3,3V.  

O circuito contém: uma fonte regulada em 3,3V para alimentar o DSC; uma fonte 

regulada em 5V para alimentar o Raspberry Pi; o DSC MC56F8025; 20 saídas para 20 

servomotores; uma interface de comunicação JTAG para gravação e depuração; um conector 

ligado a todos os pinos livres do DSC para prever uma conexão futura com o Raspberry Pi. O 

esquema elétrico deste circuito pode ser visto no APÊNDICE A.  

 O projeto da placa de circuito impresso foi desenvolvido em dupla face respeitando as 

limitações mecânicas da parte interna do robô, que possui hastes de fixação que impõe 

restrições de espaço e regiões que não podem ser utilizadas devido à movimentação das 

pernas. A Figura 32 apresenta a camada com a referência dos componentes à esquerda, o lado 

de cima da placa ao centro e o lado de baixo à direita. Esta placa possui uma largura máxima 

de 67,3mm e um comprimento máximo de 160,3mm.  
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Figura 32 – Projeto da Placa de Circuito Impresso do robô. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A placa de circuito impresso foi confeccionada utilizando uma máquina fresadora 

Protomat S63 da LPKF Laser & Eletronics AG. Está máquina, também chamada de 

prototipadora, remove o cobre dos locais onde não há trilhas, fura nos locais determinados e 

depois realiza o corte externo. Após este processo a placa de circuito impresso foi montada 

manualmente com todos os componentes e com a placa adaptadora do DSC (Figura 33). 

 

 

Figura 33 – Placa de Circuito Impresso do robô montada. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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3.1.6 Modelagem Cinemática 

 

A modelagem cinemática do robô pode ser dividida em duas etapas: a cinemática 

direta e a cinemática inversa. Na cinemática direta, conhecendo a geometria das pernas do 

robô, é possível desenvolver um modelo matemático matricial onde, a partir dos ângulos de 

cada articulação, calcula-se a posição da extremidade da perna que toca o chão, denominado 

elemento terminal. 

Na cinemática inversa, o modelo matricial da cinemática direta é manipulado e chega-

se num modelo onde, a partir de uma posição futura do elemento terminal, é possível calcular 

as combinações de ângulos das articulações que levariam o elemento terminal à nova posição. 

Numa extrapolação, é possível calcular trajetórias para movimentar o robô. 

A teoria da cinemática inversa é muito utilizada em robótica, porque no controle de 

robôs em geral, o usuário determina o ponto onde o elemento terminal deve chegar, e o robô 

precisa atuar em cada articulação para atendê-lo (LETANG et al., 2008). 

Para a elaboração do modelo matemático da cinemática direta foi utilizado o método 

de Denavit-Hartemberg. Neste método, em cada articulação é atribuído um sistema de 

coordenadas cartesianas (xi, yi, zi), que são relacionados por parâmetros de Denavit-

Hartemberg (ai, αi, di, θi) de forma a referenciar a posição do elemento terminal ao centro 

geométrico do robô. Na Figura 34 é possível observar os sistemas de coordenadas atribuídos a 

cada vértice. 

 

 

Figura 34 – Sistemas de coordenadas do robô. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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O índice dos parâmetros de Denavit-Hartemberg começa em zero no centro do robô e 

é incrementado a cada junta em direção ao elemento terminal. Os parâmetros de Denavit-

Hartemberg representam: 

 

ai - distância entre os eixos zi-1 e zi medida ao longo do eixo xi; 

αi - ângulo entre os eixos zi-1 e zi medido num plano normal ao eixo xi . O sentido do ângulo é 

dado pela regra da mão direita no eixo xi; 

di - distância entre a origem Oi-1 e a intersecção do eixo xi com o eixo zi-1 medida ao longo do 

eixo zi-1; 

θi - ângulo entre os eixos xi-1 e xi medido num plano normal ao eixo zi-1 . O sentido do ângulo 

é dado pela regra da mão direita no eixo zi-1 . 

 

A aplicação deste método em uma estrutura como as pernas do robô, onde todas as 

juntas são de revolução, resulta em parâmetros ai, αi, di e θ0 constantes e apenas θ2, θ3 e θ4 

variáveis, que são os ângulos das juntas. Nas Tabelas 4 e 5 são relacionados os parâmetros de 

Denavit-Hartemberg para as duas pernas do meio do robô denominadas Perna 2 e Perna 5 e 

indicadas na Figura 35. Os parâmetros de Denavit-Hartemberg foram mensurados apenas para 

as pernas 2 e 5 porque as variações angulares das pernas 1 e 3 podem ser projetadas a partir da 

variação angular da perna 2, assim como as variações angulares das pernas 4 e 6 podem ser 

projetadas a partir da variação angular da perna 5. 

 

 

Figura 35 – Indicação das pernas do robô. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Tabela 4 – Parâmetros de Denavit-Hartemberg da Perna 2 do Robô 

Perna 2 

a1 = -59,0 mm 
 

a2 = -21,0 mm 
 

a3 =-79,5 mm 
 

a4 = -131,0 mm 

α1 = 0º 
 
α2 = -90º 

 
α3 = 0º 

 
α4 = 0º 

d1 = 0,0 mm 
 

d2 = -45,0 mm 
 

d3 = 0,0 mm 
 

d4 = 7,0 mm 

θ1 = 180º   θ2 = 0º   θ3 = 0º   θ4 = -90º 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Tabela 5 – Parâmetros de Denavit-Hartemberg da Perna 5 do Robô 

Perna 5 

a1 = -59,0 mm 
 

a2 = -21,0 mm 
 

a3 =-79,5 mm 
 

a4 = -131,0 mm 

α1 = 0º 
 
α2 = 90º 

 
α3 = 0º 

 
α4 = 0º 

d1 = 0,0 mm 
 

d2 = -45,0 mm 
 

d3 = 0,0 mm 
 

d4 = 7,0 mm 

θ1 = 0º   θ2 = 0º   θ3 = 0º   θ4 = 90º 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

É possível notar uma grande semelhança entre os parâmetros de Denavit-Hartemberg 

das pernas 2 e 5, que tem apenas os parâmetros α2, θ1 e θ4 diferentes. Isso ocorre devido à 

simetria das duas pernas em relação ao centro do robô. 

Os parâmetros de cada junta são utilizados para definir a matriz de transformação 

homogênea que representa a transformação do sistema de coordenadas i para o sistema de 

coordenadas i-1. Na Figura 36 é possível observar a composição dessa matriz. 

 

 

Figura 36 – Matriz de Transformação Homogênea. 

Fonte: LETANG et al. (2008). 

 

As quatro matrizes de transformação homogênea são multiplicadas para gerar a matriz 

de transformação homogênea global (Figura 37) que fornece a cinemática direta de uma perna 

do robô e também representa a transformação do sistema de coordenadas do elemento 

terminal para o sistema de coordenadas da base.  
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Figura 37 – Matriz de Transformação Homogênea Global. 

Fonte: LETANG et al. (2008). 

