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Resumo. Nesse projeto, foi usado a interface de um KUKA Youbot, bem como o robô em si. 

Para a parte de configuração foi criado um Plano cartesiano no Youbot usando um Joystick com 

o estudo da cinemática direta. Para a classificação automática de peso foi gerada usando 

cinemática inversa, onde as entradas eram dadas na etapa de configuração manual e o peso era 

medido usando os sensores de torque das juntas. A Etapa de classificação automática possui um 

alerta de voz quando o efetuador alcança os pontos dados pelo processo de configuração manual. 

O projeto tem o foco na automação do processo de seleção de objetos pelos seus pesos, 

utilizando o torque exigido nas juntas do braço robô. O projeto foi inteiro feito utilizando o 

software Simulink, adjunto ao MatLab. O ponto mais significativo do projeto foi extrair do robô 

uma precisão de 1e-3, conseguindo chegar até 1e-4. 

Palavras-chave. Kuka, Manipulador, Joystick, Classificação, torque 

Introdução.  Esse projeto foi feito em parceria com o programa de mestrado em Robótica da 

Umeå Universitet, instituição de ensino situada na cidade de Umeå, Västerbotten, Suécia, 

consistindo em um robô para seleção automática, largamente utilizado na indústria. O processo 

de seleção escolhido para esse projeto foi seleção por peso do objeto selecionado e coletado pelo 

efetuador do robô. Um exemplo de uso são os robôs que coletam embalagens e selecionam as 

que estão de acordo com a métrica adotada pela lei (com uma porcentagem de erro predefinida 

por regulação) [1], descrita no pacote. Técnica largamente utilizada na indústria de 

empacotamento, distribuição e embalagem de produtos, facilitando a logística e gerando um 

maior controle sobre o conteúdo das embalagens.  

O manipulador para esse projeto é o KUKA Youbot, conectado a um Raspberry Pi, programado 

em Simulink da MatLab, tem-se o objetivo de selecionar latas coletadas em uma posição inicial e 

leva-las a duas possíveis posições, dependendo do peso contido nas mesmas (A e B) onde 

seriam: 

A – O produto está dentro do peso requerido  

B – O produto não está dentro do peso requerido 
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Por meio de meio de um roteador, se faz possível a conexão entre o YouBot, o PC do usuário e o 

Raspberry PI. O Raspberry, além de tudo, recebe os comandos do joystick, através de RPi, como 

mostra a Figura 1:  

 

Figura 1 - Diagrama de conexões do sistema 

Introdução teórica: Cinemática. Cinemática é a ciência de movimento que trata o assunto sem 

considerar as forças que a causam. Com o estudo da cinemática é possível obter posição, 

velocidade, aceleração e várias outras derivações provenientes da variação da posição. [2] 

Cinemática Direta. Usada para obter a orientação e posição do efetuador, dada informações das 

juntas [3] Para representar a posição e orientação do efetuador se faz necessário um sistema de 

coordenadas. A posição e orientação desse sistema tem como origem uma base fixa, O0 (y0, x0, 

z0), disso se define o sistema de coordenadas para cada elo, Oi (yi, xi, zi). 

É possível determinar a posição e orientação de “i” usando sua relação com o sistema anterior “i-

1”, pelo uso de matrizes homogêneas que relacionam as transformações entre os sistemas. Com 

isso é possível obter posição e orientação do efetuador pelas relações impostas com a base fixa 

pela composição de consecutivas transformações homogêneas, começando da base do sistema (i 

= 0) até o efetuador (i). Para auxiliar e colocar esse sistema de coordenadas de maneira 

sistemática é usada a convenção de Denavit-Hartenberg. 

Convenção de Denavit-Hartenberg. Para descrever o movimento entre dois elos adjacentes, 

Denavit e Hartenberg propuseram um método para estabelecer sistematicamente um sistema de 

coordenadas fixo para cada elo de um sistema articulado qualquer [4]. Esse método resulta em 

uma matriz 4x4 representado cada sistema de coordenadas do elo sobre a junta, relacionando-o 

com o sistema de coordenadas anterior. Com essas matrizes se obtém as coordenadas do 

efetuador, demonstrado por um sistema matemático, em outras palavras, uma matriz que 

relaciona os elos do começo ao fim do sistema. 
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 O Eixo Zi-1 é posto ao longo do eixo de movimento da junta i. 

