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RESUMO

Para a realização do trabalho, foi  feita a junção de tecnologia AS/RS com

comandos de voz, de modo que o operador controle usando apenas os recursos

sonoros. Já prevendo as dificuldades e obstáculos encontrados diariamente no setor

industrial, a interface do projeto, que foi realizada no software LabVIEW, busca a

máxima interação do operador com o sistema.

Para a criação de um sistema automatizado de controle via voz, algoritmos da

comunicação serial  e  da  conexão  operador-sistema foram desenvolvidos.  Houve

também um treinamento de reconhecimento de fala com o software. Ao final dos

processos, as partes foram integradas, formando um sistema que executa ações de

acordo com o comando sonoro reconhecido.

INTRODUÇÃO

Frequentemente  o  homem  tem  utilizado  da  tecnologia  para  superar  suas

limitações e otimizar seus resultados. Limitações como deficiências físicas, podem

excluir ou segregar um indivíduo de determinado meio, como o mercado de trabalho.

Para conter uma pequena parcela desta problemática, sistemas e dispositivos são

desenvolvidos. Os indivíduos que outrora executavam ações diretas, agora operam

um  sistema  automático.  Tais  sistemas,  na  maioria  das  vezes,  priorizam  o

armazenamento  compacto  e  de  fácil  acesso,  uma  vez  que  se  deve  ter  o

aproveitamento máximo de espaço nos estoques.

Atualmente,  a  otimização dos espaços se  tornou algo  fundamental.  Como

exemplo direto, observa-se as cidades que se expandem significativamente com o

aumento de número de prédios e edifícios. Esta verticalização também alcançou as

áreas  do  comercio  e  da  indústria.  Na  indústria,  a  tecnologia  AS/RS (Automated

Storage and Retrieval System) tem ganhado cada vez mais espaço, já que além de

solver  parcialmente  o  problema  de  armazenamento,  aumenta  a  capacidade

produtiva e tem-se controle constante dos estoques.

No  Brasil,  empresas  com  100  ou  mais  funcionários  devem  preencher

obrigatoriamente parte de seus cargos com deficientes (de 2% à 5%), de acordo

com a Lei de Cotas (art. 93 da Lei nº 8.213/91). Esta politica de inclusão, aliada às

tecnologias que visam a simplificações de funções são ferramentas importantes para

inserir indivíduos no mercado de trabalho.



A implementação destas tecnologias, permite não só a inclusão de deficientes

no mercado de trabalho,  como também possibilita  a  execução de funções antes

ditas como impossíveis. Para tais fins, foi realizado um projeto à base de tecnologia

de reconhecimento e comando de voz através de comunicação serial. No sistema

desenvolvido,  o  nível  de  dificuldade  de  operação  é  compatível  a  limitação  do

operador.  De  modo  geral,  sua  aplicação  pratica  consiste  na  execução  de

determinado comando sonoro para a retirada ou devolução rápida de itens, como

em farmácias, almoxarifados, bibliotecas e na indústria.

OBJETIVO

Esse projeto, integração de comando de voz em áreas industriais, tem como

objetivo,  organizar  os  processos  industriais  de  armazenamento.  Utilizando  robôs

capazes de assimilar os comandos do software, automatizando funções através de

comandos AS/RS.

Além disso, o objetivo social desse trabalho é possibilitar que os portadores

de deficiência física realizem atividades que antes eram consideradas impossíveis,

através da utilização dos comandos de voz.

METODOLOGIA

O trabalho  tem como base o  AS/RS da Intelitek,  ele  possui  36  locais  de

armazenamento e um robô cartesiano com eixo rotacional. Os robôs manipuladores

cartesianos  possuem  pequena  área  de  trabalho  se  comparados  à  outros

manipuladores que se equiparam em dimensão,  e  se diferem em geometria.  No

entanto, eles possuem alto nível de rigidez e são muito exatos em relação ao local

do atuador (ROSÁRIO, 2005).

A interface foi desenvolvida no LabVIEW, testando a partir dos dados obtidos

para que houvesse boa interação do operador com o sistema, em outras palavras, o

intuito era obter uma IHM que atendesse tais necessidades.

Da  base  utilizada,  foram  aproveitadas  as  variáveis,  vetor  posição  e  os

comandos  de  movimentação.  Entre  as  variáveis,  muitas  eram de  funcionalidade

desconhecida, com isso se fez necessário o uso do ACL Driver, que possibilitou a

identificação das 5 variáveis fundamentais:

-PART ID:  responsável  pela  seleção  do  ID  do  objeto  escolhido  para  ser

retirado.



- DEV1: se refere a escolha do operador na captura, (se deseja retirar um

objeto da esteira ou da prateleira).

-INDXG: define a  posição de captura da peça na prateleira  (na  esteira,  é

automático).

- DEV2: se refere a escolha do operador no armazenamento (se o deposito é

feito na esteira ou prateleira).