 

Dessa forma, a partir dos ângulos de cada articulação (θ2, θ3 e θ4) calcula-se as 

coordenadas Ox, Oy e Oz, que determinam a posição do elemento terminal (extremidade da 

perna que toca o chão) no sistema de coordenadas da base, que está localizado no centro do 

robô. A Matriz de Orientação mostrada na Figura 37 representa a rotação do sistema de 

coordenadas do elemento terminal em relação ao sistema de coordenadas da base e não foi 

utilizada nesse projeto. 

Na cinemática inversa, o vetor composto pelos termos Ox, Oy e Oz da matriz de 

transformação homogênea global é manipulado para obter os ângulos das juntas necessários 

para que o elemento terminal se mova para uma determinada posição no sistema de 

coordenadas da base.  

Através da série de Taylor, truncada na primeira derivada, tem-se genericamente que: 

 

PF(k) = PA(k) + d[PA(k)] . ∆k 

           dk 

 

Onde: PF = ponto futuro 

PA = ponto atual 

∆k = variação de k. 

 

O termo PF é a projeção do ponto futuro no sistema de coordenadas da base e é obtido 

multiplicando o vetor do ponto futuro no sistema de coordenadas do elemento terminal pela 

matriz de transformação homogênea global da cinemática direta. 

PA é o ponto atual no sistema de coordenadas da base e é obtido pelo vetor composto 

pelos termos Ox, Oy e Oz da matriz de transformação homogênea global. 
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A derivada é substituída por uma matriz jacobiana por tratar-se de uma função 

tridimensional. A matriz jacobiana é formada pelas derivadas parciais de primeira ordem da 

função vetorial definida por Ox, Oy e Oz, em relação a θ2, θ3 e θ4. 
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O termo ∆k é a variação dos ângulos θ2, θ3 e θ4 e também a variável de interesse da 

equação. Substituindo os termos e isolando a variável de interesse, chega-se à equação da 

cinemática inversa de uma perna do robô hexápode: 

 

∆θi = J(θk-1)
-1

. [PF(θi) – PA(θi-1)] 

 

A subtração [PF(θi) – PA(θi-1)] também é chamada de vetor deslocamento (Figura 38). 

 

 

Figura 38 – Vetor Deslocamento. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Finalmente os ângulos das juntas necessários para que o elemento terminal se mova 

para o ponto futuro são obtidos somando-se θi-1 + ∆θi. O processo completo pode ser 

visualizado na Figura 39. 
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Figura 39 – Cinemática Inversa. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Esse processo é realizado a cada ponto de uma trajetória parabólica discretizada da 

perna do robô (Figura 40). Foi definido o uso de uma trajetória parabólica por ser um dos 

formatos de trajetória mais utilizados em robôs com pernas. 

 

Figura 40 – Trajetória da perna do robô. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

O primeiro ponto da trajetória é tomado como ponto atual e o segundo ponto como 

ponto futuro. Após calcular os ângulos necessários para atingir o segundo ponto da trajetória 

utilizando a cinemática inversa, o segundo ponto é tomado como ponto atual e o terceiro 

ponto como ponto futuro, e assim sucessivamente até o fim da trajetória (Figura 41). 
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Figura 41 – Ponto Atual e Ponto Futuro na trajetória da perna do robô. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

O movimento completo do robô se dá movimentando separadamente dois grupos de 

pernas. A Figura 42 ilustra um grupo de pernas sinalizado em azul e outro grupo de pernas 

sinalizado em vermelho.  

 

Figura 42 – Grupo de pernas do robô. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Enquanto o grupo vermelho de pernas permanece apoiado no solo, o grupo azul de 

pernas executa a trajetória parabólica discretizada para frente. Ao finalizar esta trajetória o 

grupo azul encontra-se apoiado no solo novamente. Em seguida o grupo vermelho se eleva 

aproximadamente 1cm, deixando de tocar o solo, e o grupo azul executa um movimento 

deslocando a base do robô para frente até retornar a sua posição relativa original. Por fim o 

grupo vermelho se abaixa retornando à posição relativa original e o robô volta a ter seis 

pontos de apoio no solo. Este processo é repetido por completo trocando as funções dos 

grupos azul e vermelho e concluindo um ciclo de movimento do robô. 
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3.1.7 Programa do Controlador 

 

Foi elaborado um programa (APÊNDICE B) em Matlab onde é possível simular a 

trajetória que uma perna realizará para executar um passo do robô. O fluxograma deste 

programa (Figura 43) foi reescrito em linguagem C para ser incorporado ao DSC.  

 

Figura 43 – Fluxograma do programa implementado em Matlab. 

Fonte: LETANG et al. (2010). 

 

Primeiramente define-se a discretização da trajetória. Em seguida os ângulos atuais 

das juntas são fornecidos ao algoritmo da cinemática direta que calcula a posição atual do 

elemento terminal. Na sequência, a posição futura do elemento terminal é determinada pela 

discretização da trajetória. O erro entre a posição futura e a posição atual do elemento 

terminal entra no algoritmo da cinemática inversa que calcula a variação angular de cada junta 

que fará com que o elemento terminal se mova para a posição futura. Essa variação angular é 

somada aos ângulos atuais para determinar os ângulos absolutos que serão convertidos em 

largura de pulso dos sinais PWM dos servomotores.  
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A Figura 42 mostra o fluxograma do programa do DSC. Os comandos citados no 

fluxograma serão enviados pelo Raspberry Pi em uma implementação futura de um controle 

de navegação do robô no Raspberry Pi. 

 

Figura 44 – Fluxograma do programa do DSC. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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O DSC não possui 20 saídas PWM para comandar os 20 servomotores, por isso outra 

solução foi adotada para a construção dos sinais PWM. A solução consiste em um 

temporizador de 20ms que provoca a borda de subida de todos os sinais PWM. Em seguida o 

programa fica no máximo 2,3ms dentro de uma rotina que verifica a contagem do 

temporizador, e provoca a borda de descida de cada sinal PWM quando a largura de pulso 

correspondente é atingida. Ao fim desta etapa, durante os 17,7ms que restam, o programa 

calcula o próximo ponto da trajetória, os ângulos necessários para atingi-lo, através das 

cinemáticas direta e inversa, e as larguras de pulso correspondentes (Figura 45). 

 

Figura 45 – Fluxograma da construção do sinal PWM dos servomotores. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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3.2 DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE VISÃO 

 

O desenvolvimento do sistema de visão está divido em três tópicos: Plataforma de 

Desenvolvimento, Sensor de Visão e Processamento Digital de Imagens.  

 

3.2.1 Plataforma de Desenvolvimento 

 

O custo computacional de um sistema de visão embarcado exige uma plataforma com 

alta capacidade de processamento. Neste projeto o processamento digital de imagens será 

implementado em um Raspberry Pi modelo B (Figura 46) com um sistema operacional Linux 

Raspbian instalado em um cartão SD de 8GB. O Raspberry Pi modelo B é um computador 

integrado em uma única placa, com um processador ARM11 700MHz, 512MB de RAM e 8 

GPIO’s (entradas/saídas digitais).  

O programa foi desenvolvido utilizando um suporte do Simulink para Raspberry Pi. 

Com ele é possível gerar um programa no Simulink, transferi-lo via rede para o Raspberry Pi 

usando o protocolo SSH e executá-lo. Depois que o programa foi transferido é possível 

executá-lo localmente sem a supervisão do Simulink. O suporte também permite incorporar 

um programa escrito em Matlab dentro de um bloco do Simulink. 