 O Eixo Xi é normal ao eixo Zi-1 e aos pontos fora dela. 

 O eixo Yi completa o sistema baseado na “Regra da mão direita”.        

Por essas regras vemos que a escolha do sistema de coordenadas é livre, podendo ser colocado 

em qualquer lugar da base de apoio, desde que o eixo Z0 fique sempre no eixo de movimento da 

primeira junta. O sistema de coordenadas também pode ser colocado em qualquer parte do 

efetuador, desde que o eixo Xi seja normal ao eixo Zi-1. 

A representação DH do elo é baseada em quatro parâmetros relacionados e representam todo o 

comportamento cinemático que as juntas possam ter. Abaixo os parâmetros: 

 θi é o angulo entre Xi-1 e Xi sobre Zi-1  

 di é a distância pelo Zi-1 do Oi-1 até a intersecção de Zi-1 e Xi 

 ai é a distância pelo Xi do Oi até a intersecção de Zi-1 e Xi  

 αi é o angulo entre Zi-1 e Zi e sobre Xi 

Cinemática Inversa. É o processo que determina os parâmetros de todo o sistema de 

coordenadas, tendo apenas a posição e orientação do efetuador. Para exemplificar, foi usado um 

robô simples de 1 elo, figura 2, no plano X-Y. Um elo de tamanho l, e uma junta com angulo θ 

[5]. A posição do efetuador é Xhand. Para resolver esse problema, encontrar o angulo θ, o tamanho 

l. Tomando por base somente Xhand (0,7 , 0,7) . 

 
Figura 2 - Esquema de robô simples com apenas 1 elo 
Então para o angulo θ: 

        (  ⁄ ) (1) 

 E para l: 

                                (2) 

Resolvendo (2): 

     (3) 
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Dinâmica e cálculo do torque. Para a dinâmica do efetuador foi usado o método de Euler-

Lagrange [6], ignorando as forças de fricção será representado pela equação (4): 

       ( ) ̈            (   ̇)        ( )          (4) 

Sendo       ( ) ̈            (   ̇) a parte inercial da equação (4),       ( ) o vetor gravidade 

e        o vetor de torque para cada junta. A parte Lagrangiana abaixo pode descrever o 

movimento do manipulador representando seu comportamento dinâmico: 

 
 

  
(
  

  ̇
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                  (5) 

essa é a função de torques que é aplicada ao atuador de cada junta através do Lagrangiano onde 

L representa a função de Lagrange, envolvendo a energia cinética K e a energia potencial U. 

Assumindo que a energia potencial não é dependente do tempo, pode-se separa-la da energia 

cinética: 
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No caso de um sistema multi-corpos  
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tira-se: 
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Onde o lado esquerdo da equação representa as forças inercias do manipulador que podem ser 

descritas como: 

  ( ) ̈   (   ̇)      (8) 

Para a energia potencial podemos continuar com: 

    ∑   

 

   

 ∑  (  
      )

 

   

 (9) 

onde    é a massa,   a aceleração da gravidade, e derivando o vetor gravidade       ( ) temos:  

       ( )  
  

  
 ∑      

  

 

   

 (10) 

onde a dimensão de     
 , Jacobiano da junta, é uma matriz [n × 3] e   um vetor [3 × 1] 
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Materiais. 

KUKA YouBot. O manipulador robótico usado nesse projeto foi o KUKA YouBot (Figura 3), 

que consiste em uma plataforma móvel omnidirecional com um braço robô de 5 GDL (Graus de 

liberdade – DOF), com seu manipulador sendo uma pinça. É equipado também com uma Placa-

mãe e uma interface EtherCAT para o sistema de transmissão de dados. 

