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RESUMO 

 

 

SHIBUKAWA, Guilherme Hideki. Modelagem matemática de robô SCARA de 

acionamento elétrico com enfoque na prevenção de infecções hospitalares por meio da 

automatização de luminárias do campo cirúrgico. 2018. 48p. Engenharia de Controle e 

Automação – UNICESUMAR - CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MARINGÁ, Maringá, 

2018  

 

 
No interior de um centro cirúrgico há uma preocupação constante quanto à contaminação 

biológica. A infecção hospitalar é uma complicação de extrema pertinência clínica, tornando-a uma 

das maiores preocupações para os profissionais de saúde. O foco cirúrgico, um componente 

fundamental em uma sala operatória, é passível de ser contaminado durante o seu manuseio pela 

necessidade do contato direto com as mãos para manipulá-lo. Este projeto teve como hipótese a 

automatização de seus deslocamentos verticais e horizontais, que foram realizados a partir de 

comandos efetuados por pedais. O robô teve seu acionamento de forma elétrica e seguiu a geometria 

SCARA (composto por três elos, conectados por duas juntas rotativas e uma junta prismática). Para 

concluir o projeto foi necessário idealizar a estrutura do robô e definir seu material e componentes 

presentes em sua construção; desenvolver a modelagem matemática que define o posicionamento 

angular de cada elo a fim de se atingir a coordenada desejada; desenvolver o circuito elétrico e 

determinar os componentes eletrônicos a serem utilizados; realizar testes e, por fim, verificar se os 

resultados são satisfatórios quanto a praticidade de uso por um profissional da saúde em um centro 

cirúrgico. O processamento foi dividido em três controladores. Esta divisão de tarefas resulta em um 

maior poder de processamento, consequentemente, em uma resposta mais simultânea. Primeiramente, 

foi testada a possibilidade de comunicação de longas distâncias entre controladores mestre e escravos 

utilizando o padrão de comunicação RS485, no qual os controladores escravos foram posicionados a 

três metros de distância de seu mestre. Com o intuito de avaliar a modelagem matemática obtida, foi 

construído o protótipo do robô. Foram constatados problemas em relação a escorregamento de motor; 

problemas de frenagem; leituras equivocadas de tensão de potenciômetros e perda de torque, sendo 

necessário conciliar três variáveis: a velocidade de atualização da leitura analógica; velocidade do 

motor de passo; e torque do motor. Neste projeto, mesmo com as adversidades encontradas, a 

modelagem matemática foi validada, alcançando a posição desejada. 

 

 

Palavras-chave: Foco Cirúrgico; Infecção Hospitalar; Tecnologia e Inovação em 

Saúde. 



 

 

ABSTRACT  

 

Within a surgical center there is a constant concern about biological contamination. 

The hospital infection is a complication of extreme relevance clinic, making it one of the 

biggest concerns for health professionals. The surgical focus is a fundamental implement in 

operating room and it´s liable to be contaminated during your handling by having direct 

contact with the hands to manipulate it. The hypothesis of this project is the automation of its 

vertical and horizontal offsets, which are made from the commands performed by pedals. The 

robot had electric drive and followed the SCARA geometry (composed of three links, 

connected by two rotary joints and a prismatic joint). To complete the project it was necessary 

to idealize the robot’s structure and set your material and componentes in its construction; 

develop mathematical modeling that defines the angular positioning of each link in order to 

achieve the desired coordinate; develop the eletric  circuit and the eletronic components to be 

used and performs tests and verify if the results are satisfactory as to the pratically of use by 

healthcare provider in a surgical center. The processing was divided into three controllers. 

This split of tasks resulted in a higher processing power, hence a more simultaneous response. 

First, it was tested the possibility of long-distance communication between master and slaves 

using RS485 standard, on witch the slaves were located three meters away from their master. 

In order to evaluate a mathematical model obtained, the prototype of the robot was 

constructed. There were problems with motor slippage; braking problems; wrong readings of 

potentiometer voltage and loss of torque, being necessary to reconcile three variables: the 

speed of updating the analog reading; stepper motor speed; and motor torque. In this project, 

even with the adversities, the modeling was validated, reaching a desired position. 

 

Keywords: Surgical Focus; Hospital Infection; Technology and Innovation in Health. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

É imprescindível que em todos os procedimentos realizados no interior de um centro 

cirúrgico exista uma preocupação incessante quanto à contaminação biológica, principalmente 

naqueles em que há ampla possibilidade de contato com sangue, líquidos e tecidos orgânicos 

(DUARTE; LEITE, 2013). A infecção hospitalar é uma complicação pós-operatória de 

extrema significância clínica, tornando-a uma das maiores preocupações presentes no 

cotidiano dos profissionais de saúde (BARDAQUIM et al., 2012). A infecção do sítio 

cirúrgico ocupa o terceiro lugar em termos de incidência de infecções nosocomiais em 

hospitais brasileiros, requisitando atenção dadas as repercussões físicas, financeiras e sociais, 

que podem, inclusive, aumentar a possibilidade de desenvolver complicações graves e 

culminar com a morte do paciente. Dentre as discussões sobre o tema infecção hospitalar, o 

fator que mais afeta diretamente a estrutura hospitalar é representado pelo prolongamento da 

estadia e, consequentemente, amplificação de custos associados à este paciente. A prevenção 

de infecção do sítio cirúrgico está relacionada ao comportamento dos profissionais que atuam 

no centro cirúrgico, bem como à adequada realização de tarefas e à implementação de 

medidas preventivas (SEVILHA; PAIVA; POVEDA, 2014). 

Apesar de a infecção hospitalar apresentar sua manifestação após a cirurgia, a 

contaminação biológica tem maiores chances de ocorrer durante a mesma. Portanto, é durante 

a cirurgia que o controle de infecção deve ser redobrado (PAZ et al., 2000). A fim de evitar a 

contaminação cirúrgica, existem inúmeros preceitos básicos de paramentação marcados pela 

utilização de componentes como gorros, propés, máscaras e componentes estéreis como luvas 

e aventais (CATANEO et al., 2004). Infelizmente, mesmo na vigência de tais normas 

profiláticas, ainda há permanência do risco de infecção hospitalar. Esse fato é geralmente 

derivado do uso errôneo dos produtos de paramentação por parte de diversos profissionais que 

compõe a equipe multiprofissional do centro cirúrgico. Ressaltam-se, ainda, déficits 

relacionados a limpezas terminais (no final do expediente) e concorrentes (entre pacientes) 

das salas de cirurgias. Isso possibilita uma continuidade na contaminação de componentes 

possivelmente manuseados no decorrer de procedimentos posteriores, como mesa cirúrgica, 

suporte de soro, equipamentos de anestesia e focos (SEVILHA; PAIVA; POVEDA, 2014). 

Além dos problemas supracitados, existem diversos fatores que se esquivam do 

controle de qualidade da assistência prestada ao paciente, o que demonstra a necessidade da 

reavaliação de práticas totalmente confiáveis no combate de infecções no sítio cirúrgico, bem 

a necessidade de novas idealizações técnicas e científicas voltadas para tal problematização 
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(NOBRE et al., 2001). Depreende-se como uma nova idealização o processo de invenção, 

adaptação e evolução da atual tecnologia, mudando para melhor a qualidade de vida ou o 

trabalho das pessoas. Dentre esta nova idealização, pode-se incluir o aperfeiçoamento da 

utilização das luminárias do campo cirúrgico. O foco de luz cirúrgico, considerado 

obrigatoriamente estéril, é um equipamento fundamental em uma sala de cirurgia que auxilia 

na visualização adequada dos procedimentos cirúrgicos. Por ser articulado, pode ser 

posicionado de acordo com a necessidade da equipe médica, entretanto, pelo motivo do 

contato direto com as mãos ao manipulá-lo, está sujeito a uma contaminação durante o seu 

manuseio ou a uma limpeza errônea, seja por parte dos próprios médicos cirurgiões ou pelo 

restante da equipe multiprofissional presente no ambiente. 