 

 

Figura 46 – Raspberry Pi. 

Fonte: RASPBERRY PI FOUNDATION (2014). 
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3.2.2 Sensor de Visão  

 

A aquisição da imagem utiliza um bloco V4L2 Video Capture do Simulink que impõe 

algumas restrições ao sensor de visão, que deve ter suporte a uma classe de dispositivos de 

vídeo USB chamada UVC que possui protocolo próprio.  

Além disso, o sensor de visão deve ter suporte ao formato de representação de cores 

YUYV que utiliza dois bytes com informações de luminância e dois bytes com informações 

de crominância.  

De acordo com estas limitações e com a lista de câmeras testadas pela Mathworks, foi 

decidido utilizar a câmera webcam C525 da Logitech mostrada na Figura 47.  

 

 

Figura 47 – Webcam C525 da Logitech. 

Fonte: LOGITECH (2014). 

 

 

3.2.3 Processamento Digital de Imagem 

 

O reconhecimento da presença de uma bola de tênis verde em um cenário neutro, em 

que não ocorra camuflagem do objeto, foi desenvolvido de duas formas diferentes: 

Reconhecimento de Tom de Cor Verde e Reconhecimento de Padrão de Imagem. Em ambos 

os casos o reconhecimento foi implementado em um programa desenvolvido em Matlab e 

incorporado dentro de um bloco do Simulink. 
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3.2.3.1 Reconhecimento de Tom de Cor Verde  

 

Neste método o algoritmo captura os componentes RGB do sinal da câmera e calcula o 

tom de cor verde de cada ponto da imagem utilizando a fórmula G – R/2 – B/2 

(MATHWORKS, 2011). Em seguida verifica se existem pontos na imagem com tom de cor 

dentro de uma determinada faixa. Em caso afirmativo acende um led verde conectado ao pino 

GPIO22 do Raspberry Pi. O programa em blocos do Simulink é mostrado na Figura 48 e o 

programa do bloco de função pode ser visto no APENDICE C no tópico Reconhecimento de 

Tom de Cor Verde. 

 

Figura 48 – Reconhecimento de Tom de Cor Verde 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

3.2.3.2 Reconhecimento de Padrão de Imagem 

 

Neste método o programa compara pontos característicos do objeto e da cena em 

busca de semelhanças, filtra os pontos equivalentes isolados e obtém a transformação 

geométrica entre os grupos de pontos. A detecção do objeto é determinada pelo número de 

pontos equivalentes. O programa foi implementado em Simulink, primeiramente 

desenvolvido utilizando um arquivo JPEG com a imagem do cenário (Figura 49) e 

posteriormente utilizando a imagem da câmera (Figura 50). O programa do bloco de função 

pode ser visto no APENDICE C no tópico Reconhecimento de Padrão de Imagem. 

 

Figura 49 – Reconhecimento de Padrão de Imagem com arquivos JPEG. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Figura 50 – Reconhecimento de Padrão de Imagem com a câmera. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

O programa utiliza instruções do Matlab baseadas no algoritmo Speeded-Up Robust 

Features (SURF), que é um método detector-descritor baseado em espaço de escala. O 

algoritmo busca por pontos de referência compatíveis entre as imagens. A quantidade destes 

pontos pode ser usada como critério para avaliação da similaridade entre as cenas. Sendo um 

método detector-descritor, ele gera boas assinaturas de pontos de referência (uma assinatura é 

um conjunto de características destacadas da imagem), relativamente resistentes à mudanças 

(variações de perspectiva, rotação, escala, luminosidade, oclusão, ruído), o que é de grande 

valor em uma aplicação real em um ambiente pouco controlado (COUTO, 2012). 

 

3.3 DESENVOLVIMENTO DO SENSORIAMENTO DE DISTÂNCIA 

 

O desenvolvimento do sensoriamento de distância está divido em dois tópicos: Sensor 

de Distância e Programa de Cálculo de Distância.  

 

3.3.1 Sensor de Distância 

 

Para o sensoriamento de distância foi utilizado o módulo de ultrassom HC-SR04 

(Figura 51), que possui o transmissor, o receptor e o circuito de controle em uma única placa. 

O módulo funciona emitindo um pulso ultrassônico e medindo o tempo que o pulso leva para 

refletir em um obstáculo e retornar ao receptor. Através deste tempo pode-se calcular a 

distância entre o sensor e o obstáculo. O módulo é capaz de sensoriar distâncias entre 20mm e 

4 metros. 
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Figura 51 – Módulo de Ultrassom HC-SR04. 

Fonte: ELECFREAKS (2013). 

 

3.3.2 Programa de Cálculo de Distância 

 

O programa que interage com o módulo ultrassom e calcula a distância do obstáculo 

foi desenvolvido em linguagem Python e implementado diretamente no Raspberry Pi 

utilizando GPIO’s.  

Para iniciar o processo, o programa envia um pulso de 10μs para o pino Trigger do 

módulo, que por sua vez envia um trem de pulsos com 8 ciclos à 40kHz ao transmissor, e fica 

aguardando o retorno do sinal ao receptor. Após receber o retorno do sinal, o módulo gera um 

pulso no pino Echo com duração igual ao tempo que o sinal levou para retornar ao receptor.  

A duração deste tempo é contabilizada pelo programa, que divide o tempo por dois 

para obter apenas o tempo que o pulso de ultrassom levou para interceptar o obstáculo. Para 

calcular a distância do sensor ao obstáculo, o programa multiplica esse tempo pela velocidade 

do som (340m/s).  

O valor final da distância entregue pelo programa é obtido após realizar o processo 

completo por três vezes e calcular a média das três medições para minimizar possíveis erros 

de leitura.  

Como a distância máxima de trabalho do sensor é de 4 metros, a duração máxima do 

pulso Echo é de 23,5ms. Caso o sensor não intercepte nenhum obstáculo, ele gera um pulso 

Echo com 38ms (HAWKINS, 2012).  

Por fim se for identificado um obstáculo a menos de 20cm de distância o algoritmo 

acende um led vermelho conectado a um pino GPIO do Raspberry Pi. O programa de cálculo 

de distância do ultrassom pode ser visto no APENDICE D. 
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3.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS DO CAPÍTULO 

 

Neste capítulo foi abordado o desenvolvimento deste trabalho, passando pela estrutura 

física do robô, atuadores, controlador, bateria, placa de circuito impresso, modelagem 

cinemática, programa do controlador, processamento do sistema de visão, sensor de visão, 

processamento digital de imagem utilizando reconhecimento de tom de cor verde e 

reconhecimento de padrão de imagem, sensor de distância e programa de cálculo de distância. 
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4 RESULTADOS 

 

 

A seguir serão apresentados os resultados obtidos do desenvolvimento deste trabalho. 