 
Figura 3 - Materiais do Projeto 
 

Tabela 1 - Dados do Braço KUKA YouBot 

Cinemática serial 5 eixos 

Altura 655 mm 

Área de trabalho 0.513 m³ 

Peso 6.3 kg 

Carga útil 0.5 kg 

Estrutura Forjada em magnésio 

Repetibilidade de posição 1 mm 

Comunicação etherCat 

Tensão 24v CC 

Potência do Sistema de tração limitado a  80 w 

Dados dos eixos alcance velocidade 

Eixo 1 (a1)  +/– 169°  90 °/s 

Eixo 2 (a2)  + 90°/– 65°  90 °/s 

Eixo 3 (a3)  + 146°/– 151°  90 °/s 

Eixo 4 (a4)  +/– 102°  90 °/s 

Eixo 5 (a5)  +/– 167°  90 °/s 

Pinça   Destacável, com 2 dedos 
 

Abertura da Pinça  70 mm 
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Tabela 2 - Dados da plataforma KUKA YouBot 

 A Placa-mãe do YouBot foi conectada a um roteador permitindo assim a comunicação desse 

com o Raspberry Pi e um PC com Simulink. 

Raspberry Pi 2, Modelo B. É um computador de baixo custo, placa única e com o tamanho de 

um cartão de crédito, desenvolvido no Reino Unido com entrada/saída de áudio e vídeo, USB e 

Ethernet. A integração com o Simulink foi usada exaustivamente nesse projeto por meio das 

bibliotecas dispostas pela Raspberry Pi em diversas partes do projeto.  
 

Tabela 3 - Especificação Raspberry Pi 

Chip Broadcom BCM2836 SoC 

Arquitetura do Core Quad-core ARM Cortex-A7 

CPU 900MHz 

GPU Dual Core VideoCore IV® Multimedia Co-Processor 

Fornecendo Open GL ES 2.0, e 1080p30  

Memória 1GB LPDDR2 

Sistema Operacional Executa o boot a partir do Micro SD, rodando uma versão de Linux 

Dimensões 85 x 56 x 17mm 

Potência Micro USB 5V, 2A 

CONECTORES 

Ethernet 10/100 BaseT Ethernet  

Saída de Vídeo HDMI (rev 1.3 & 1.4) 

Saída de Áudio 3.5mm HDMI  

USB 4 x USB 2.0 

Conector GPIO 40-pinos 2.54 mm  

Com 27 pinos GPIO com +3.3 V, +5 V e GND 

Conector Câmera 15-pinos MIPI (CSI-2) 

Entrada para Cartão Micro SDIO 

Cinemática omnidirecional 4 kuka omnirodas 

Comprimento  580 mm 

Largura 380 mm 

Altura  140 mm 

Curso 20 mm 

Peso  20 kg 

Carga útil 20 kg 

Estrutura Aço 

Velocidade 0.8 m/s 

Comunicação etherCat 

Tensão 24v CC 
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Joystick. Um joystick é um dispositivo de entrada que consiste em enviar sinais ao Raspberry Pi 

dados pelo operador. Um joystick, é o principal dispositivo de controle no cockpit de muitas 

aeronaves civis e militares. Possuindo botões suplementares para controlar vários aspectos extras 

como mostrado na figura 4. 

 
Figura 4 – Joystick 

 

Método. Com a intenção de melhor aproveitar o tempo foi criada uma lista de especificações e 

prioridades para serem tomadas para se ter uma boa resolução do projeto em tempo hábil 

Especificações: 

 Controlar o braço robô usando um joystick ou uma GUI (Interface gráfica do usuário) 

 Movimentar a plataforma sob o robô 

 Determinar o ponto inicial e os pontos de despejo do objeto 

 Fazer com que efetuador agarre os objetos no ponto inicial automaticamente 

 Pesar o objeto e despeja-lo nas posições definidas A ou B 

 GUI no Simulink mostrando o peso medido e o número de objetos de cada categoria 

 Operar o braço em um plano Cartesiano 

 Alertar por alerta de voz quando o robô sair de seu alcance operacional  

 Alerta de voz ao operador 

 Programar os pontos iniciais e de despejo por um dispositivo operacional portátil 