Frente ao problema exposto, o presente trabalho tem como objetivo geral obter a 

modelagem matemática de posicionamento de um robô da categoria SCARA com o propósito 

de automatizar a luminária do campo cirúrgico e, consequentemente, eliminar o contato direto 

das mãos com o foco cirúrgico em seu manuseio, transferindo o controle para os pés por meio 

de pedais e, desta maneira, reduzir os riscos de contaminação do equipamento e possível 

infecção pós-cirúrgica. Para atingir tal objetivo, é necessário idealizar a estrutura do robô e 

definir seu material e componentes presentes em sua construção; desenvolver a modelagem 

matemática que define o posicionamento angular de cada elo a fim de se atingir a coordenada 

desejada; desenvolver o circuito elétrico e determinar os componentes eletrônicos a serem 

utilizados; montar a estrutura do robô de acordo com a geometria SCARA; e realizar testes e 

análise de resultados.  

Além de prezar pela qualidade de vida do paciente, este projeto também pode 

beneficiar os profissionais da saúde, minimizando os desgastes de trabalho perante as várias 

horas de procedimentos cirúrgicos, aumentando o rendimento do trabalho e, 

consequentemente, a saúde dos pacientes. 
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2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Os manipuladores industriais atuais apresentam seis ou menos graus de liberdade. 

Esses manipuladores são geralmente classificados geometricamente com base nas três 

primeiras articulações do braço, que podem ser rotativas ou prismáticas. A maioria desses 

manipuladores se enquadra em um dos cinco tipos geométricos: articulado (RRR), esférico 

(RRP), SCARA (RRP), cilíndrico (RPP) ou cartesiano (PPP) (SPONG, 2004). A configuração 

mais adequada para o projeto é do modelo SCARA. Segundo Weihmann (1999), a geometria 

do robô SCARA (Selective Compliant Articulated Robot for Assembly) é dada pelas duas 

primeiras juntas rotativas, girando em torno de eixos verticais, trabalhando, portanto, em um 

plano horizontal. A terceira junta é de translação, realizando deslocamentos no sentido 

vertical, utilizado no projeto para ajustar a altura da luminária.  

 

Figura 2.1 - Configuração SCARA (Selective Compliant Articulated Robot for Assembly) 

Fonte: Spong (2004) 

 

O presente trabalho, de natureza exploratória, descreve a modelagem matemática do 

posicionamento angular de um robô do tipo SCARA. Para avaliação de desempenho quanto a 

exatidão, repetibilidade e resolução, foi construído um protótipo em escala reduzida  

Os robôs manipuladores podem ser classificados por vários critérios, como sua fonte 

de energia, acionamentos de suas juntas, sua geometria, área de aplicação ou seu método de 

controle. Essa classificação é útil principalmente para determinar qual robô é adequado para 

uma dada tarefa. Normalmente, os robôs são elétricos, hidráulicos ou pneumáticos. Os robôs 

hidráulicos são aplicados principalmente para levantar cargas pesadas em razão da sua alta 

velocidade de resposta e capacidade de produção de torque, entretanto, tendem a vazar fluido 

hidráulico e exigem muito mais equipamentos periféricos, como bombas, além de requisitar 

mais manutenção e gerar mais ruídos. Os robôs pneumáticos são baratos e simples, mas 

apresentam menor precisão de posicionamento. Robôs elétricos são cada vez mais populares, 
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pois são mais baratos, mais limpos e mais silenciosos, sendo este, portanto, o mais adequado 

para o projeto (SPONG, 2004). 

Segundo Instituto Newton C. Braga (2018), os motores de passo se assemelham aos 

motores de corrente contínua convencionais pois convertem energia elétrica em energia 

mecânica na forma de torque. No entanto, o motor de passo possui algumas vantagens sobre o 

motor de corrente contínua convencional: possuem a velocidade e posição angular 

perfeitamente controladas. São formadas geralmente por quatro bobinas, sendo possível 

acioná-las em quatro maneiras distintas:  

- Wave Step (Passo Completo com Baixo Torque) 

Neste tipo de acionamento, cada bobina é energizada separadamente. Seguindo a 

sequência 𝐴, 𝐵, �̅�, �̅�, o rotor se movimenta no sentido horário. Caso o motor seja acionado na 

sequência �̅�, �̅�, 𝐵, 𝐴, o rotor se movimenta no sentido anti-horário (INSTITUTO NEWTON 

C BRAGA, 2018). 

 

Figura 2.2 - Acionamento de motor de passo em wave step 

Fonte: Instituto Newton C. Braga (2018) 

 

- Full Step (Passo Completo com Alto Torque) 

Neste tipo de acionamento, as bobinas são energizadas duas a duas, de modo que o 

rotor possa parar em posições intermediárias pela resultante das forças de atração das bobinas 

(INSTITUTO NEWTON C BRAGA, 2018). A tabela 2.1. e a figura 2.3 representam a 

sequência de acionamento em full step. 

 

Tabela 2.1 - Acionamento de motor de passo em full step 

ETAPA A B �̅� �̅� 

0 1 1 0 0 

1 0 1 1 0 

2 0 0 1 1 

3 1 0 0 1 

Fonte: Instituto Newton C. Braga (2018)  
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Figura 2.3 - Acionamento de motor de passo em full step 

Fonte: Instituto Newton C. Braga (2018) 

 

- Half Step (Meio Passo) 

Neste tipo de acionamento, em um primeiro instante uma fase é excitada 

individualmente. Após uma segunda fase ser excitada, a primeira fase é desligada, concluindo 

o a sequência em oito etapas (INSTITUTO NEWTON C BRAGA, 2018). A tabela 2.2 e a 

figura 2.4 representam a sequência de acionamento em half step. 

 

Tabela 2.2 - Acionamento de motor de passo em half step 

ETAPA A B �̅� �̅� 

0 1 0 0 0 

1 1 1 0 0 

2 0 1 0 0 

3 0 1 1 0 

4 0 0 1 0 

5 0 0 1 1 

6 0 0 0 1 

7 1 0 0 1 

Fonte: Instituto Newton C. Braga (2018) 
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Figura 2.4 - Acionamento de motor de passo em half step 

Fonte: Instituto Newton C. Braga (2018) 

 

- Microstep Step (Micropasso) 

O Micropasso é uma propriedade que depende exclusivamente do driver de motor de 

passo. Nesta modalidade tem-se a aplicação de níveis de tensão distintas nas bobinas, o que 

permite o posicionamento do rotor em pontos intermediários aos polos das bobinas 

energizadas. Este tipo de acionamento é possível somente em drivers que possuem controle de 

corrente, pois o driver equaliza a transição da polaridade na bobina de modo que a transição não ocorra 

abruptamente (INSTITUTO NEWTON C BRAGA, 2018).A figura 2.4 representa a sequência 

de acionamento em microstep. 

 

 

Figura 2.5 - Acionamento de motor de passo em microstep 

Fonte: Instituto Newton C. Braga (2018) 

 

O 28BYJ-48 foi o modelo de motor de passo utilizado no projeto. De acordo com o 

datasheet do componente, é um motor unipolar de quatro fases, alimentado com tensão de 5V. 