 

 

4.1 DESENVOLVIMENTO DO ROBÔ 

 

 

A estrutura física do robô foi montada com os servomotores, a bateria, a placa de 

circuito impresso, o Raspberry Pi, a câmera e o sensor de ultrassom. O robô Beetle-I 

completamente montado (Figura 52) possui um peso de 2,3Kg e suas dimensões na posição 

padrão levantado são de 17,5cm de altura, 31,5 cm de largura e 33,5cm de comprimento. Nos 

ensaios práticos a autonomia da bateria alimentando o robô na posição padrão levantado ficou 

em 85 minutos.   

 

     

Figura 52 – Robô Beetle-I em repouso (esquerda) e levantado (direita). 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

 Foram realizadas simulações para comparar a trajetória que a perna do robô realiza 

utilizando os resultados dos cálculos da cinemática direta e inversa, com uma trajetória 

parabólica teórica. Para isso foi utilizado o programa de cálculo da cinemática direta e inversa 

desenvolvido em Matlab, citado no desenvolvimento do programa do controlador e contido 

no APÊNDICE B.  
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Para a realização da simulação foi utilizada a Perna 2 do robô e os dados de entrada 

foram os seguintes: 

 

- Coordenada Y do último ponto da trajetória em relação ao ponto inicial: 0 mm. 

- Coordenada Z do último ponto da trajetória em relação ao ponto inicial: 30mm. 

- Ângulo atual da 1ºjunta em graus: 0º (θ2 na posição padrão do robô levantado). 

- Ângulo atual da 2ºjunta em graus: 0º (θ3 na posição padrão do robô levantado). 

- Ângulo atual da 3ºjunta em graus: 270º (θ4 na posição padrão do robô levantado). 

- Número de discretizações da trajetória: 20. 

- Erro Máximo permitido em mm (em módulo): 0,5mm. 

- Altura máxima da parábola: 30mm.  

 

 Com estes dados de entrada a simulação plotou (Figura 53) a trajetória parabólica 

teórica em vermelho e a trajetória que a perna do robô realiza utilizando os resultados dos 

cálculos da cinemática direta e inversa em azul. 

 

 

 

Figura 53 – Comparação entre trajetória teórica (vermelha) e prática (azul). 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

 

 O módulo do erro entre as duas parábolas, ponto a ponto, atingiu um valor máximo de 

0,2155mm e foi considerado satisfatório (Tabela 6). 
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Tabela 6 – Módulo do Erro entre a Parábola Teórica e a Prática 

Ponto da Parábola Módulo do Erro (mm) 

1 0.2155 

2 0.1757 

3 0.1408 

4 0.1097 

5 0.0823 

6 0.0590 

7 0.0401 

8 0.0258 

9 0.0164 

10 0.0120 

11 0.0121 

12 0.0168 

13 0.0264 

14 0.0408 

15 0.0595 

16 0.0824 

17 0.1093 

18 0.1400 

19 0.1748 

20 0.2147 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

4.2 DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE VISÃO 

 

O objetivo do sistema de visão desse robô é reconhecer a presença de uma bola de 

tênis verde (Figura 54) em um cenário neutro, em que não ocorra camuflagem do objeto. 

 

 

Figura 54 – Reconhecimento de uma bola de tênis verde. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Para isso foram utilizados dois métodos diferentes: Reconhecimento de Tom de Cor 

Verde e Reconhecimento de Padrão de Imagem. 

 

4.2.1 Reconhecimento de Tom de Cor Verde 

 

Neste método foi utilizado o programa de reconhecimento de tom de cor verde 

descrito anteriormente e um led verde conectado ao GPIO22 do Raspberry Pi que acende 

quando o algoritmo identifica um tom de cor verde próximo ao da bola de tênis. 

O programa foi compilado no Simulink em modo de execução externa sem supervisão 

(standalone mode) para ser executado diretamente no Raspberry Pi e funcionou normalmente. 

Nos ensaios práticos o algoritmo conseguiu identificar corretamente a bola de tênis em 

diversos cenários desde que não existisse outro objeto com tom de cor parecido. Nestes casos 

o algoritmo acusa uma falsa identificação da bola de tênis, o que era esperado devido à 

simplicidade do método. Na Tabela 7 é possível visualizar quais tons de cor verde o algoritmo 

reconhece como sendo a bola de tênis verde. 

 

Tabela 7 – Reconhecimento de Tom de Cor Verde 

Cores Objeto Reconhecido 

  Não 

  Não 

  Não 

  Não 

  Não 

  Não 

  Não 

  Sim 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

4.2.2 Reconhecimento de Padrão de Imagem 

 

O programa descrito no desenvolvimento do reconhecimento de padrão de imagem foi 

primeiramente testado em modo de simulação “Normal” no Simulink, sendo executado 

apenas no computador e utilizando um arquivo JPEG com a imagem do cenário. Os testes 

apresentaram resultados satisfatórios, conseguindo reconhecer tanto a bola de tênis quanto um 

objeto mais complexo.  
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Após converter as imagens da bola de tênis e do cenário para escala de cinza, o 

programa identificou alguns pontos característicos equivalentes entre as duas imagens. Após 

filtrar pontos isolados o programa gerou como saídas a Figura 55 mostrando os pontos 

equivalentes e a Figura 56 sinalizando o objeto detectado e a sua inclinação no cenário. 

 

 

Figura 55 – Identificação de pontos característicos equivalentes de uma bola de tênis. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

Figura 56 – Bola de tênis detectada utilizando algoritmo SURF. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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O mesmo procedimento foi executado utilizando um objeto mais complexo e o 

programa gerou como saídas a Figura 57 mostrando os pontos equivalentes e a Figura 58 

sinalizando o objeto detectado e a sua inclinação no cenário. 

 

 

Figura 57 – Identificação de pontos característicos equivalentes de um objeto complexo. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

Figura 58 – Objeto complexo detectado utilizando algoritmo SURF. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Em seguida foi feita uma tentativa de compilação do programa no Simulink em modo 

de execução externa sem supervisão (standalone mode) para ser executado diretamente no 

Raspberry Pi e utilizando a imagem da câmera. Essa tentativa apresentou uma série de erros 

mostrados na Figura 59. 

 

 

Figura 59 – Erros de compilação do programa em standalone mode. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Estes erros informam que algumas funções como a rgb2gray e principalmente as 

funções baseadas no algoritmo SURF (detectSURFFeatures, matchFeatures, extractFeatures e 

estimateGeometricTransform) utilizadas no programa de um bloco de função do Simulink não 

estão disponíveis para geração de código em modo de execução externo sem supervisão 

(standalone mode).  

O texto completo de cada erro informa também que estas funções precisariam ser 

eliminadas para que o código fosse gerado, mas isso não poderia ser feito porque as saídas das 

funções aparentam influenciar a função do bloco do Simulink. Os erros sugerem que o 

programa não utilize estas funções ou não utilize as saídas destas funções. 

Como o programa de reconhecimento de padrão de imagem depende das saídas destas 

funções para executar o algoritmo SURF descrito anteriormente, a execução do programa no 

Raspberry Pi foi impossibilitada pela incompatibilidade destas funções com o Suporte do 

Simulink para Raspberry em modo de execução externo sem supervisão (standalone mode).