(Joystick) 

Tabela 4 - Agenda de tarefas 

Operar o braço robô com o Joystick ou GUI (Graphic User Interface) 

Configuração das posições chave 

No modo automático o efetuador pega um objeto na posição de Coleta 

Detectar se existe um objeto na posição de Coleta 

Pesar objeto e solta-lo de acordo com o seu peso nas posições predefinidas 

GUI onde mostra o peso do objeto e o número de objetos de cada categoria 

Operar o YouBot em um Plano Cartesiano (X’ e Y’) 

Quando o YouBot alcançar seu limite operacional enviar um alerta por voz 

Alerta de voz ao operador 
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Configurar pontos de Coleta, A e B por Joystick 

Escolher o peso ideal do objeto 

 

Cinemática. A cinemática do YouBot foi implementada usando a ferramenta Simulink do 

MatLab para obter a posição do efetuador como também o ângulo das juntas. 
Na Figura 5 abaixo, temos os blocos de Simulink usados e explicados nesse tópico. 

 

Figura 5 - Modelo de blocos da cinemática em Simulink 

 

Cinemática Direta. O modelo cinemático do Youbot foi escrito usando a convenção DH, onde 

cada quadro de coordenada tem de ser ligado a cada elo do braço, seguindo a lista de regras por 

atribuição de cada quadro, como proposto na introdução teórica, com intuito de minimizar as 

variáveis necessárias para descrever o movimento. A regra de transformação é descrita sob a 

equação abaixo: 

                                           (11) 
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Abaixo tem-se como é descrita a rotação em cada eixo: 

      [
          
         
   

]   (12) 

      [
   
          
         

]   (13) 

      [
         
   

          
]   (14) 

 

A convenção de DH passado para MatLab, esse código se encontra dentro dos blocos em 

destaque na figura 6: 

Tabela 5 - Código 1 - Matriz de transformação 

function m=LinkDH(v) %Função de rotação do elo 

    m=ScrewZ(v(1),v(2))*ScrewX(v(4),v(3)); %Multiplic Rotações 

end 

  

function m=ScrewX(alfa,x) %Função de rotação em X 

    c=cos(alfa);  

    s=sin(alfa); 

    m= [1 0 0 x; 

        0 c -s 0;  

        0 s c 0; 

        0 0 0 1];  

end 

  

function m=ScrewZ(th,z) %Função de rotação em Z 

    c=cos(th); 

    s=sin(th); 

    m= [c -s 0 0; 

        s c 0 0; 

        0 0 1 z; 

        0 0 0 1]; 

End 

 

Para a convenção de DH foi criado um bloco no Simulink para descrever a transformação em 

cada junta, como mostrado na Figura 6 abaixo, e multiplicados em sequência formando as 

transformações homogêneas da base até cada junta, código mostrado acima. 
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Figura 6 - Transformação homogênea calculada por blocos do Simulink 

 

Cinemática Inversa. Para o YouBot foi usado o modelo proposto por Freidovich (2015) 

mostrado na figura 7, onde são gerados pontos de dissociação Oc e O. 

 
Figura 7 - Esquema Youbot relacionando a base e os pontos de dissociação 

 

Após gerar os pontos, o modelo é dissociado, separando em partes para facilitar o cálculo dos 

ângulos, a primeira separação é feita pela vista superior, para o cálculo de q1, como visto na 

figura 8, calculado utilizando: 

       
  (    ⁄ ) (15) 
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Figura 8 - Dissociação Calculo de    

 

Para os cálculos de q2 e q3 usamos uma segunda dissociação, figura 9. 

 
Figura 9 - Dissociação obtenção de    e    

 

Com isso podemos apenas usar o teorema dos cossenos no triangulo gerado pelos elos 

        
             

     
 (16) 

        √          (17) 

        
  (

     
     

) (18) 

        
  (

 

 
)       (

       
          

) (19) 
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Para os angulos restantes foi usado o mesmo método acima, porém partindo de Oc até O. 

A seguir, na figura 10, temos o bloco que contém as expressões acima e o código embutido do 

mesmo. 