Possui uma resolução de 64passos por revolução e uma caixa de redução interna de 1/64, 

resultando em uma resolução de aproximadamente 0,088°/passo (KIATRONICS, 2015). 
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Figura 2.6 – Motor de passo 28BYJ-48 

Fonte: Kiatronics (2015) 

 

 

Figura 2.7 – Configuração de fases do 28BYJ-48 

Fonte: Kiatronics (2015) 

 

Para o acionamento deste motor de passo, foi utilizado o driver ULN2003A, um 

circuito integrado de encapsulamento PDIP de 16 terminais, equivalente a uma matriz de sete 

transistores NPN Darlington e diodos de roda livre. Aceita alimentação de até 50V, e saída 

individual de no máximo 500mA.  

 

 

Figura 2.8 – Diagrama de blocos simplificado do driver ULN2003A 

Fonte: Texas Instruments (2016) 

 

A posição horizontal e vertical do robô é controlada a partir do acionamento de seis 

pedais (cima; baixo; esquerda; direita; frente e trás). Com o propósito de tornar a resposta do 

robô mais simultânea, o sistema apresenta três controladores: um mestre e dois escravos, onde 
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os controladores escravos controlam os motores das duas juntas rotativas. O controlador 

mestre faz a leitura dos pedais (nível lógico alto ou baixo) e, a partir das equações originadas 

da modelagem matemática, calcula os ângulos ou altura necessária de cada elo para alcançar a 

posição solicitada e, em seguida, envia aos controladores escravos suas respectivas posições. 

Os controladores escravos recebem as coordenadas e ajustam a posição angular de seu elo, 

alterando a posição do foco cirúrgico no plano horizontal do robô. O movimento vertical é 

efetuado pelo controlador mestre por meio do acionamento do motor situado na junta 

prismática. 

O microcontrolador utilizado no projeto é o ATmega328/P, de 8 bits CMOS de baixa 

potência baseado na arquitetura RISC aprimorada da família AVR. Ele é capaz de executar 

instruções com um único ciclo de clock, sendo possível que o mesmo atinja até 1MIPS/MHz 

(1 Milhão de Instruções por Segundo por Mega Hertz). Isso permite que o projetista do 

sistema otimize o dispositivo entre consumo de energia e velocidade de processamento. Sua 

velocidade de processamento de até 20MHz; 32KBytes de programa de memória flash; 1 

KByte de memória EEPROM; 2KBytes de memória interna SRAM; conservação de memória 

por 20 anos operando a 85°C e por 100 anos operando a 25°C; contadores e temporizadores 

internos; seis canas de PWM; seis canais de Conversão ADC; quatorze terminais de 

entradas/saídas digitais; Watchdog Timer com temporização programável; vinte e seis tipos 

de interrupções (internas e externas); seis modos possíveis para Sleep Mode, o que traz 

economia de energia (ATMEL, 2016). 

Para a comunicação entre os microcontroladores é necessário um padrão de 

comunicação que atenda este número de controladores presentes no projeto e também a 

distância entre o mestre e os escravos. De acordo com Axelson (2007), quanto ao número 

máximo de dispositivos conectados à rede, o padrão RS-485 suporta 32 unidades de carga 

conectadas ao barramento de comunicação. A distância máxima da rede definida pelo padrão 

RS-485 é de 4000 pés (1219,2 metros), com uma taxa de transmissão de dados de até 90kbps 

nessa distância. A máxima eficiência de transmissão é de 10Mbps a uma distância de até 50ft 

(aproximadamente 15m). Este tipo de transmissão de dados é bastante eficiente para sinais 

digitais a longas distâncias pois o sinal de comunicação é tratado em modo diferencial. 

Utiliza-se um cabo de par trançado (condutores A e B) com níveis de tensões iguais, porém, 

com polaridades opostas. Enquanto o sinal a ser transmitido trafega com fases invertidas nos 

condutores A e B, um sinal de interferência externa (ruído) percorre com a mesma fase. Desta 

maneira, o ruído é anulado pelo amplificador diferencial presente no circuito integrado 

utilizado. 
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Segundo Kugelstadt (2008), a transmissão do padrão RS-485 pode ser dada em modo 

half-duplex ou full-duplex. No modo half-duplex se utiliza um par de cabos, sendo possível 

realizar uma operação (envio e recebimento de dados) por vez. No modo full-duplex se utiliza 

dois pares de cabos, permitindo, de forma simultânea, o envio de dados em um par e o 

recebimento de dados no outro par. Neste projeto utilizado o circuito integrado MAX485, 

com encapsulamento SO-08, tensão de alimentação de até 12V e adotado o modo half-duplex 

para a comunicação. A fim de evitar a colisão de dados, os controladores escravos se 

comunicam com o mestre apenas quando são requisitados. As figuras 2.9 e 2.10 representam 

as conexões convencionais no barramento de comunicação (A e B). 

 

 

Figura 2.9 – Configuração dos pinos do MAX485 e conexões convencionais de barramento de comunicação 

Fonte: Maxim Integrated (2014) 

 

 

Figura 2.10 –Conexões convencionais de barramento de comunicação em half duplex 

Fonte: Maxim Integrated (2014) 
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A partir do datasheet do componente interpreta-se o funcionamento do padrão RS485: 

Para a transmissão habilita-se (em nível lógico 1) o pino Driver Enable (DE) e, 

- se o pino Driver In (DI) estiver em nível lógico alto, o condutor A (Y) apresenta 

nível lógico alto e o condutor B (Z) apresenta nível lógico baixo; 

- se o pino Driver In (DI) estiver em nível lógico baixo, o condutor A (Y) apresenta 

nível lógico baixo e o condutor B (Z) apresenta nível lógico alto. 

Se o pino Driver Enable (DE) for desabilitado (em nível lógico 0), os condutores A e 

B apresentam alta impedância.  

 

Tabela 2.3 – Saídas A(Y) e B(Y) em resposta às entradas 𝑅𝐸̅̅ ̅̅ , DE e DI (transmissão) 

  

Fonte: Maxim Integrated (2014) 

 

Para a recepção, habilita-se (em nível lógico 0) o pino Receiver Out (RO) e desabilita-

se (em nível lógico 0) o pino Driver Enable (DE) e, 

- se a tensão diferencial entre A e B for maior que 0,2V, o pino Receiver Out (RO) 

apresenta nível lógico alto; 

- se a tensão diferencial entre A e B for menor que -0,2V, o pino Receiver Out (RO) 

apresenta nível lógico baixo; 

 

- se as conexões dos pinos A e B estiverem abertas, o pino Receiver Out (RO) 

apresenta nível lógico alto; 

Se o pino Receiver Out (RO) for desabilitado (em nível lógico 1), a saída (RO) 

apresenta alta impedância.  
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Tabela 2.4  – Saída RO em resposta às entradas 𝑅𝐸̅̅ ̅̅ , DE e diferença de potencial entre A e B (recepção) 

 

Fonte: Maxim Integrated (2014) 

 

Com a complexidade deste projeto devido a múltiplos eixos a serem sincronizados e 

operados com eficiência, precisão, segurança e mínimo de falhas, é de grande importância que 

o robô a ser projetado saiba sua posição atual. Para atender esta questão, uma das maneiras é a 

utilização de encoders. De acordo com Bolton (2006), um encoder pode ser definido como um 

dispositivo que fornece uma saída digital como resultado de deslocamento angular ou linear. 

Um encoder incremental detecta mudanças no deslocamento angular ou linear de alguma 

posição de referência, enquanto um encoder absoluto fornece a posição real angular ou linear. 