 Uma possível solução seria reescrever o programa destas funções, mas a complexidade 

do algoritmo e a ausência de documentação detalhada destas funções do Matlab dificultaram o 

processo.  
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4.3 DESENVOLVIMENTO DO SENSORIAMENTO DE DISTÂNCIA 

 

Foram realizadas medições com o objetivo de comparar a distância medida pelo sensor 

com a distância real entre o sensor ultrassom acoplado na cabeça do robô (Figura 60) e um 

obstáculo. Para isso foi utilizado o programa descrito anteriormente (APÊNDICE D) com 

uma pequena modificação para imprimir na tela a distância medida.  

 

 

Figura 60 – Sensor ultrassom acoplado na cabeça do robô. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Conforme descrito anteriormente, o valor final da distância entregue pelo programa é 

obtido após realizar o processo completo por três vezes e calcular a média. O resultado da 

comparação das medições do programa com as distâncias reais pode ser visto na Tabela 8 e 

apresentou um erro máximo de +/-4% que foi considerado aceitável para a aplicação. 

 

Tabela 8 – Medições de distância do sensor ultrassom 

Distância Real (cm) Distância Medida pelo Sensor (cm) 

Erro 

(%) 

2,5 2,6 4,0 

5,0 4,8 -4,0 

10,0 9,6 -4,0 

15,0 15,3 2,0 

20,0 20,1 0,5 

25,0 25,3 1,2 

30,0 30,5 1,7 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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5 CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 

 

 As simulações realizadas para comparar a trajetória que a perna do robô realiza 

utilizando os cálculos da cinemática direta e inversa com uma trajetória parabólica teórica se 

mostraram satisfatórias apresentando um erro relativo máximo de 0,2155mm. 

 O método do reconhecimento de tom de cor verde foi capaz de reconhecer a presença 

de uma bola de tênis em diversos cenários e foi eficiente em distinguir o tom de cor verde da 

bola de tênis de outros tons. O método apresentou uma limitação em cenários com outros 

objetos de cor muito próxima à cor da bola de tênis, gerando falsas identificações. Esta 

limitação era esperada devido à simplicidade do método. 

O método do reconhecimento de padrão de imagem utilizando o algoritmo SURF foi 

capaz de reconhecer tanto a presença de uma bola de tênis como a presença de um objeto mais 

complexo quando testado em modo de simulação “Normal” no Simulink, sendo executado 

apenas no computador e utilizando um arquivo “JPEG” com a imagem do cenário. Porém não 

foi possível implementar este método de forma embarcada utilizando a imagem da câmera 

devido a limitações do Suporte do Simulink para Raspberry Pi, que não consegue realizar a 

geração de código em modo de execução externo sem supervisão (standalone mode) quando 

algumas funções estão presentes no programa.  

As medições do sensoriamento de distância apresentaram um erro relativo máximo de 

+/-4% que foi considerado aceitável para a aplicação, que consiste em detectar obstáculos a 

menos de 20cm de distância. 

Com estes resultados foi possível atingir os objetivos do trabalho implementando os 

estudos nas áreas de controle cinemático de robôs autônomos e visão robótica, de forma a 

realizar uma trajetória com a perna do robô bem próxima da trajetória idealizada utilizando as 

técnicas de cinemática direta e inversa, reconhecer a presença de uma bola de tênis verde em 

um cenário neutro, em que não ocorra camuflagem do objeto, e detectar com precisão 

aceitável a presença de obstáculos na frente do robô.  

Além disso, foi prevista uma conexão entre o Raspberry Pi e o Controlador Digital de 

Sinais (DSC) para possibilitar uma implementação futura de um controle de navegação do 

robô no Raspberry Pi, que integraria o sistema de controle dos movimentos do robô do DSC 

com o reconhecimento da bola de tênis verde e o sensoriamento de distância do Raspberry Pi. 
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Neste trabalho futuro o Raspberry Pi se comunicaria com o DSC através de 6 GPIO’s 

que iriam determinar o movimento a ser executado: frente, trás, esquerda, direita, rotação 

horária ou rotação anti-horária. 

Com isso o robô poderia seguir o seguinte procedimento: ao ligar, o robô se levantaria, 

capturaria uma imagem com a câmera e executaria o algoritmo de detecção da bola de tênis 

verde. Se o objeto fosse detectado, o robô centralizaria o objeto na imagem e caminharia para 

frente até parar a uma distância de 20cm do objeto. Se não fosse detectado o robô iria 

rotacionar 90º e capturar uma nova imagem, repetindo o processo até encontrar o objeto ou 

até retornar à posição de origem. Se mesmo assim o objeto não fosse encontrado, o robô iria 

caminhar pelo cenário, evitando colisões, desviando de obstáculos e efetuando algumas 

paradas para repetir o procedimento de busca pelo objeto. 

Outro trabalho futuro que poderia ser desenvolvido seria o reconhecimento de padrão 

de imagem sem utilizar o Suporte do Simulink para Raspberry Pi. Uma alternativa seria 

implementar diretamente no Raspberry Pi programando em C++ ou Python e utilizando a 

biblioteca OpenCV que possui diversas funções de processamento digital de imagem. 
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7 APÊNDICE A: PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO DO ROBÔ 

 

Neste apêndice são apresentados a lista de material (Tabela 9) e o esquema elétrico 

(Figura 61) da placa de circuito impresso do robô. 

 

 

Tabela 9 – Lista de Materiais da Placa de Circuito Impresso do Robô 

Quant. Descrição Referência 

20 Barras de Pinos 1x3 FRENTE1, FRENTE2,  

  

PERNA1.M1, PERNA1.M2, PERNA1.M3,  

  
PERNA2.M1, PERNA2.M2, PERNA2.M3,  

  

PERNA3.M1, PERNA3.M2, PERNA3.M3,  

  

PERNA4.M1, PERNA4.M2, PERNA4.M3,  

  
PERNA5.M1, PERNA5.M2, PERNA5.M3,  

  

PERNA6.M1, PERNA6.M2, PERNA6.M3 

2 Barras de Pinos 2x7 CN1, JTAG 

4 Barras de Pinos Fêmea 1x11 U1 

2 Capacitores de Caneca Plástica de 100nF/63V C1, C5 

3 Capacitores Eletrolíticos de 100uF/16V C2, C4, C6 

1 Capacitor Eletrolítico de 22uF/16V C3 

1 Conector USB Tipo A fêmea para PCI RASPBERRY 

1 Placa Principal virgem - 

1 Regulador de Tensão 3,3V LM1117T-3.3 U2 

1 Regulador de Tensão 5V L4940V5 U3 

15 Resistores de 1R 1/4W 5% R2, R5, R7, R8, R9, R10, R11, R12, R13, 

  
R14, R15, R16, R17, R18, R19 

2 Resistores de 10K 1/4W 5% R1, R4 

1 Resistor de 47K 1/4W 5% R3 

1 Resistor de 4K7 1/4W 5% R6 

4 Barras de Pinos 1x11 - 

1 Circuito Integrado MC56F8025 - 

1 Placa DSC virgem - 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Figura 61 – Esquema Elétrico da Placa de Circuito Impresso do robô. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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8 APÊNDICE B: PROGRAMA DA CINEMÁTICA DO ROBÔ  

 

O programa mostrado a seguir foi desenvolvido em Matlab e simula a trajetória que uma 

perna do robô realiza. O programa principal chama duas funções externas que também são 

mostradas na sequência.  