 
Figura 10 - Blocos do Simulink da Cinemática inversa 

 

Tabela 6 - Código 2 - Cálculo dos ângulos pela cinemática inversa 

function [JointAnglesOut, GripperOut, SolutionOut, debug]  = 

youBotManipulatorInverseKinematics(xyz,toolangles, GripperIn) 

%#codegen 

    l1=0.302-0.147; %Tamanho dos Elos 

    l2=0.437-0.302; 

    l3=0.655-0.437; 

     

    x=xyz(1); %Obtenção da posição 

    y=xyz(2); 

    z=xyz(3)-0.147; %0.147 é a Altura da plataforma 

    th1=atan2(y,x); %Calculo do theta1 

    GripperOut=GripperIn; 

         

    axis_x=[cos(th1) sin(th1) 0]'; 

    x_prim=[x y 0]*axis_x-0.046; 

    y_prim=z; 

    z_prim=0; 

     

    surfangle=toolangles(2); 

    xs=x_prim-l3*cos(surfangle); 

    ys=y_prim-l3*sin(surfangle); 

    xs=-xs; 

    xsqr=xs.^2; 

    ysqr=ys.^2; 
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    r=xsqr+ysqr; 

    c3=(r-l1^2-l2^2)/(2*l1*l2); 

    s3_sqr=(1-c3.^2); 

    SolutionOut=s3_sqr<=1; 

     

    s3=sqrt(s3_sqr); 

 

    th3=atan2(s3,c3); %Calculo do theta3 

    k1=l1+l2*c3; 

    k2=l2*s3; 

    th2=(atan2(ys,xs)-atan2(k2,k1)); %Calculo do theta2 

    th4=(surfangle-(th2)-(th3));  

    th4=atan2(sin(th4),cos(th4)); %Calculo do theta4 

     

    xyz_base=[0 0 0.147]'; 

    xyz_plate=[-0.159 0 0.036]';  

     

    debug=[x_prim,y_prim,z_prim,xs,ys]; 

  

    th5=toolangles(1); 

     

    th2=-(pi/2-th2); 

    th2=atan2(sin(th2),cos(th2)); 

    JointAnglesOut=[th1,th2,th3,th4,th5]; 

    if(SolutionOut==0) 

        JointAnglesOut=[0 0 0 0 0]; 

    end  

end 

 

Modo de configuração manual.  Nesse modo o operador pode trabalhar com o efetuador 

usando o joystick, movendo o braço dentro do plano Cartesiano e também configurar o ponto de 

Coleta e pontos de despejo A e B 

Movimento do efetuador com o Joystick. Um dos objetivos do projeto era fazer com que o 

KUKA YouBot trabalhasse em um plano Cartesiano qualquer, o operador manda um sinal ao 

Raspberry Pi pressionando o botão de direção no Joystick, atualizando os pontos x e y no plano 

virtual, sendo transmitido ao efetuador com um certo atraso. 

A próxima figura, figura 11, mostra o bloco de movimento do Joystick no Simulink gerando X, Y 

e Z para o bloco de cinemática inversa, transformando-os em ângulos para juntas. 
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Figura 11 - Conexão pelo Simulink do Bloco de movimento do Joystick com a cinemática inversa do YouBot. 

 

O bloco da esquerda, Joystick Movement, recebe os dados reais atualizados de y e x, e os 

incrementa e decrementa conforme os botões do Joystick são acionados. 

Abrindo o bloco de Simulink do movimento pelo Joystick (Figura 12) podemos ver as funções 

internas do bloco e como a área de trabalho (limite de operação) do efetuador foi implementada.  

 
Figura 12 - Bloco do Simulink para controle do efetuador. 
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Na imagem acima, temos, à direita, o conjunto de blocos que faz a detecção de limite de espaço 

de trabalho, caso por algum motivo o Joystick envie um comando muito diferente do esperado, 

baseado no raio de ação do YouBot, o robô volta para sua posição de segurança, configurada 

previamente pelo operador, XYZ_Original da figura 11. 