Em um encoder incremental, um feixe de luz passa através de ranhuras em um disco 

perfurado e é detectado por um sensor de luminosidade. Quando o disco interno tem sua 

rotação, o feixe de luz é transmitido e interrompido alternadamente e, portanto, uma saída 

pulsante é produzida a partir do sensor de luz, os quais normalmente são lidos por um sistema 

microprocessado e convertidos medidas de distância ou velocidade. O número de pulsos é 

proporcional ao ângulo deslocado pelo disco, onde a resolução é proporcional ao número de 

slots em um disco. Este tipo de encoder é mais empregado em sistemas onde a principal 

variável controlada é a velocidade, pois, se em um breve período de tempo o equipamento 

permanecer sem energização, o encoder é incapaz de informar se houve ou não a alteração no 

posicionamento durante este intervalo de tempo, sendo esta sua principal limitação. O encoder 

absoluto se difere do encoder incremental por não ter esta limitação, visto que cada posição 

angular apresenta uma combinação exclusiva de slots. As ranhuras são dispostas de tal 

maneira que a saída gera um código em número binário, cada um desses números 

correspondendo a uma posição angular específica. 

  



20 

 

  

Figura 2.11 –Encoder incremental 

Fonte: Bolton (2006) 

 

 

Figura 2.12 –Encoder absoluto 

Fonte: Bolton (2006) 

 

Dia 17 de abril de 2018 foi realizada uma visita em um hospital de Maringá/PR com o 

objetivo de conhecer a realidade do ambiente de trabalho de uma sala cirúrgica. Conversando 

com a equipe médica presente, foi concluído que o robô não seria totalmente imune a falhas, 

portanto, é interessante o foco ser automatizado, mas também é vantajoso ter a opção manual, 

pois caso ocorra um erro durante um procedimento cirúrgico, isto não impediria o uso do 

equipamento. Portanto, o encoder absoluto atende melhor ao projeto, visto que é fundamental 

que o robô sempre conheça sua posição atual. 
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Figura 2.13 –Visita à sala cirúrgica 

Fonte: Autor (2018) 

 

Por serem de baixo custo e também conseguir atender à necessidade de identificar a 

posição atual do robô (porém com menos precisão em relação ao encoder), foram utilizados 

potenciômetros de precisão 3590S-2-502L, componentes de resistência elétrica de de 5KΩ 

ajustável em dez voltas. Foi colocado um potenciômetro nas duas juntas rotativas, desta 

maneira, mesmo que o motor escorregue (perca passos), o robô alcança a posição desejada. 
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3. DESENVOLVIMENTO 

 

3.1. CONSTRUÇÃO DO ROBÔ 

Assim como o foco cirúrgico é fixo no teto do hospital, o robô tem sua sustentação na 

parte de cima. Seguindo a geometria SCARA, o protótipo apresenta três elos, unidos duas 

juntas rotativas e uma prismática. A tabela 3.1.1 descreve os componentes utilizados. A figura 

3.1.1 apresenta a construção do robô. 

 

Tabela 3.1.1 – Lista de componentes utilizados 

Componente Especificação Quantidade 

Acoplador 6,35mm para 8mm 2 unidades 

Arruela 5mm 58 unidades 

Arruela 8mm 8 unidades 

Castanha 8mm 2 unidades 

Chapa plástica Tecnil 30cmx20cmx1cm 

Fuso 8mm 20cm 

Guia lisa 12mm 40 cm 

Mancal 8mm 6 unidades 

Motor de passo 28BYJ-48 3 unidades 

Polia 8mm 20 dentes 1 unidade 

Polia 8mm 80 dentes 2 unidades 

Polia 5mm 20 dentes 2 unidades 

Polia 5mm 80 dentes 1 unidade 

Porca 8mm 8 unidades 

Porca 5mm 58 unidades 

Potenciômetro de precisão 3590S-2-502L 2 unidades 

Rolamento linear 12 mm 2 unidades 

Rosca 8mm 1m 

Rosca 5mm 1m 

Suporte de guia lisa 12mm SHF12 2unidades 

Fonte: Autor (2018) 
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Figura 3.1.1– Construção do robô 

Fonte: Autor (2018) 

 

O material escolhido para os elos do robô foi o tecnil, um material de alta resistência 

mecânica e baixa flexibilidade, evitando erros de precisão. Para fazer o recorte da placa de 

tecnil e moldar os três elos foi utilizado uma serra tico-tico. Os furos foram realizados 

utilizando furadeira de bancada com o auxílio de brocas de 2mm, 5mm, 8mm e 10mm. Não 

foi encontrado uma serra copo de 19mm para fazer o furo no elo 2, portanto foi utilizado uma 

serra copo de 20mm.  

As figuras 3.1.2, 3.1.3 e 3.1.4 apresentam as dimensões dos elos. 
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Figura 3.1.2– Elo 1 

Fonte: Autor (2018) 

 

 

Figura 3.1.3– Elo 2 

Fonte: Autor (2018) 

 

 

Figura 3.1.4– Elo 3 

Fonte: Autor (2018) 
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Para acoplar o motor de passo à polia GT2 de 5mm, e este ao eixo do potenciômetro 

(de 6,35mm), foi utilizado um acoplador de eixos de 6,35mm para 8mm. Este acoplador foi 

serrado pela metade, utilizando a parcela com o furo de 6,35mm. Esta fração do acoplador foi 

soldada à polia GT2 e, desta maneira, quando o motor é acionado, a haste do potenciômetro 

acompanha o movimento de rotação, sendo assim possível monitorar o posicionamento 

angular do elo correspondente.  

Com a finalidade de realizar o movimento linear de uma junta prismática, uma das 

castanhas foi soldada no mancal e este foi fixado ao elo 2. Uma polia GT2 de 8mm de 

diâmetro foi soldada na parte superior da mesma castanha e seu parafuso não foi apertado 

contra o fuso. Foi inserido um rolamento linear em cada furo de 20mm do elo 2 (duas 

unidades no total). No elo 3 foi fixado o mancal que segura o fuso. Ainda no mesmo elo a 

guia lisa é presa utilizando suporte SHF12. Desta maneira, ao girar a polia, consequentemente 

o fuso, efetua-se o movimento vertical da junta prismática.  

 

 

Figura 3.1.5– Identificação de motores no robô 

Fonte: Autor (2018) 
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Nesta construção, ao acionar o motor de passo 1, altera-se o ângulo do elo 1; 

acionando o motor 2, altera-se o ângulo do elo 2; e ao acionar o motor 3, altera-se a altura do 

foco.  
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3.2. MODELAGEM MATEMÁTICA DO POSICIONAMENTO ANGULAR NO PLANO 

HORIZONTAL 

 

O movimento no plano horizontal de um robô de geometria SCARA é efetuado pelas 

duas primeiras juntas rotativas. Desta maneira, para alcançar uma posição desejada no plano 

XY, é necessário realizar a modelagem matemática que identifique o posicionamento angular 

dos dois primeiros elos no sistema de coordenadas cartesiano  

O braço, com duas articulações, possui quatro coordenadas descritas pelo início e fim 

de cada elo. Considera-se Pi o início do elo P; Pf o final do elo P; Qi o início do elo Q; e Qf o 

fim do elo Q. Destas quatro coordenadas, duas delas são inicialmente conhecidas: Pi, 

considerando que ela está sempre na origem o sistema cartesiano, e Qf, sendo esta a posição 

desejada do enfoque de luz. Para saber se o robô é capaz de alcançar uma dada coordenada 

Qf, deve existir, ao menos, um ponto onde as coordenadas Pf e Qi sejam comuns.  

