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Resumo 

Dispositivos que envolvam movimento de corpos e que apresentem reação 

tátil a esse movimento são chamados de háptico. São aplicados na manipulação 

virtual de objetos com o objetivo de “sentir” fisicamente o movimento do objeto 

virtual, fornecendo ao dispositivo físico a reação ao movimento desenvolvido no 

mundo virtual. Estes dispositivos apresentam especial interesse em função das 

possíveis aplicações que podem ser estudadas dentro da área de controle e 

automação da engenharia mecânica. Assim, propõe-se a construção de um 

dispositivo do tipo “haptic control” na forma de um sistema de acionamento de baixo 

custo do tipo alavanca-sensor, possibilitando a interação direta entre computador e 

operador. Dessa forma, o operador pode manipular um objeto virtualmente e sentir 

fisicamente a sua reação. No entanto, o objetivo deste trabalho é estender a 

aplicação do dispositivo “haptic control” em uma operação de telecomando sobre um 

robô equilibrista real, isto é, ao movimentar a alavanca do dispositivo, o robô deve 

ser movimentado de forma proporcional, mantendo-se equilibrado. Para atingir tal 

objetivo, o dispositivo “haptic control” e o robô equilibrista foram projetados e 

montados. Estes projetos envolvem basicamente quatro etapas: concepção, 

desenvolvimento e detalhamento do projeto mecânico, projeto eletrônico, projeto de 

controle e computacional dos dispositivos. Os dois mecanismos são projetados e 

avaliados em ferramentas de “CAD”, os motores utilizados são dimensionados de 

forma a atender as necessidades de torque, velocidade e aceleração e os sensores 

são especificados com as precisões e tempos de resposta para um controle efetivo 

de todo o mecanismo. Para realizar o controle, está sendo utilizada a plataforma 

Arduíno, onde são desenvolvidos os programas de controle dos dispositivos, bem 

como a comunicação entre eles, que é elaborada de forma a não utilizar fios ou, 

simplesmente, comunicação “wireless”. Para finalizar o projeto, faltam obter 

resultados de funcionamento destes dispositivos através de rotinas de testes. Ao 

final, tais dispositivos poderão ser utilizados no laboratório para experimentação, 

sendo uma ferramenta de apoio no ensino de disciplinas da área de controle. 

 

INTRODUÇÃO 

 Dispositivos que envolvam movimento de corpos e que apresentem reação 

tátil a esse movimento são chamados de háptico. São aplicados na manipulação 



virtual de objetos com o objetivo de “sentir” fisicamente o movimento do objeto 

virtual, fornecendo ao dispositivo físico a reação ao movimento desenvolvido no 

mundo virtual. Uma outra aplicação do dispositivo háptico na robótica é a de 

telecomando. Nesta situação, o dispositivo se comporta como um “joystick” (mestre), 

com movimento em uma única direção, que será transmitido para movimentar um 

robô (escravo). Especificamente, a pesquisa utiliza um robô equilibrista, que é um 

mecanismo robótico que possui uma barra vertical em sua base e se equilibra em 

cima de duas rodas, atuando como pendulo invertido. 

Objetivo  

O objetivo desta pesquisa é desenvolver um dispositivo “haptic control” de 

baixo custo e um robô equilibrista. O “haptic control” é um mecanismo que permite 

o sensoriamento e a manipulação de um sistema do tipo joystick, ou de forma 

mais simplificada, uma alavanca de comando, que permite entender e indicar a 

sua posição de comando que é imposta pelo usuário no dispositivo. Além de 

construir este mecanismo procura-se elaborar uma aplicação do dispositivo 

háptico em uma operação de telecomando sobre um robô equilibrista real, isto é, 

ao movimentar a alavanca do dispositivo, o robô deve ser movimentado de forma 

proporcional, mantendo-se equilibrado.  

Metodologia 

A metodologia desenvolvida até o presente momento envolve etapas 

específicas para atingir o objetivo final, que é o desenvolvimento do projeto, 

montagem dos dispositivos, testes para avaliar o seu correto funcionamento, 

análise dos resultados e conclusões. As etapas estão descritas a seguir. 

1ª fase: Pesquisa bibliográfica: Pesquisa realizada em trabalhos,livros e 

artigos de dispositivos hápticos e de robôs equilibristas para 

capacitação na área. 

2ª fase: Projeto dos Protótipos: projeto mecânico em CAD com 

dimensionamento dos elementos, projeto eletrônico, de controle e 

computacional do dispositivo háptico e do robô equilibrista e da 

comunicação entre eles.   



3ª fase: Construção e testes para validação dos protótipos e da comunicação 

entre os dispositivos. 

4ª fase: Testes de movimentação do robô a partir do acionamento do haptic 

control. 

Desenvolvimento do projeto 

Inicialmente foi feito o projeto mecânico dos dois dispositivos: o haptic control e 

o robô equilibrista. Em seguida, foi desenvolvida a parte eletrônica, a programação e 

o controle dos dispositivos que foram testados separadamente e obtendo-se 

resultados satisfatórios. Atualmente está sendo desenvolvida a comunicação entre 

os controladores dos dispositivos para realizar o telecomando. 

Resultados Parciais 

 

 

Controle da posição angular do disp. Robô Equilibrista e Dispositivo Haptic Control E 

Dispositivos Construídos.  
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