Tabela 7 - Código 3 - Função de cálculo para botão do Joystick 

function y = fcn(x, velo) 

  

upper_value = 0.33; 

lower_value = 0; 

joy_edge = 0.5; 

  

global X; 

  

if X <= upper_value && X >= lower_value 

    if x > 0+joy_edge 

        X = X-velo; 

    end 

    if x < 0-joy_edge 

        X = X+velo; 

    end 

end 

  

if X > upper_value 

    X = upper_value; 

end 

if X < lower_value 

    X = lower_value; 

end 

  

y = X; 

Armazenando posições chave com o Joystick.O modo manual deve também armazenar 3 

posições dadas pelo operador do Joystick: 

 Posição de Coleta: Onde o produto é colocado para a seleção 

 Posição A - Para onde os produtos com o peso certo vão 

 Posição B - Onde produtos abaixo do peso serão descartados 

Essas posições serão utilizadas no modo de Seleção automática. Para armazenar os dados o 

operador precisa colocar o efetuador na posição desejada e apertar o botão correspondente à 

posição desejada. Quando o botão é pressionado são enviados os valores (x, y, z) para um 

DSMM (Data Store Memory Matrix - Matriz de memória para armazenamento de dados) 3x3, 

sendo cada linha dessa matriz para um botão e cada coluna para os valores de x, y e z 

respectivamente. Os blocos de Simulink para tal são mostrados abaixo. 
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Figura 13 – Blocos do Simulink para controle e armazenamento das posições dadas pelo Joystick 

 

Tabela 8 - Código 4 - Armazenamento de posições pelo Joystick 

function [set1, set2, set3] = fcn(a, b, c, XYZ) 

  

global Pos; 

  

if a ~= 0 %Se botão A pressionado, dados armazenados em Pos(1, :) 

    Pos(1, :) = XYZ; 

end 

if b ~= 0 %Se botão B pressionado, dados armazenados em Pos(2, :) 

    Pos(2, :) = XYZ; 

end 

if c ~= 0 %Se botão C pressionado, dados armazenados em Pos(3, :) 

    Pos(3, :) = XYZ; 

end 

  

set1 = Pos(1, :); 

set2 = Pos(2, :); 

set3 = Pos(3, :); 

 

Modo de classificação automática. Esse segundo modo consiste nos movimentos automáticos 

do KUKA YouBot, indo para a posição de coleta, pegando o objeto, medindo seu peso pelo 

torque aplicado nas juntas e selecionando sua posição final dependendo do peso do objeto, 

passando ao operador um alerta de voz sempre que o efetuador alcança seus pontos chave 

armazenados na etapa anterior. 
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Sequência de movimentos. O KUKA YouBot utilizado nesse projeto não tinha sensor para a 

detecção de objetos, por isso era necessário sempre rastrear sua posição, calculando a posição 

real do efetuador e comparando-a com a posição desejada. Feito isso, o robô analisa e envia os 

dados a uma função que decide o próximo movimento do robô, como mostrado a seguir, figura 

14: 

 

 
Figura 14 – Blocos para aproximação da posição desejada 

 

No código 5, abaixo, vemos como é feito a contagem e sequencia dos movimentos. 

Tabela 9 - Código 5 - Sequência de movimento automático 

function counter = Func(inGrab, inA, inB, mass, setMass) 

global cont; 

  

if inGrab == 1; %Caso robô esteja na posição de coleta 

    cont = 1;   %Variável atribuída o valor 1 

end 

  

if inA == 1; %Caso robô esteja na posição A 

    cont = 2; %Variável atribuída o valor 2 

end 

  

if inB == 1; %Caso robô esteja na posição B 

    cont = 0; %Variável atribuída o valor 0 
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end 

counter = cont; 

O contador acima aciona o indexador abaixo, figura 15, que manda o código de movimento para 

o bloco de cinemática inversa, figura 11. 

 
Figura 15 - Bloco de movimento 

 

Olhando para o bloco de verificação de alcance da posição desejada (Target Position Range 

Verification block), da figura 14, podemos ver seu conteúdo na figura 16, onde é gerado um loop 

de comparação entre a posição desejada e a posição real do efetuador até a diferença se tornar 

menor que 1e-3, significando que o efetuador chegou na posição desejada. 