 

Figura 3.2.1–Pontos Pi, Pf, Qi e Qf 

Fonte: Autor (2018) 

 

A equação reduzida da circunferência é dada por: 

(𝑥 − 𝑎)2 + (𝑦 − 𝑏)2 = 𝑟2 

onde,  

a é a coordenada do centro da circunferência no eixo x; 

b é a coordenada do centro da circunferência no eixo y; 

r é o raio da circunferência (comprimento do elo); 

x e y são coordenadas ao longo da circunferência no plano XY. 
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Como a origem do elo P se encontra na coordenada Pi(0,0), a equação da 

circunferência do elo P é definida por: 

(𝑥 − 0)2 + (𝑦 − 0)2 = 𝑟𝑝2                                          (3.2.1) 

onde, rp é o comprimento do elo P; 

 

Considerando a origem do elo Q na coordenada Qf(a,b), a equação da circunferência 

do elo Q é definida por: 

(𝑥 − 𝑎)2 + (𝑦 − 𝑏)2 = 𝑟𝑞2 

onde, rq é o comprimento do elo Q; 

𝑥2 − 2. 𝑎. 𝑥 + 𝑎2 + 𝑦2 − 2. 𝑏. 𝑦 + 𝑏2 − 𝑟𝑞2 = 0                        (3.2.2) 

 

Inserindo as equações 3.2.1 e 3.2.2 em um sistema, tem-se 

{
𝑥2 + 𝑦2 = 𝑟𝑝2 

−𝑥2 + 2. 𝑎. 𝑥 − 𝑎2 − 𝑦2 + 2. 𝑏. 𝑦 − 𝑏2 + 𝑟𝑞2 = 0 
 

Aplicando o método da adição, tem-se 

2. 𝑎. 𝑥 + 2. 𝑏. 𝑦 − 𝑎2 −  𝑏2 − 𝑟𝑝2 + 𝑟𝑞2 = 0 

Colocando x em evidência, 

𝑥 =
−2.𝑏.𝑦+𝑎2+ 𝑏2+𝑟𝑝2−𝑟𝑞2

2.𝑎
                                        (3.2.3) 

Substituindo a equação 3.2.3 em 3.2.1, tem-se 

(
−2. 𝑏𝑦 + 𝑎2 +  𝑏2 + 𝑟𝑝2 − 𝑟𝑞2

2. 𝑎
)

2

+ 𝑦2 − 𝑟𝑝2 = 0 

 

Considerando, 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 = 𝑎2 +  𝑏2 + 𝑟𝑝2 − 𝑟𝑞2 

(
−2. 𝑏. 𝑦 + 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡

2. 𝑎
)

2

+ 𝑦2 − 𝑟𝑝2 = 0 

 

4. 𝑏2. 𝑦2 − 4. 𝑏. 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡. 𝑦 + 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡2

4. 𝑎2
+ 𝑦2 − 𝑟𝑝2 = 0 

 

𝑏2. 𝑦2

𝑎2
−

𝑏. 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡. 𝑦

𝑎2
+

𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡2

4𝑎2
+ 𝑦2 − 𝑟𝑝2 = 0 

 

(𝑎2 + 𝑏2). 𝑦2 − 𝑏. 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡. 𝑦 +
𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡2

4
+ −𝑎2. 𝑟𝑝2 = 0 
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Considerando, 

𝐴 = (𝑎2 + 𝑏2) 

𝐵 = −𝑏. 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 

𝐶 =
𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡2

4
+ −𝑎2. 𝑟𝑝2 

Aplicando Bhaskara, 

∆ =  𝐵2 − 4. 𝐴. 𝐶 =  𝑏2. 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡2 − 4. (𝑎2 + 𝑏2). (
𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡2

4
− 𝑎2. 𝑟𝑝2) 

𝑦 =  
−𝐵 ± √∆

2. 𝐴
 

Define-se que, 

𝑦1 =  
𝑏.𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡+√𝑏2.𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡2−4.(𝑎2+𝑏2).(

𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡2

4
−𝑎2.𝑟𝑝2)

2.(𝑎2+𝑏2)
                              (3.2.4) 

𝑦2 =  
𝑏.𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡−√𝑏2.𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡2−4.(𝑎2+𝑏2).(

𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡2

4
−𝑎2.𝑟𝑝2)

2.(𝑎2+𝑏2)
                              (3.2.5)  

 

A partir da formula 3.2.3, tem-se, 

𝑥 =
−2. 𝑏. 𝑦 + 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡

2. 𝑎
 

𝑥 =  
−2.𝑏.𝑦

2.𝑎
+

𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡

2.𝑎
                                                  (3.2.6) 

Substituindo y1 na equação 3.2.6, tem-se, 

𝑥1 =
−2.𝑏

2.𝑎
. (

𝑏.𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡+√𝑏2.𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡2−4.(𝑎2+𝑏2).(
𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡2

4
−𝑎2.𝑟𝑝2)

2.(𝑎2+𝑏2)
) +

𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡

2.𝑎
        (3.2.7) 

 

Substituindo y2 na equação 3.2.6, tem-se, 

𝑥2 =
−2.𝑏

2.𝑎
. (

𝑏.𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡−√𝑏2.𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡2−4.(𝑎2+𝑏2).(
𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡2

4
−𝑎2.𝑟𝑝2)

2.(𝑎2+𝑏2)
) +

𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡

2.𝑎
        (3.2.8) 

Pode ser verificado que se o valor de a for zero, ou seja, se o ponto Qf estiver sobre o 

eixo Y, obtém-se valores indefinidos de y1 e y2. Portanto é necessário definir uma nova 

fórmula para esta condição. 

Como a origem do elo P se encontra na coordenada Pi(0,0), a equação da 

circunferência do elo P é definida por: 

(𝑥 − 0)2 + (𝑦 − 0)2 = 𝑟𝑝2                                                    (3.2.9) 
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Considerando a origem do elo Q na coordenada Qf(0,b), a equação da circunferência 

do elo Q é definida por: 

(𝑥 − 0)2 + (𝑦 − 𝑏)2 = 𝑟𝑞2 

𝑥2 + 𝑦2 − 2. 𝑏. 𝑦 + 𝑏2 − 𝑟𝑞2 = 0                                          (3.2.10) 

Inserindo as equações 3.2.7 e 3.2.8 em um sistema, tem-se 

{
𝑥2 + 𝑦2 = 𝑟𝑝2 

−𝑥2 − 𝑦2 + 2. 𝑏. 𝑦 − 𝑏2 + 𝑟𝑞2 = 0 
 

Aplicando o método da adição, tem-se 

2. 𝑏. 𝑦 −  𝑏2 − 𝑟𝑝2 + 𝑟𝑞2 = 0  ↔   𝑦 =
𝑏2 + 𝑟𝑝2 − 𝑟𝑞2

2. 𝑏
 

Considerando, 

𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 = 𝑎2 +  𝑏2 + 𝑟𝑝2 − 𝑟𝑞2   =   0 + 𝑏2 + 𝑟𝑝2 − 𝑟𝑞2 

Portanto, 

𝑦 =
𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡

2.𝑏
                                                               (3.2.11) 

A partir da formula 3.2.9, tem-se, 

𝑥2 = 𝑟𝑝2−𝑦2    ↔    𝑥 = ±√𝑟𝑝2−𝑦2                                        (3.2.12) 

Substituindo a equação 3.2.11 em 3.2.12, obtém-se, 

𝑥1 = √𝑟𝑝2−
𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡

2.𝑏

2
                                                     (3.2.13) 

𝑥2 = −√𝑟𝑝2−
𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡

2.𝑏

2
                                                  (3.2.14) 

Portanto, considerando que o ponto que o ponto Pi esteja sempre na origem, as 

equações 3.2.4, 3.2.5, 3.2.7 e 3.2.8 definem o ponto exato onde ponto Pf e Qi devem estar 

posicionados para que o braço robótico alcance a posição Qf desejada, se esta não estiver 

sobre o eixo Y, e as equações 3.2.11, 3.2.13 e 3.2.14 definem o ponto exato onde ponto Pf e 

Qi devem estar posicionados para que o braço robótico alcance a posição Qf desejada, se esta 

estiver sobre o eixo Y. 