-INDXP: determina a posição que a peça será depositada na prateleira (na

esteira, é automático)

Alguns  dos  programas  utilizados,  foram adaptados.  À  exemplo,  o  PCPLC

(programa base para chamar as sub-rotinas de deposito e captura) foi modificado

para TCCPC (mesma função); o GT211 (captura de peças na prateleira) foi alterado

para GE211; o GT001 (captura de peças na esteira) passou a ser GE001; PT211

(depósito de peças na prateleira) adaptado para DP211; e por fim, o PT001 (depósito

de peças na esteira) como DP001.

Foi  constatado a necessidade de uma comunicação entre o operador  e o

sistema em tempo real, para evitar e até mesmo identificar possíveis falhas.

Para a comunicação serial foi usado um cabo conversor USB A serial DB9

Macho da Empresa Multilaser, tal qual, foi usado também o programa Hyperterminal

para a interação de ambos.

A interface do usuário foi elaborada no LabVIEW, botões foram criados para

acionamento  de  comandos  referentes  a  esteiras,  prateleiras,  emergência,  entre

outros.

DESENVOLVIMENTO

A proposta de desenvolvimento se baseou na criação de um sistema que

reconheça comandos de voz automaticamente e possibilite o controle de um sistema

de armazenamento através de comunicação serial.  Para a realização do projeto,

foram  necessários  conhecimentos  sobre  programação,  tecnologia  AS/RS,  cabos

seriais e LabVIEW.

Para  o  reconhecimento  de  voz,  atuando  juntamente  com  o  LabVIEW,  foi

escolhido o Dragon Naturally Speaking 12, o qual plota as palavras conhecidas para

o bloco de notas, e este interagem com a plataforma LabVIEW.

Foram realizados testes para testar o funcionamento do reconhecimento de

voz com o programa Dragon Naturaly Speaking 12. Um dos comandos testados foi o



Run Homes,que obteve  100% de aproveitamento,  comprovando a eficiência  dos

testes.

Figura 1 - Participantes.  Fonte: Elaboração própria

Para a automatização do sistema de armazenamento, foi utilizado robôs de

coordenadas  cartesianas,  responsáveis  por  executar  movimentos  com  grande

exatidão mecânica.

Figura 2 - Plano X, Y, Z. Fonte: Elaboração própria



RESULTADOS

Após a finalização da programação do projeto, foi possível concluir que os

resultados  obtidos  foram  satisfatórios,  devido  as  limitações  do  sistema.  O

reconhecimento de voz, foi eficaz quando o usuário foi o mesmo que programou o

software.  Assim  como,  quando  o  mesmo  possuía  padrão  de  voz  similar  ao  do

desenvolvedor de vocabulário. No entanto, quando padrões de vozes femininas são

utilizadas, os comandos não são aceitos, pois o software reconhece agudos como

fonemas, e não como palavras.

Os  testes  realizados,durante  o  processo,comprovam  que  se  ocorrer  um

treinamento antes de utilizar o comando de voz,esse funciona de maneira adequada.

Figura 3 - Gráfico média de acertos. Fonte: Elaboração do Autor

Em relação aos ruídos, foi possível constatar que os mesmos não interferem

diretamente  no  funcionamento  do  comando  de  voz.  Todavia,  falas  sobrepostas

afetam diretamente o sistema, devido ao conflito gerado de palavras pronunciadas

simultaneamente

No que se refere a automatização do sistema fabril,  não foi  possível obter

êxito, devido a não compatibilidade entre os softwares LabVIEW e Dragon Naturaly

Speaking. Tentando solucionar essa incompatibilidade, poderia ser usado o sistema

Windows para fazer uma transferência manualmente. E também, utilizar o Bloco de



notas assim que a palavra for atualizada na String de Controle. Uma terceira solução

seria criar uma rotina para o Windows salvar o arquivo automaticamente.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao fim do projeto, pode-se concluir que o objetivo foi parcialmente alcançado,

pois o sensor de controle de AS/RS e o comando de reconhecimento de voz não

tiveram  a  comunicação  desejada.  Tal  falha  sucedeu-se  devido  à  plataforma

LabVIEW não ter interação com o software de reconhecimento de voz. Para suprir

esta falha, o método utilizado foi transcrever as palravas ditas em um arquivo de

texto e esse arquivo seria enviado para um comando de texto supervisório, através

de um sistema do Windows.

Já  a  comunicação  entre  o  computador  portátil  e  o  controlador  do  robô

funcionaram  de  forme  eficiente,  com  envio  e  recepção  total  das  informações

desejadas, sendo pioneira na Faculdade de Tecnologia Termomecânica.

Contudo, podemos afirmar que, graças à tecnologia, com o projeto executado

e bem sucedido será possível facilitar o dia a dia de pessoas que tenham todo e

qualquer tipo de dificuldade de comunicação, além de possibilitar inclusão social e

assim impactar positivamente na sociedade como um todo.
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