As derivadas parciais do cálculo da matriz jacobiana foram realizadas utilizando o 

comando diff do Matlab e o resultado obtido foi otimizado para possibilitar a implementação 

no programa do DSC. O programa mostrado na função Jacobiana Inversa já utiliza esta 

otimização do resultado obtido com o comando diff. 

 

8.1 PROGRAMA PRINCIPAL 

 

%************************************************************************** 
%           Algoritmo para Movimentação de uma perna do Robô              * 
%************************************************************************** 

  

clear all 
close all 
clc 

  
%************************************************************************** 
%                Declaração e Inicializaçao de Variáveis                  * 
%************************************************************************** 

  

%***********TODAS AS VARIÁVEIS DEVEM ESTAR COM LETRAS MAIÚSCULAS*********** 

  
% coordenadas X Y Z do ponto futuro em relação ao elemento terminal 
X=0;  
Y=0;  
Z=0; 

  
% variáveis nos cálculos da cinemática direta e inversa 
TETA2=0; % ângulo entre o eixo x do fêmur e o eixo x da articulação 
TETA3=0; % ângulo entre o eixo x da tíbia e o eixo x do fêmur 
TETA4=0; % ângulo entre o eixo x do elemento terminal e o eixo x da tíbia 
K4=0; % variáveis auxiliares para transformar os ângulos em radianos 
K3=0; 
K2=0; 

  
% parâmetros genéricos para a equação da parábola 
A=0; % coeficiente que multiplica o termo quadrático 
C=0; % coeficiente do termo independente (altura máxima da parábola) 

  
% coordenadas dos pontos da parábola em relação ao ponto inicial 
X1=0; 
Y1=0; 
Z1=0; 

  
R=0; % variável auxiliar para o cálculo da parábola 
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DISCR=0; % número de discretizações no eixo Z para um dado movimento 
ERROMAX=0; % erro máximo permitido 
MOD=0; % módulo do vetor que vai do elemento terminal até o ponto futuro 
I=0; % variável auxiliar para incremento no algoritmo do FOR 
TETA=0; % ângulo do vetor deslocamento ao eixo Z do elemento terminal 
TGINICIAL=0; % resultado da Cinemática Direta com os ângulos iniciais  
TG=0; % resultado da Cinemática Direta do ponto atual da trajetória 
PABASE=0; % ponto atual do elemento terminal em relação à base 
PFTERMINAL=0; % ponto futuro em relação ao elemento terminal 
MODERRO=0; % modulo do erro para comparação no WHILE 
JINV=0; % resultado da Cinemática Inversa  
TETAINC=0; % incremento do ângulo atual para atingir o ponto futuro 
ANGULO=0; % ângulos dos eixos para atingir o ponto futuro 
ERRO=0; % diferença entre o ponto futuro e o ponto atual 
Z2=1; % variável auxiliar para troca de valores entre Z e Y, Z1 e Y1 

  
%************************************************************************** 
%                           Entrada de Dados                              * 
%************************************************************************** 

  
Y=input('Entre com a coordenada Y em mm: '); % Coordenada Y do ponto futuro 
Z=input('Entre com a coordenada Z em mm: '); % Coordenada Z do ponto futuro 
TETA2=input('Entre com o Ângulo atual da 1ºjunta em graus: '); % coxa 
TETA3=input('Entre com o Ângulo atual da 2ºjunta em graus: '); % fêmur 
TETA4=input('Entre com o Ângulo atual da 3ºjunta em graus: '); % tíbia 
DISCR=input('Número de discretizações da trajetória: '); % pontos da 

parábola 
ERROMAX= input('Entre com o Erro Maximo em mm: '); % Erro máximo permitido 
C=input('Entre com a altura máxima da parábola: ');  

  
%************************************************************************** 
%                      Processamento das Informações                      * 
%************************************************************************** 

  
K4=(TETA4*pi)/180; 
K3=(TETA3*pi)/180; 
K2=(TETA2*pi)/180; 
MOD=(Z^2+Y^2)^0.5; 
if Z==0 
    Z=Y; 
    Y=0; 
    Z2=0; 
end % fim do IF 
I=Z/DISCR; 
A=(-4*C)/MOD^2; 
TETA=atan(Y/Z); 
TGINICIAL=Cinematica_Direta(K4,K3,K2); % chama a função Cinemática Direta 
PABASE=[TGINICIAL(1,4);TGINICIAL(2,4);TGINICIAL(3,4);1]; % Ponto atual 
for Z1=0:I:Z 
    Y1=Z1*tan(TETA); 
    R=(Z1*cos(TETA))+(Y1*sin(TETA)); 
    R=abs(R); 
    X1=A*(R-(-C/A)^0.5)^2+C; 
    if Z2==0 
        Y1=Z1; 
        Z1=0; 
    end % fim do IF 
    figure(1);  
    plot3(Z1,Y1,X1,'red'); % plota a parábola 
    hold on  
    PFTERMINAL= [X1;Y1;Z1;1]; 
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    PFBASE=TGINICIAL*PFTERMINAL;  
    figure(2);  
    plot3(PFBASE(1,1),PFBASE(2,1),PFBASE(3,1),'-pr'); % parábola teórica 
    hold on  
    ERRO=PFBASE-PABASE; 
    MODERRO=(ERRO(1,1)^2 + ERRO(2,1)^2 + ERRO(3,1)^2)^0.5; 
    while MODERRO>ERROMAX 
        JINV=Jacobiana_Inversa(K4,K3,K2); % chama função Jacobiana Inversa 
        ERRO=[ERRO(1,1); ERRO(2,1); ERRO(3,1)]; 
        TETAINC=JINV*ERRO;       
        ANGULO=([K2; K3; K4]+TETAINC);  
        K2=ANGULO(1,1); 
        K3=ANGULO(2,1); 
        K4=ANGULO(3,1); 
        TG=Cinematica_Direta(K4,K3,K2); 
        PABASE=[TG(1,4);TG(2,4);TG(3,4);1]; 
        ERRO=PFBASE-PABASE; 
        MODERRO=(ERRO(1,1)^2 + ERRO(2,1)^2 + ERRO(3,1)^2)^0.5; 
        figure(2);  
        plot3(PABASE(1,1), PABASE(2,1), PABASE(3,1),'-pb'); % parábola real 
        hold on 
    end % fim do WHILE 
end % fim do FOR 

 

 

