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Estudo da Implementação Básica da Cinemática de robôs usando a ferramenta 

educacional Robix 

Resumo 

    O artigo apresentado tem como foco a programação de robô, em especial o modelo 

KIT ROBIX – RASCAL para simples tarefas, porém com a complexidade da 

movimentação no espaço determinado, da utilização da força adequada bem como da 

velocidade. A linguagem de programação utilizada será a linguagem C, basicamente 

com manipulações de matrizes para a perfeita interação entre robô e ambiente. 

Introdução 

    A palavra “Robô” origina-se da palavra tcheca “robotinik” que significa. O robô retrata 

a substituição do homem em trabalho pesados e exaustivos. Sendo assim o robô 

começa a ser visto como “máquina humana”, capaz de reproduzir “movimento e 

inteligência” humana.      

         Esta proposta tem como intuído relacionar as diversas matérias relacionadas ao 

curso e empregados no processo de ensino e aprendizagem, possibilitam explorar os 

mais diversos temas do currículo escolar. 

 Objetivos 

        Com o auxilio da robótica no mundo atual, podemos realizar tarefas em que a ação 

humana é difícil e até impossível, pelo simples fato de ser inviável ao ser humano ou 

pela qualidade de vida. 

    Nesta iniciação cientifica temos como objetivo o desenvolvimento de uma 

programação de robô para o KIT ROBIX – RASCAL, que seja capaz de realizar uma 

simples tarefa utilizando matérias já compreendidas, tais como cálculo, física e 

programação de computação.     

Metodologia  

            Após o entendimento do tema abordado, partimos da premissa do estudo das 

necessidades, tais como cálculos, linguagem de programação, montagem do KIT ROBIX 

– RASCAL, estudo dos conceitos de cinemática direta, analise das estruturas do robô e 

analise cinemática das estruturas. 

Desenvolvimento 
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    Um sistema articulado (robô) pode ser representado matematicamente através de N 

corpos moveis Ci (i=1, 2,..., n) e de um corpo C0 fixo, interligados por N articulações, 

formando uma estrutura de cadeia, conforme demonstra a figura1.   

 

Figura1: Esquema da Estrutura de um Robô Manipulador 

    Para localizar um corpo rígido no espaço tridimensional, usamos um sistema de 

referencial associado ao mesmo. Qualquer ponto do corpo rígido possuirá coordenadas 

invariantes no seu referencial associado. Os referenciais são definidos por três vetores 

unitários ortogonais: xˆ, yˆ, zˆ. 

    Para representar a situação relativa dos vários corpos da cadeia, é fixado a cada 

elemento Ci um referencial R. Podemos relacionar um determinado referencial Ri+1 (oi+1, 

xi+1, yi+1, zi+1), com o seu anterior Ri (oi, xi, yi, zi), como também, o sistema de 

coordenadas de origem da base através da equação oi+1 = oi + Ai, i+1 * Li (1), onde Ai, i+1 

representa as matrizes de transformação homogenia de movimentação. 

    Na premissa dos estudos tivemos contato com a Notação de Denavit-Hartemberg, 

nada mais é que o estudo da ferramenta utilizada para sistematizar a descrição 

cinemática de sistemas mecânicos articulados com N graus de liberdade ou um certo 

número de eixos de movimentos.  

    Na representação DH, consagrada em Robótica, cada matriz Ai
i-1 é representada pelo 

produto de quatro transformações básicas,                               Ai 
i-1 = Rz,θTz,dTx,aRx,α (2), 

onde:  

    Os parâmetros q, d, a e α são chamados parâmetros do membro ou parâmetros DH, 

os quais recebem as denominações seguintes: q = ângulo, d = excentricidade, a = 

comprimento e α = torção. 

    Como Ai 
i-1 é função apenas da variável da junta, qi, conclui-se que três dos quatro 

parâmetros de DH são constantes para um determinado membro do manipulador, 

enquanto que o quatro parâmetro é a variável da junta. 
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    Na pesquisa iremos trabalhar com o KIT ROBIX – RASCAL um robô manipulador de 

intuito educativo. Aos manipuladores são constituídos por três partes:  as partes rígidas 

são comparáveis aos ossos do braços de uma pessoa, os elos são responsáveis por unir 

as juntas e realizar o movimento relativo e as juntas são consideradas como os braços do 

homem. 

    Para realizar a programação de movimentos do ROBIX iremos utilizar a linguagem C 

que pertence a uma família de linguagens cujas características são: portabilidade, 

modularidade, compilação separada, recursos de baixo nível, geração de código 

eficiente, confiabilidade, regularidade, simplicidade e facilidade de uso. 

    Utilizaremos a manipulação de matrizes em C que em geral são caracterizadas por se 

tratarem de uma única variável de um determinado tamanho que guarda varias 

informações do mesmo tipo.     

     Resultados Preliminares 

   Chegamos ao consenso de que para montar um robô que posa movimentar um objeto 

de uma local no espaço para outro determinado, não basta ter conhecimento somente 

nas estruturas, temos também que avaliar o meio em que o robô será enquadrado, 

realizar o estudo do trabalho e esforço que será aplicado, para assim poder desenvolver 

um robô há prova de erros. 
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