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Resumo: Esse resumo apresenta uma interface gráfica que permita controlar, usando Lógica Difusa 
(Fuzzy), um robô manipulador com 5 graus de liberdade, considerando as limitações do protótipo 
utilizado. A interface permite movimentar cada uma das articulações independentemente. O controle 
é feito estabelecendo-se na interface o ângulo para a articulação e obtendo-se como resposta a 
movimentação da articulação até o valor desejado. O sistema também possibilita a entrada de dados 
a partir de arquivos, permitindo implementar  o controle através de transformações lineares de 
matrizes de posição..  
 
Palavras-chave: Robô manipulador, Controle fuzzy.  
 
 

INTRODUÇÃO 
 
 Os robôs manipuladores são 
amplamente utilizados em ambientes 
industriais automatizados, executando em sua 
maioria tarefas repetitivas e perigosas, como 
em ambientes muito quentes em linhas de 
montagem. As indústrias de automóvel são as 
que mais utilizam os robôs manipuladores. 
Na medicina os manipuladores robóticos são 
usados em cirurgias, já que são máquinas 
capazes de operar incisões muito pequenas e 
com alto grau de precisão. Tais robôs 
possibilitam operações telecomandadas. Em 
laboratórios, a manipulação de amostras 
torna-se mais segura quando se utiliza robôs 
manipuladores, pois há menor probabilidade 
de contaminação das amostras. 
Para que se tenha sucesso na execução, os 
movimentos devem acontecer sem acidentes, 
ou seja, no caso de existirem obstáculos um 
sensoriamento deve ser inserido para evitar 
colisões. Um sistema de otimização pode ser 
acrescentado para economizar recursos, 
portanto, um controle eficaz de robôs não é 
trivial. Ele pode ser decomposto em vários 
outros problemas tais como: controle dos 
movimentos, desvio de obstáculos e 
otimização do caminho. Esse trabalho aborda 
o controle de movimentos, etapa indispensável 
para que os outros problemas possam ser 
solucionados. O controle por sua vez, ocorre 
ao se fornecer um conjunto de referências. A 
partir delas o controlador é capaz de gerar 
sinais que levam as articulações a assumirem 
os ângulos desejados. 
A interface produzida para a manipulação do 
robô também possui caráter didático, visto que 

é possível usá-la como objeto de estudo de 
controle por meio de malha fechada.  
A Lógica Difusa foi o método de controle 
escolhido para o comando do robô. Ela 
possibilita incorporar o conhecimento objetivo 
e o conhecimento subjetivo, usando um 
tratamento matemático unificado. Nesta 
abordagem, a descrição matemática exata é 
substituída por relações qualitativas e 
quantitativas entre as variáveis do processo e 
expressas em termos de regras lingüísticas. O 
comportamento do sistema é descrito por 
relações entre conjuntos difusos de entrada e 
de saída.  
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
O robô manipulador utilizado neste projeto é 
apresentado na Figura 1. 
 

 
 
Figura 1 – Robô manipulador. 
 
A arquitetura do controlador fuzzy é 
apresentada na Figura 1. 
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Figura 2 – Controlador fuzzy. 
 
O Controlador Fuzzy recebe a informação do 
Erro (diferença entre os valores medido e 
desejado), atribui valores simbólicos (Fusifica) 
de acordo com funções de pertinência, infere 
sobre a resposta utilizando um Banco de 
Regras (Máquina de Inferência) e apresenta a 
Resposta desejada ao controle do sistema. As 
funções de pertinência e o particionamento 
dos espaços das variáveis são apresentados 
na Figura 3. 
 

 
Figura 3 – Particionamento dos espaços. 
 
O método de Desfusificação é o de Centro de 
Massas e a Máquina de Inferência escolhida 
foi do tipo Mandani, já que em muitos casos 
esse tipo de máquina de inferência possibilita 
o rápido desenvolvimento de um controlador 
para um sistema físico mesmo se o projetista 
não dispuser de um rigoroso modelo 
matemático do sistema a ser controlado. O 
Banco de Regras foi montado intuitivamente a 
partir do conhecimento do funcionamento do 
braço robótico. A Tabela 1 apresenta o Banco 
de Regras. 
 

Tabela 1 – Banco de Regras 

Erro Velocidade do Motor 
N N 
Z Z 
P P 

 
 
Salienta-se que as regras de inferência e o 
particionamento das variáveis foram 
escolhidos com base em experimentos 
práticos.  

 

CONCLUSÃO 
 
Uma interface para controle de robô 
manipulador foi desenvolvida com sucesso. A 
interface é composta por placas de aquisição 
de dados colocadas em um computador do 
tipo PC, rodando Windows, e por um software 
que implementa um controlador difuso. Os 
resultados foram considerados satisfatórios e 
novas aplicações estão previstas para o 
sistema desenvolvido. 
A passagem de parâmetros para o controle do 
robô pode ser feita via interface gráfica ou por 
arquivo de dados. Isto permite que outras 
técnicas de controle, tais como redes neurais, 
transformações de matrizes de posição, sejam 
implementadas. 
Embora rodando em uma plataforma de tempo 
não-real, o robô se movimenta dentro de um 
padrão aceitável.  
Considera-se que o objetivo do projeto foi 
alcançado e que melhorias na plataforma de 
desenvolvimento (hardware) levem a melhores 
resultados.  
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