8.2 FUNÇÃO CINEMÁTICA DIRETA 

 

function [TG] = Cinematica_Direta(K4,K3,K2); 
A4=-131;       
D4=7;         
W4=0; 
A3=-79.5;          
D3=0;            
W3=0; 
A2=-21;         
D2=-45;      
W2=(-90*pi)/180; 
A1=-59;     
D1=0;           
W1=0; 
K1=(180*pi)/180; 
T1=[cos(K1) -cos(W1)*sin(K1) sin(W1)*sin(K1) A1*cos(K1); sin(K1) 

cos(W1)*cos(K1) -sin(W1)*cos(K1) A1*sin(K1); 0 sin(W1) cos(W1) D1; 0 0 0 

1]; 
T2=[cos(K2) -cos(W2)*sin(K2) sin(W2)*sin(K2) A2*cos(K2); sin(K2) 

cos(W2)*cos(K2) -sin(W2)*cos(K2) A2*sin(K2); 0 sin(W2) cos(W2) D2; 0 0 0 

1]; 
T3=[cos(K3) -cos(W3)*sin(K3) sin(W3)*sin(K3) A3*cos(K3); sin(K3) 

cos(W3)*cos(K3) -sin(W3)*cos(K3) A3*sin(K3); 0 sin(W3) cos(W3) D3; 0 0 0 

1]; 
T4=[cos(K4) -cos(W4)*sin(K4) sin(W4)*sin(K4) A4*cos(K4); sin(K4) 

cos(W4)*cos(K4) -sin(W4)*cos(K4) A4*sin(K4); 0 sin(W4) cos(W4) D4; 0 0 0 

1]; 
TG=T1*T2*T3*T4; % Matriz de Transformação Homogênea Global 
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8.3 FUNÇÃO JACOBIANA INVERSA 

 

function [Jinv] = Jacobiana_Inversa(K4,K3,K2); 
A4=-131;       
D4=7;         
W4=0; 
A3=-79.5;          
D3=0;            
W3=0; 
A2=-21;         
D2=-45;      
W2=(-90*pi)/180; 
A1=-59;     
D1=0;           
W1=0; 
K1=(180*pi)/180; 
V01 = K1; 
V02 = K2; 
V03 = K3; 
V04 = K4; 
V05 = W1; 
V06 = W2; 
V07 = W3; 
V08 = A2; 
V09 = A3; 
V10 = A4; 
V11 = D3; 
V12 = D4; 
%Variáveis Auxiliares de Cálculo 
V13 = cos(V01); 
V14 = cos(V02); 
V15 = cos(V03); 
V16 = cos(V04); 
V17 = cos(V05); 
V18 = cos(V06); 
V19 = cos(V07); 
V20 = sin(V01); 
V21 = sin(V02); 
V22 = sin(V03); 
V23 = sin(V04); 
V24 = sin(V05); 
V25 = sin(V06); 
V26 = sin(V07); 
V27 = V13*V21; 
V28 = V13*V14; 
V29 = V18*V28; 
V30 = V10*V16; 
V31 = V19*V22; 
V32 = V19*V15; 
V33 = V25*V28; 
V34 = V10*V23; 
V35 = V26*V22; 
V36 = V26*V15; 
V37 = V09*V15; 
V38 = V09*V22; 
V39 = V18*V27; 
V40 = V25*V27; 
V41 = V24*V14; 
V42 = V24*V21; 
V43 = V18*V42; 
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V44 = V17*V20; 
V45 = V21*V44; 
V46 = V14*V44; 
V47 = V20*V14; 
V48 = V24*V25; 
V49 = V20*V21; 
V50 = (-V27-V46); 
V51 = (-V29+ V18*V45); 
V52 = (V33-V25*V45); 
V53 = (V28-V45); 
V54 = (-V39-V18*V46+V20*V48); 
V55 = V17*V28; 
V56 = (-V49+V55); 
V57 = (-V18*V47-V17*V39); 
V58 = (V25*V47+V17*V40); 
V59 = (V47+V17*V27); 
V60 = (-V18*V49+V17*V29-V13*V48); 
V61 = (V18*V41+ V17*V25); 
V62 = V24*V18; 
V63 = V48*V21; 
V64 = V21*V22; 
V65 = (V50*V15+V51*V22)*V30 + (-V50*V31+V51*V32+V52*V26)*V34 + (V50*V35-

V51*V36+V52*V19)*V12 + V50*V37 + V51*V38 + V52*V11 - V08*V27 - V08*V46; 
V66 = (-V53*V22+V54*V15)*V30 + (-V53*V32-V54*V31)*V34 + 

(V53*V36+V54*V35)*V12 - V53*V38 + V54*V37; 
V67 = - (V53*V15+V54*V22)*V34 + (-

V53*V31+V54*V32+(V40+V25*V46+V20*V62)*V26)*V30; 
V68 = (V56*V15+V57*V22)*V30 + (-V56*V31+V57*V32+V58*V26)*V34 + (V56*V35-

V57*V36+V58*V19)*V12 + V56*V37 + V57*V38 + V58*V11 - V08*V49 + V08*V55; 
V69 = (-V59*V22+V60*V15)*V30 + (-V59*V32-V60*V31)*V34 + 

(V59*V36+V60*V35)*V12 - V59*V38 + V60*V37; 
V70 = - (V59*V15+V60*V22)*V34 + (-V59*V31+V60*V32+(V25*V49-V17*V33-

V13*V62)*V26)*V30; 
V71 = (V41*V15-V62*V64)*V30 + (-V41*V31-V43*V32+V63*V26)*V34 + 

(V41*V35+V43*V36+V63*V19)*V12 + V41*V37 - V43*V38 + V63*V11 + V08*V41; 
V72 = (-V42*V22+V61*V15)*V30 + (-V42*V32-V61*V31)*V34 + 

(V42*V36+V61*V35)*V12 - V42*V38 + V61*V37; 
V73 = - (V42*V15+V61*V22)*V34 + (-V42*V31+V61*V32+(-V48*V14+ 

V17*V18)*V26)*V30; 
J = [V65, V66, V67; V68, V69, V70; V71, V72, V73]; 

  
%********************Cálculo da Matriz Jacobiana Inversa ****************** 
V74 = V69*V73; %Variáveis Auxiliares de Cálculo 
V75 = V70*V72; 
V76 = V66*V73; 
V77 = V67*V72; 
V78 = V66*V70; 
V79 = V67*V69; 
%Determinante da Matriz Jacobiana 
V80 = (V65*V74-V65*V75-V68*V76+V68*V77+V71*V78-V71*V79);         
%Cálculo dos termos da Matriz Jacobiana Inversa 
V81 = (V74-V75)/V80; 
V82 = -(V76-V77)/V80; 
V83 = (V78-V79)/V80; 
V84 = -(V68*V73-V70*V71)/V80; 
V85 = (V65*V73-V67*V71)/V80; 
V86 = -(V65*V70-V67*V68)/V80; 
V87 = (V68*V72-V69*V71)/V80; 
V88 = -(V65*V72-V66*V71)/V80; 
V89 = (V65*V69-V66*V68)/V80; 
Jinv =  [V81, V82, V83; V84, V85, V86; V87, V88, V89]; 
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9 APÊNDICE C: PROCESSAMENTO DIGITAL DE IMAGEM  

 

Neste apêndice são apresentados os programas dos blocos de função do Simulink nos 

métodos Reconhecimento de Tom de Cor Verde e Reconhecimento de Padrão de Imagem. 