Como, matematicamente, existe duas alternativas possíveis de posicionamento para os 

elos P e Q, nomeia-se P1 e Q1 as posições dos elos P e Q para a primeira possibilidade, e P2 

e Q2, para a segunda possibilidade. A figura 3.2.2 representa um exemplo de duas alternativas 

para alcançar o ponto Qf desejado. 
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Figura 3.2.2–Duas opções de posicionamento do robô 

Fonte: Autor (2018) 

 

A tabela 3.2.1 apresenta as coordenadas iniciais e finais dos elos P e Q no sistema cartesiano. 

 
Tabela 3.2.1– posições iniciais e finais de P1, P2, Q1, Q2 

 xi yi xf yf 

P1 0 0 x1 y1 

P2 0 0 x2 y2 

Q1 x1 y1 a b 

Q2 x2 y2 a b 

Fonte: Autor (2018) 

 

Onde, 

xi é a coordenada inicial no eixo X; 

yi é a coordenada inicial no eixo Y; 

xf é a coordenada inicial no eixo X; 

yf é a coordenada inicial no eixo Y. 

 

Uma vez identificada as coordenadas da junta rotativa que associa os elos P e Q, o 

próximo passo é identificar os seus ângulos em relação ao eixo X. Primeiramente é verificado 

se os ângulos θP1, θP2, θQ1 e θQ2 são equivalentes a 0°, 90°, 180°, 270° ou 360°, 

submetendo-os aos testes 3.2.15, 3.2.16, 3.2.17 e 3.2.18. 
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Tabela 3.2.2– Ângulos  

  

se xf>xi e yf=yi 

𝜃 = 0° 𝑜𝑢 𝜃 = 360°                                                    (3.2.15) 

  

se xf=xi e yf>yi 

𝜃 = 90°                                                                        (3.2.16) 

  

se xf<xi e yf=yi 

𝜃 = 180°                                                                     (3.2.17) 

  

se xf=xi e yf<yi 

𝜃 = 270°                                                                     (3.2.18) 

Fonte: Autor (2018) 

 

Caso as condições dos testes são sejam satisfeitas, é necessário aplicar o arco tangente. 

𝜃∗ = 𝑡𝑔−1 (
||𝑝𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑛𝑜 𝑒𝑖𝑥𝑜 𝑦| − |𝑝𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑛𝑜 𝑒𝑖𝑥𝑜 𝑦||

||𝑝𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑛𝑜 𝑒𝑖𝑥𝑜 𝑥| − |𝑝𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑛𝑜 𝑒𝑖𝑥𝑜 𝑥||
) 

Para P1, tem-se:  

𝜃𝑃1∗ = 𝑡𝑔−1 (
||𝑦1|−|0||

||𝑥1|−|0||
) = 𝑡𝑔−1 (

|𝑦1|

|𝑥1|
)                                      (3.2.19) 

Para Q1, tem-se:  

𝜃𝑄1∗ = 𝑡𝑔−1 (
||𝑏|−|𝑦1||

||𝑎|−|𝑥1||
)                                                       (3.2.20) 

Para P2, tem-se:  

𝜃𝑃2∗ = 𝑡𝑔−1 (
||𝑦2|−|0||

||𝑥2|−|0||
) = 𝑡𝑔−1 (

|𝑦2|

|𝑥2|
)                                      (3.2.21) 

Para Q2, tem-se:  

𝜃𝑄2∗ = 𝑡𝑔−1 (
||𝑏|−|𝑦2||

||𝑎|−|𝑥2||
)                                                       (3.2.22) 
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Após identificar os ângulos dos elos em relação ao eixo X, o próximo passo é 

descobrir para qual quadrante o elo está apontado. A tabela 3.2.3 apresentam as quatro 

possibilidades. 

 

 

Tabela 3.2.3– Teste de quadrante 

 se xf>xi e yf>yi, 

o elo aponta para o primeiro quadrante. Portanto, 

𝜃 = 𝜃∗                                                                         (3.2.19) 

 se xf<xi e yf>yi, 

o elo aponta para o segundo quadrante. Portanto, 

𝜃 = 180°−𝜃∗                                                              (3.2.20) 

 se xf<xi e yf<yi, 

o elo aponta para o terceiro quadrante. Portanto, 

𝜃 = 180°+𝜃∗                                                              (3.2.21) 

 se xf>xi e yf<yi, 

o elo aponta para o quarto quadrante. Portanto, 

𝜃 = 360°−𝜃∗                                                              (3.2.22) 

Fonte: Autor (2018) 

 

A figura 3.2.3 mostra uma dada posição dos elos P e Q. Nota-se que o elo Q faz 90° 

com o eixo X e um ângulo α1 com o elo P. A figura 3.2.4 representa um deslocamento 

angular do elo P, entretanto, o elo Q ainda mantém 90° com o eixo X, alterando apenas o 

ângulo entre os elos P e Q (α1 para α2). Conclui-se que o ângulo do elo Q depende do ângulo 

do elo P. Portanto, é necessário desenvolver uma fórmula que que altere a referência do elo Q, 

tomando como referência o elo P. 
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Figura 3.2.3–Ângulo α1 entre elos P e Q 

Fonte: Autor (2018) 

 

 

Figura 3.2.4–Ângulo α2 entre elos P e Q 

Fonte: Autor (2018) 

 

A rotina padrão encontrada para alterar esta referência se inicia criando um ângulo 

auxiliar do elo P, θPaux. 

𝑠𝑒 θP ≤ 180°, 𝜃𝑃𝑎𝑢𝑥 =  𝜃𝑃 + 180° 

𝑠𝑒𝑛ã𝑜,                        𝜃𝑃𝑎𝑢𝑥 =  𝜃𝑃 − 180° 

 

Em seguida se define o ângulo do elo Q com a referência em P, denominada φQ. 

𝜑𝑄 = 𝜃𝑄 −  𝜃𝑃𝑎𝑢𝑥 

𝑠𝑒 𝜑𝑄 < 0,                𝜑𝑄 =  𝜑𝑄 + 360°                               (3.2.23) 

 

A figura 3.2.5 apresenta o fluxograma da rotina para se obter os ângulos θP1, θP2, 

φQ1 e φQ2. 
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Figura 3.2.5–Fluxograma para se obter ângulos θP1, θP2, φQ1 e φQ2. 