 
Figura 16 - Blocos de Simulink de detecção da posição desejada 

 

Alerta por voz 

O bloco de voz é dado pela biblioteca do RPi no Simulink, que lê a sentença, em inglês, quando 

acionada por um gatilho. Como gatilho foi-se usado o sinal quando o efetuador alcança a posição 

desejada, enviando um alerta de voz ao operador. O esquema é mostrado na figura 17. 
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Figura 17 - Bloco do Simulink de Alerta por voz com a posição desejada como Gatilho 

 

Obtenção da massa do objeto utilizando torque. A obtenção da massa do objeto selecionado 

foi feita a partir da equação a seguir, proposta em [6]: 

    ( ) ̈   (   ̇)   ( ) (20) 

Para simplificar a equação o robô é posto em uma posição estática, sem velocidade ou 

aceleração, além da aceleração da gravidade, com isso isolamos e anulamos instantaneamente, 

para vias de cálculo, a parte inercial da equação. Com isso obtemos das equações (7) e (9): 

    ( ) (21) 

A posição escolhida também simplifica o cálculo pois coloca o YouBot de forma que só é 

necessário o uso de um sensor de torque para o cálculo da massa do objeto, como mostrado na 

figura 18, diminuindo também a quantidade de ruído proveniente de múltiplos sensores. Nessa 

posição é utilizado a equação de momento angular para termos o torque aplicado na junta, 

adicionando a massa do objeto à equação. 

 
Figura 18 - Configuração do YouBot para medição da massa do objeto 
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Conforme equação: 

  ⃗     ⃗                    
( ⃗  ⃗ )

 ⃗   
  (22) 

Onde m é a massa do objeto, r é a distância do efetuador até o ponto onde o torque é medido,  ⃗ é 

o torque na junta sem a massa do objeto,  ⃗  é o torque na junta contando a massa do objeto e g é 

a gravidade 

A figura 19 mostra o bloco do Simulink usado para esse cálculo. Segue código abaixo. 

 
Figura 19 - Bloco do Simulink para cálculo de peso de um objeto 

 

Tabela 10 - Código 6 - Cálculo da massa do objeto 

function mass  = MeasuringMassofObject(Torque3) 

t3   = -Torque3(3); %Entrada do sensor de torque da junta 3 

g    = 9.8;         %gravidade 

r    = 0.353;       %distância entre o objeto e a junta 3 

mass = (3.2 - t3)/(g*r); %3.2 torque na junta 3 sem objeto 

 

 Interface do usuário. A interface do usuário mostra diversas informações úteis ao operador, 

como o número de objetos selecionados de cada categoria, o peso do objeto atual, a posição do 

efetuador em um gráfico 3D e deveria permitir ao usuário a alteração de configurações. Criado 

com o guia de ferramentas do MatLab e programado para enviar e receber dados do modelo do 

Simulink. Na figura a seguir apresenta-se as possibilidades do GUI. 
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Figura 20 - Possibilidades da Interface do usuário 

 

Resultados e Conclusão. O KUKA YouBot para esse projeto possui 2 modos, Configuração 

Manual e Classificação Automática.   

 

Modo de Configuração Manual. Nesse modo o operador utiliza o joystick para movimentar o 

efetuador de plano Cartesiano paralelo ao plano horizontal, e também configurar o ponto de 

Coleta e ponto de despejo A e B 
 

Movimento do efetuador com o Joystick. Um dos objetivos do projeto era fazer com que o 

KUKA YouBot trabalhasse em um plano Cartesiano qualquer, mas essa implementação não foi 

possível devido ao pouco tempo disponível, contudo, usando a cinemática inversa, o efetuador 

foi capaz de seguir pontos X-Y dados pelo operador pelo Joystick em um Z previamente 

determinado, ao invés de em um plano cartesiano qualquer. 