 

9.1 RECONHECIMENTO DE TOM DE COR VERDE  

 

function objeto_detectado  = trackball(r_in, g_in, b_in) 

  
%% Captura componentes RGB 

  
r = r_in; 
g = g_in; 
b = b_in; 

  
%% Calcula tom de verde 

  
Verde = g - r/2 - b/2; 

  
%% Restringe tons de verde 

  
bw = Verde > 45 & Verde < 55; 

  
%% Acha o centro 

  
[x, y] = find(bw); 

  

if isempty(x) 

  
    objeto_detectado=false; 

  
else 

     
    objeto_detectado=true; 

  
end 

 

 

 

9.2 RECONHECIMENTO DE PADRÃO DE IMAGEM 

 

O programa principal chama uma função externa que também é mostrada na sequência. 

 
function Objeto_detectado = Deteccao_de_Objeto(objeto,cena) 

  
coder.extrinsic('detectaobjeto'); 
Objeto_detectado=0; 

  
Objeto_detectado=detectaobjeto(objeto,cena); 
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9.2.1 Função Detecta Objeto 

 

function [Objeto_detectado] = detectaobjeto(objeto,cena); 

  
%%%%% Reconhecimento de Padrão de Imagem %%%%% 

  
%Lê a imagem do objeto e da cena e converte para escala de cinza. 

  
objeto = rgb2gray(objeto); 
%figure; imshow(objeto); 
%title('Objeto em Escala de Cinza'); 
cena = rgb2gray(cena); 
%figure; imshow(cena); 
%title('Cena em Escala de Cinza'); 

  
%Detecta e mostra pontos característicos no objeto e na cena. 

  

Pontos_do_objeto = detectSURFFeatures(objeto); 
Pontos_da_cena = detectSURFFeatures(cena); 
%figure; imshow(objeto); 
%title('100 Principais Pontos Característicos do Objeto'); 
%hold on; 
%plot(Pontos_do_objeto.selectStrongest(100)); 
%figure; imshow(cena); 
%title('300 Principais Pontos Característicos da Cena'); 
%hold on; 
%plot(Pontos_da_cena.selectStrongest(300)); 

  
%Extrai características dos pontos característicos do objeto e da cena. 

  
[Caracteristicas_do_objeto, Pontos_do_objeto] = extractFeatures(objeto, 

Pontos_do_objeto); 
[Caracteristicas_da_cena, Pontos_da_cena] = extractFeatures(cena, 

Pontos_da_cena); 

  
%Detecta e mostra prováveis pontos característicos equivalentes entre o 

objeto e a cena. 

  
Pontos_Caracteristicos_Equivalentes = 

matchFeatures(Caracteristicas_do_objeto, Caracteristicas_da_cena); 
Pontos_Caracteristicos_Equivalentes_do_Objeto = 

Pontos_do_objeto(Pontos_Caracteristicos_Equivalentes(:, 1), :); 
Pontos_Caracteristicos_Equivalentes_da_Cena = 

Pontos_da_cena(Pontos_Caracteristicos_Equivalentes(:, 2), :); 
%figure; 
%showMatchedFeatures(objeto, cena, 

Pontos_Caracteristicos_Equivalentes_do_Objeto, ... 
%    Pontos_Caracteristicos_Equivalentes_da_Cena, 'montage'); 
%title('Prováveis Pontos Equivalentes (Inclusive Pontos Isolados)'); 

  
%Localiza o objeto na cena filtrando os pontos equivalentes isolados e 

estimando a... 
%...transformação geométrica entre os pontos equivalentes no objeto e na 

cena. 
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[tform, Pontos_Caracteristicos_Equivalentes_do_Objeto_Proximos, 

Pontos_Caracteristicos_Equivalentes_da_Cena_Proximos] = ... 
    

estimateGeometricTransform(Pontos_Caracteristicos_Equivalentes_do_Objeto, 

Pontos_Caracteristicos_Equivalentes_da_Cena, 'affine'); 

  
%Mostra pontos característicos equivalentes entre o objeto e a cena 

(excluindo pontos isolados) 

  
figure; 
showMatchedFeatures(objeto, cena, 

Pontos_Caracteristicos_Equivalentes_do_Objeto_Proximos, ... 
    Pontos_Caracteristicos_Equivalentes_da_Cena_Proximos, 'montage'); 
title('Pontos Equivalentes'); 

  
%Obtém um retângulo que envolve o objeto. 

  
Retangulo_Objeto = [1, 1;...                           % vértice superior 

esquerdo 
        size(objeto, 2), 1;...                 % vértice superior direito 
        size(objeto, 2), size(objeto, 1);... % vértice inferior direito 
        1, size(objeto, 1);...                 % vértice inferior esquerdo 
        1, 1];                    

  
%Transforma o retângulo obtido para o sistema de coordenadas da cena e 

plota indicando a localização do objeto na cena.     

     
Retangulo_Objeto_na_Cena = transformPointsForward(tform, Retangulo_Objeto); 
figure; imshow(cena); 
hold on; 
line(Retangulo_Objeto_na_Cena(:, 1), Retangulo_Objeto_na_Cena(:, 2), 

'Color', 'r'); 
title('Objeto Detectado'); 

  
Numero_de_Pontos_Reconhecidos=Pontos_Caracteristicos_Equivalentes_da_Cena_P

roximos.Count 
if Numero_de_Pontos_Reconhecidos<4 
    Objeto_detectado=0 
else 
    Objeto_detectado=1 
end 
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10 APÊNDICE D: PROGRAMA DE CÁLCULO DO ULTRASSOM  

 

# Bibliotecas 

import time 

import RPi.GPIO as GPIO 

 

#Funções 

 

def measure(): 

# Medição de distância 

   GPIO.output(GPIO_TRIGGER, True) 

   time.sleep(0.00001) 

   GPIO.output(GPIO_TRIGGER, False) 

   start = time.time()   

   while GPIO.input(GPIO_ECHO)==0: 

     start = time.time() 

   while GPIO.input(GPIO_ECHO)==1: 

      stop = time.time() 

   elapsed = stop-start 

   distance = (elapsed * 34300)/2 

 return distance 

 

def measure_average(): 

   # Retorna a média de 3 medições. 

   distance1=measure() 

   time.sleep(0.1) 

   distance2=measure() 

   time.sleep(0.1) 

   distance3=measure() 

   distance = distance1 + distance2 + distance3 

   distance = distance / 3 

   return distance 
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# Programa Principal 

 

GPIO.setmode(GPIO.BCM) 

# Usa nomes dos GPIO’s ao invés dos números dos pinos 

 

# Definição de GPIO’s 

GPIO_TRIGGER = 23 

GPIO_ECHO = 24 

GPIO_LED = 17 

 

# Configura pinos como entrada ou saída 

GPIO.setup(GPIO_TRIGGER,GPIO.OUT)  # Trigger 

GPIO.setup(GPIO_ECHO,GPIO.IN)       # Echo 

GPIO.setup(GPIO_LED,GPIO.OUT)       # Led 

 

# Zera pino Trigger 

GPIO.output(GPIO_TRIGGER, False) 

# Apaga o led 

GPIO.output(GPIO_LED, False) 

 

try: 

while True: 

      distance = measure_average() 

      if distance < 20: 

         GPIO.output(GPIO_LED, True) 

      else: 

         GPIO.output(GPIO_LED, False) 

      time.sleep(.1) 

except KeyboardInterrupt: 

  # Se o usuário pressionar CTRL-C sai do try e resseta GPIO’s 

  GPIO.cleanup() 