Fonte: Autor (2018)  
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Uma rotina foi desenvolvida no MATLAB com o intuito de validar a efetividade da 

modelagem matemática obtida. A rotina foi separada em três funções. São elas, coordenada; 

angulos e angulo_P 

function [ ] = coordenada(a,b) 

%P = tamanho do elo 1 

%Q = tamanho do elo 2 

%considerando P > Q 

%a = posição desejada no eixo x 

%b = posição desejada no eixo y 

P = 25; Q = 20; 

if (sqrt(a^2+b^2)<=(P+Q))&&(sqrt(a^2+b^2)>=(P-Q)) %se coordenada desejada tiver 

módulo entre 'P-Q' e 'P+Q' 

     

    %definição de coordenadas de x1, x2, y1 e y2--------------------------- 

    const = a^2+b^2+P^2-Q^2; 

    if a==0 %se a igual a 0 

        y1 = const/(2*b); 

        y2 = const/(2*b); 

        x1 = sqrt(P^2-y1^2); 

        x2 = -sqrt(P^2-y2^2); 

         

    else %se a diferente de 0 

        y1=(b*const+sqrt((b^2*const^2)-(4*(a^2+b^2)*(((const^2)/4)-

a^2*P^2))))/(2*(a^2+b^2)); 

        y2=(b*const-sqrt((b^2*const^2)-(4*(a^2+b^2)*(((const^2)/4)-

a^2*P^2))))/(2*(a^2+b^2)); 

        x1 = ((-b*y1)/a)+(const/(2*a)); 

        x2 = ((-b*y2)/a)+(const/(2*a)); 

    end %end if a==0 

    %---------------------------------------------------------------------- 

%////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

%auxiliares dos angulos de P1, P2, Q1 e Q2 ---------------------------- 

axP1 = atand((abs(y1))/(abs(x1))); 

axP2 = atand((abs(y2))/(abs(x2))); 

axQ1 = atand(abs(abs(b)-abs(y1))/abs(abs(a)-abs(x1))); 

axQ2 = atand(abs(abs(b)-abs(y2))/abs(abs(a)-abs(x2))); 

%-------------------------------------------------------------------------- 

%////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

%posições iniciais e finais dos elos--------------------------------------- 

xiP1 = 0; 

xfP1 = x1; 

 

xiP2 = 0; 

xfP2 = x2; 

  

xiQ1 = x1; 

xfQ1 = a; 

  

xiQ2 = x2; 
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xfQ2 = a; 

  

yiP1 = 0; 

yfP1 = y1; 

  

yiP2 = 0; 

yfP2 = y2; 

  

yiQ1 = y1; 

yfQ1 = b; 

  

yiQ2 = y2; 

yfQ2 = b; 

%-------------------------------------------------------------------------- 

%////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

%definindos ângulos dos elos em relação ao eixo X-------------------------- 

aP1_x=angulos(xiP1,xfP1,yiP1,yfP1,axP1); 

aP2_x=angulos(xiP2,xfP2,yiP2,yfP2,axP2); 

aQ1_x=angulos(xiQ1,xfQ1,yiQ1,yfQ1,axQ1); 

aQ2_x=angulos(xiQ2,xfQ2,yiQ2,yfQ2,axQ2); 

%-------------------------------------------------------------------------- 

%////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

%definindos ângulos dos elos em relação ao elo P-------------------------- 

theta_P1 = aP1_x 

theta_P2 = aP2_x 

fi_Q1 = angulo_P(aP1_x,aQ1_x) 

fi_Q2 = angulo_P(aP2_x,aQ2_x) 

%-------------------------------------------------------------------------- 

else 

    fprintf('coordenada invalida\n') 

end %end if sqrt(a^2+b^2)<=(P+Q) 

end 

 

function [ theta ] = angulos(xi,xf,yi,yf,thetax) 

if ((xf>xi)&&(yf>yi)) 

    theta=thetax; 

end 

if ((xf<xi)&&(yf>yi)) 

    theta=180-thetax; 

end 

if ((xf<xi)&&(yf<yi)) 

    theta=180+thetax; 

end 

if ((xf>xi)&&(yf<yi)) 

    theta=360-thetax; 

    end 

if ((xf>xi)&&(yf==yi)) 

    theta=0; 

    end 

if ((xf==xi)&&(yf>yi)) 
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    theta=90; 

    end 

if ((xf<xi)&&(yf==yi)) 

    theta=180; 

    end 

if ((xf==xi)&&(yf<yi)) 

    theta=270; 

    end 

end 

 

function [ aux_Q] = angulo_P(aP,aQ ) 

if aP<=180 

    aux_P = aP+180; 

else 

    aux_P = aP-180; 

end 

    aux_Q = aQ-aux_P; 

     

    if aux_Q<0 

        aux_Q = aux_Q+360; 

    end 

end 
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3.3. CIRCUITO ELÉTRICO 

Primeiramente, foi realizado um experimento para validar da efetividade do 

seccionamento das informações recebidas. Cada controlador (ATMEGA328P) foi associado a 

um CI MAX485. Neste teste, o controlador mestre envia comandos aos escravos A e B com a 

sintaxe <ESCRAVO><PRIMEIRO NÚMERO><SEGUNDO NÚMERO><TERCEIRO 

NÚMERO >, onde o primeiro campo é a identificação do controlador escravo. A tabela 3.3.1 

apresenta os dados enviados pelo controlador mestre. A figura 3.1.1 representa o circuito 

utilizado na fragmentação de informações. 

Tabela 3.3.1 – Mensagens enviadas pelo controlador mestre 

 

Fonte: Autor (2018) 

 

 

Figura 3.3.1 – Circuito de teste de desmembramento de informações utilizando padrão RS485.  

Fonte: Autor (2018) 

<ESCRAVO> < PRIMEIRO NÚMERO > < SEGUNDO NÚMERO > <TERCEIRO NÚMERO >

A 2 3 4

B 7 8 9

A 4 6 8

B 14 16 18

A 6 9 12

B 21 24 27
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Apresenta-se a seguir parte do código utilizado para separar as informações recebidas:  

 

  if (mensagemCompleta) { 

    String parcela1; 

 String parcela2; 

 String parcela3; 

 String parcela4; 

  //String mensagem = "<escravo><primeiro><segundo><terceiro>"; 

 

  // Particionando a mensagem recebida 

  int primeriroInicioAspas = mensagem.indexOf('<'); 

  int primeriroFimAspas = mensagem.indexOf('>'); 

 

  int segundoInicioAspas = primeriroFimAspas + 1; 

  int segundoFimAspas = mensagem.indexOf('>', segundoInicioAspas); 

 

  int terceiroInicioAspas = segundoFimAspas + 1; 

  int terceiroFimAspas = mensagem.indexOf('>', terceiroInicioAspas); 

 

  int quartoInicioAspas = terceiroFimAspas + 1; 

  int quartoFimAspas = mensagem.indexOf('>', quartoInicioAspas); 

 

  parcela1 = mensagem.substring(primeriroInicioAspas+1, primeriroFimAspas); 

  parcela2 = mensagem.substring(segundoInicioAspas+1, segundoFimAspas); 

  parcela3 = mensagem.substring(terceiroInicioAspas+1, terceiroFimAspas); 

  parcela4 = mensagem.substring(quartoInicioAspas+1, quartoFimAspas); 

 

Cada escravo controlava um display de LCD 16X2. Para monitorar se os dados 

estavam chegando corretamente ao escravo, após receberem a mensagem, o display era 

atualizado com a com os dados recebidos. O escravo A atualizava o display com múltiplos de 

2, 3 e 4. O escravo B preenchia o display com múltiplos de 7, 8, 9, portanto, validou-se o 

desmembramento das informações recebidas.   
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Em seguida foi testada a possibilidade de comunicação em longas distâncias entre 

controladores mestre e escravos. Neste teste, os controladores escravos foram posicionados a 

três metros de distância de seu mestre. O controlador mestre fazia a leitura das chaves não 

retentivas (simulando os pedais do movimento horizontal), calculava a posição angular de 

cada elo, e enviava para seu respectivo controlador escravo com a seguinte sintaxe: 

<ESCRAVO><ÂNGULO DO ELO><COORDENADA EM X>< COORDENADA EM Y>. 

Cada escravo controlava um display de LCD 16X2. Para monitorar se as mensagens estavam 

chegando corretamente ao escravo, após receber a mensagem, display era atualizado com a 

posição angular do elo; ponto final do elo no eixo X; e ponto final do elo no eixo Y. Como as 

informações escritas nos displays estavam corretas, validou-se o teste de comunicação em 

longas distâncias. A figura 3.3.2 apresenta o circuito deste teste.  