O operador manda um sinal ao RPi (Raspberry Pi) pressionando o botão direcional do Joystick, 

alterando os valores de X e Y se movendo através do plano virtual, gerado pelo computador, 

visualizado na GUI, esse sendo seguido pelo efetuador com um certo atraso pelo efetuador, para 

diminuir o atraso, foi aumentada a velocidade do movimento das juntas, o que deixou o 

movimento menos suave.  

Na figura 21, podemos ver o modo manual em funcionamento, onde foi colocado uma caneta na 

ponta do efetuador e traçado um retângulo com comandos gerados pelo Joystick 



 

    
 

30 
 

TAS Journal 
Vol. 2, n. 1, p. 09-33. 

MARÇO 2018 
leao@ifsp.edu.br 

 
Figura 21 - Movimentos retos do efetuador em um plano cartesiano controlados por Joystick 

 

Além da função de movimento também foi implementada a função de armazenamento das 

posições desejadas: Coleta, A e B. 

Modo de Classificação Automática. Nesse modo o manipulador executa sua sequência de 

movimentos conforme os dados armazenados no modo manual, indo para a posição de coleta, 

depois a posição onde ocorre o cálculo da massa do objeto e segue para o ponto A ou B 

dependendo do resultado do cálculo, onde deixa o objeto e volta a posição de coleta. 

Alerta por voz. O alerta por voz tinha o objetivo inicial de avisar ao operador quando o 

efetuador saía de sua área de trabalho, porém após analises foi-se decidido que seria mais seguro 

se o efetuador simplesmente não operasse fora da área delimitada, portanto o alerta por voz foi 

atribuído ao momento em que o efetuador chega aos pontos chave determinados no modo de 

Configuração Manual, durante a classificação automática. 

A seguir sequencia de fotos mostrando o funcionamento da seleção automática, figura 22. Pontos 

chave inseridos no modo manual via Joystick. 

 

 
Figura 22 - YouBot no modo de seleção automática 
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Interface do usuário. A GUI é onde se obtém as informações do efetuador (supervisório) como: 

número de objetos selecionados (Ponto A); número de objetos descartados (Ponto B); o peso do 

último objeto coletado; as posições salvas de Coleta, A e B; Gráfico 3D de posicionamento do 

efetuador e dos pontos de Coleta, A e B. E também da parte de controle como: iniciar e parar a 

simulação; escolher entre os modos manual e automático; delimitar o peso ideal do objeto. 

 

 
Figura 23 - Interface do usuário 

 

Visão geral dos objetivos. Pela tabela 5 temos os objetivos listados e seus status após o fim do 

projeto. Um item na tabela foi dado como uma possibilidade descartada devido à demora que 

geraria a compra e entrega/elaboração de um dispositivo para a detecção de um objeto na posição 

de coleta. Sobre os objetivos parcialmente concluídos, o YouBot se movimentou em um plano 

cartesiano, porém um plano definido e paralelo ao plano X-Y, porém a ideia inicial era operar em 

um plano cartesiano qualquer, e não foi gerado o alerta ao alcançar o limite operacional pois 

avaliamos a questão de segurança do usuário, ou seja, ao invés do alerta foi preferido restringir o 

robô nesses pontos. 
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Tabela 11 - Visão geral dos objetivos 

Operar o braço robô com o Joystick ou GUI (Graphic User Interface) CONCLUÍDA 

Configuração das posições chave CONCLUÍDA 

No modo automático o efetuador pega um objeto na posição de Coleta CONCLUÍDA 

Detectar se existe um objeto na posição de Coleta DESCARTADA 

Pesar objeto e solta-lo de acordo com o seu peso nas posições predefinidas  CONCLUÍDA 

GUI onde mostra o peso do objeto e o número de objetos de cada categoria CONCLUÍDA 

Operar o YouBot em um Plano Cartesiano (X’ e Y’) PARCIAMENTE 

Quando o YouBot alcançar seu limite operacional enviar um alerta por 

voz 

PARCIAMENTE 

Alerta de voz ao operador CONCLUÍDA 

Configurar pontos de Coleta, A e B por Joystick CONCLUÍDA 

Escolher o peso ideal do objeto CONCLUÍDA 
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