 

 

Figura 3.3.2 Teste de comunicação a 3m de distância 

Fonte: Autor (2018) 

 

Uma vez que a modelagem matemática estava respondendo corretamente aos 

comandos dos pedais, bastava apenas adicionar o motor de passo e o potenciômetro ao 

circuito. A figura 3.3.3 apresenta o circuito do robô SCARA. Os movimentos das juntas 

rotativas eram dados pelo acionamento dos motores de passos. Junto ao eixo dos motores 
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foram acoplados potenciômetros de precisão. O controlador escravo recebia uma posição 

angular a ser alcançada e fazia uma leitura analógica do potenciômetro e, desta maneira, 

tomava a decisão de realizar o movimento horário ou anti-horário. Esta leitura de tensão 

acontecia frequentemente até o elo atingir a posição angular desejada. 

 

 

Figura 3.3.3 – Teste de comunicação a 3m de distância 

Fonte: Autor (2018) 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Primeiramente, foi testada a possibilidade de comunicação de longas distâncias entre 

controladores mestre e escravos, visto que, em um foco cirúrgico de escala real, os 

controladores estariam submetidos a este cenário. Neste teste, os controladores escravos 

foram posicionados a três metros de distância de seu mestre. Para isso, foram utilizados três 

metros de cabo par trançado, popularmente utilizado nas residências nas conexões de rede. O 

controlador mestre fazia a leitura das chaves não retentivas (simulando os pedais do 

movimento horizontal), calculava a posição angular de cada elo, e enviava para seu respectivo 

controlador escravo com a seguinte sintaxe: <ESCRAVO><ÂNGULO DO 

ELO><COORDENADA EM X>< COORDENADA EM Y>. Cada escravo controlava um 

display de LCD 16X2. Para monitorar se as mensagens estavam chegando corretamente ao 

escravo, após receber a mensagem, display era atualizado com a posição angular do elo; ponto 

final do elo no eixo X; e ponto final do elo no eixo Y. Como as informações escritas nos 

displays estavam corretas, validou-se o teste de comunicação em longas distâncias. 

Com o intuito de avaliar a modelagem matemática obtida, foi construído o protótipo 

do robô, seguindo a geometria SCARA. Os movimentos das juntas rotativas eram dados pelo 

acionamento dos motores de passos. Junto ao eixo dos motores foram acoplados 

potenciômetros de precisão. O controlador escravo recebia uma posição angular a ser 

alcançada e fazia uma leitura analógica do potenciômetro e, desta maneira, tomava a decisão 

de realizar o movimento horário ou anti-horário. Esta leitura de tensão acontecia 

frequentemente até o elo atingir a posição angular desejada. 

A dificuldade enfrentada no protótipo foi conciliar três variáveis: a velocidade de 

atualização da leitura analógica; velocidade do motor de passo; e torque do motor. Com a 

carga acoplada ao motor, se o período de tempo entre os passos fosse muito pequeno 

(movimento mais rápido), o motor escorregava (perdia os passos) e tinha problemas na 

frenagem. Se a velocidade do motor fosse muito alta, a leitura de tensão ocorria erroneamente. 

Se o período de tempo entre os passos fosse muito alto (movimento mais lento) o motor 

perdia o torque. Inicialmente, foi encontrado um consenso entre velocidade e torque, onde o 

motor não perdia passos e tinha força de arranque e frenagem: 1passo a cada 4ms. Conforme 

o datasheet do moto de passo, na configuração full step, o motor tem sua volta completa em 

32 passos. Considerando a redução interna de 1/64 e a redução das polias de 1/4, totaliza-se 

8192 passos necessários para uma revolução. Portanto, matematicamente, leva-se 

aproximadamente 33 segundos para realizar uma volta completa. 
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Validando a modelagem matemática, o robô atingia o posicionamento desejado. Ao 

chegar na posição indicada pelo controlador mestre, o motor vibrava. Isto acontecia, pois, o 

potenciômetro monitorava o posicionamento angular com resolução de três casas decimais 

após a vírgula. Para resolver esta adversidade, abaixou-se a resolução do ângulo 

gradativamente. O melhor resultado, quanto a vibração do motor, foi obtido sem nenhuma 

casa decimal de resolução. Outro fator constatado sobre o potenciômetro foi a variação de 

resistência em resposta à temperatura. Quando o robô estava submetido à temperatura 

ambiente, sua resistência aumentava. O oposto ocorria em um ambiente refrigerado, 

precisando ser calibrado por software. 
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CONCLUSÃO 

Com enfoque na prevenção de infecções hospitalares causadas pela contaminação do 

foco de luz cirúrgico, foi desenvolvida a modelagem matemática do posicionamento para 

angular um robô de geometria SCARA. Seu processamento foi dividido em três 

controladores. Quando o controlador mestre recebe um comando de movimento, a partir da 

modelagem matemática obtida, calcula-se os ângulos ou altura necessária de cada elo para 

alcançar a posição desejada. Os controladores escravos recebem as coordenadas e ajustam a 

posição angular de seu elo. Esta divisão de tarefas resulta em um maior poder de 

processamento, consequentemente, em uma resposta mais simultânea. Caso o foco cirúrgico 

seja avariado, esta divisão do robô em seções facilita o isolamento do defeito e reduz os 

custos de manutenção.  

O padrão de comunicação escolhido foi o RS485, que atende este número de 

controladores. Apresenta velocidade de transmissão de dados eficiente e é bastante eficaz na 

transmissão de sinais digitais a longas distâncias, visto que o ruído é anulado pelo 

amplificador diferencial presente no circuito integrado MAX485. A comunicação foi validada 

por meio de testes de comunicação realizados com distanciamento de 3m entre mestre e 

escravos. A mensagem enviada seguia a sintaxe <ESCRAVO><ÂNGULO DO 

ELO><COORDENADA EM X>< COORDENADA EM Y>, sendo apresentada corretamente 

nos displays de LCD vinculados aos controladores escravos. Por utilizar o padrão RS485, o 

foco cirúrgico poderia ser diagnosticado e receber atualizações de software a distância. 

Neste projeto, mesmo com as adversidades encontradas, a modelagem matemática foi 

validada. O movimento das juntas rotativas era dado pelo motor de passo. Para monitorar o 

posicionamento angular, eram realizadas as leituras analógicas do potenciômetro. Foram 

constatados problemas em relação a escorregamento de motor; problemas de frenagem; 

leituras equivocadas de tensão de potenciômetros e perda de torque. A fim de se obter um 

funcionamento satisfatório, foi necessário reduzir a resolução das coordenadas angulares e 

diminuir a velocidade de rotação, influenciando negativamente na precisão e repetibilidade do 

robô, tornando o movimento muito lento. Outro ponto negativo constatado sobre o 

potenciômetro foi a variação de resistência em resposta à temperatura, sendo necessário 

realizar a calibração por software antes de iniciar o controle do robô. Estes problemas foram 

causados devido aos materiais utilizados no protótipo serem de baixo custo. Como hipótese a 

estes problemas, poderia ser utilizado motores de passo mais robustos juntamente com 

encoders absolutos. Uma outra alternativa seria a utilização de servo motores e servo drives. 
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Os motores elétricos são dispositivos bastante agressivos e geram muita interferência 

eletromagnética. Em vista disso, antes de implantar este projeto em uma sala cirúrgica, seria 

necessário realizar um estudo sobre as possíveis influências causadas em outros dispositivos 

presentes no mesmo ambiente.
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