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3  Hardware 
 
 
 
Neste capítulo será descrito detalhadamente o hardware utilizado para a arquitetura 

FEROS, justificando a escolha das tecnologias envolvidas. 

3.1  Hardware para Robôs 
 
O hardware de um robô envolve toda a parte eletro-eletrônica do sistema. Podemos 

observar na figura 3.1 que o hardware inclui as seguintes partes principais: 

processamento (CPU), onde são realizados os cálculos e executadas as rotinas; os 

acionamentos dos motores (Drives); os sinais de entrada e saída para o processador 

(I/O), tais como: comunicação com outros equipamentos, sinais de falhas elétricas, 

sinais de fins-de-curso; e um dispositivo para interação com o usuário, em geral, um 

Teaching Box (também conhecido por Teach Pendant). A comunicação da CPU come 

com os Drivers, I/O’s  e Teaching Box é realizada através de algum tipo de interface. 

Existem diversas interfaces padrão que podem ser utilizadas e serão discutidas em 

seção posterior.  

Além disso, podem ser acoplados ao sistema elétrico, dispositivos de segurança de 

modo a parar o robô em situações de risco ou emergência, conforme recomendações 

de normas de segurança para robôs industriais, como botões de emergência, chave de 

segurança, relé de segurança, fusíveis e disjuntores. 
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Figura 3.1 – Esquema geral de hardware 

 

3.1.1   CPU 
 
O elemento principal da CPU é o processador, que pode ser um microprocessador ou 

microcontrolador. A decisão da CPU define muitos aspectos do projeto, como sistema 

operacional, software de programação e interfaces. 

Existem basicamente três tipos de estrutura de hardware de CPU para robôs 

manipuladores: 

• arquitetura baseada em PC; 

• arquitetura baseada em CNC; e 

• arquitetura com hardware dedicado (em geral, utilizando microprocessador ou 

microcontrolador específico). 

Os robôs das empresas ABB e a KUKA utilizam PCs industriais que se comunicam com 

os outros dispositivos (Drives, I/O’s e Teach Pendant) através de placas de interface. 

Os robôs da FANUC utilizam módulos de máquina CNC, incluindo módulo de fonte de 

alimentação, módulo de CPU e módulos dos eixos. Já os robôs da Mitsubishi e da 

Eshed, utilizam arquitetura dedicada, exclusiva, com um microcontrolador, como, por 

exemplo, o 68000 da Motorola. 

 

Para o hardware FEROS foi escolhida a arquitetura baseada em PC. Essa decisão tem 

por finalidade facilitar a implementação de um sistema aberto, pois utilizando um 

computador o usuário pode facilmente realizar alterações no software. Outra vantagem 

é que o hardware já se encontra pronto e com baixo custo, restando apenas o 
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desenvolvimento de um sistema de interface com dispositivos e sinais externos. Além 

disso, a interface com o usuário também já está pronta, através de teclado, mouse e 

monitor. Os recursos de software para os computadores são inúmeros, pela ampla 

utilização dos PCs, tornando-se outro atrativo. 

Uma desvantagem apontada em relação às outras soluções de hardware é a robustez 

dos PCs. Porém, temos exemplos como a ABB e KUKA que possuem proteção a 

ambientes agressivos, como isolamento de interferências eletromagnéticas, 

amortecimento, contatos robustos, sistema de amortecimento para HD’s (Hard Disk). 

 

3.1.2   Interface 
 

Os sistemas de computação, com processadores, possuem diversas interfaces 

padronizadas para comunicação com dispositivos, placas ou sinais externos. A interface 

pode ser identificada como porta ou barramento. Em geral, as portas são utilizadas para 

conexão com dispositivos externos e o barramento para interligação de placas e 

dispositivos internos como: disk drive, CD-ROM. Podemos citar como exemplos: 

• Porta Paralela (IEEE 1284); 

• Porta Serial (RS-232C); 

• Porta USB (“Universal Serial Bus” - barramento serial universal); 

• Porta Firewire (IEEE 1393); 

• Barramento SCSI ou “scuzzy”; 

• Barramento ISA (“Industry Standard Architecture” – arquitetura padrão da 

indústria); 

• Barramento VESA-LB (“Video Equipment Standard Architecture Local Bus” – 

arquitetura padrão de equipamentos de vídeo para barramento local); 

• Barramento AGP (“Accelerated Graphics Port” – porta para gráficos acelerada); 

• Barramento PCI (“Peripheral Component Interconnect” – interconexão de 

componentes periféricos); 

• Barramento PCI Express (PCI-e); 



Desenvolvimento de um Sistema Aberto para Ensino de Robôs Manipuladores 

 

43 

• Barramento IDE (“Integrated Drive Eletronics” – eletrônica de acionamento 

integrada) ou ATA/ANSI (“Advanced Technology Attachment” – anexação de 

tecnologia avançada); 

• Barramento EIDE (“Enhanced IDE” – IDE aperfeiçoado) ou ATA-2/ANSI ou Fast-

ATA; 

• Barramento Ultra-DMA; 

• Barramento SATA (“Serial ATA” – ATA Serial); 

• Barramento HTT (“Hyper Transfer Technology” – tecnologia de hiper-

transferência); 

 

Na tabela 3.1 podemos comparar as características das interfaces principais. 

Certamente, através do avanço tecnológico procura-se suprir a necessidade do 

aumento da velocidade de transação dos dados. Com isso surgem, de tempos em 

tempos, novos padrões para interfaces. 

Interface Clock Bits Velocidade Nós Pinos CPU PnP 
ISA 8 MHz 16 16MB/s - 62+36 x86 não 
EISA 8,33MHz 32 33MB/s - 62+36+100 x86 não 
VESA-LB 33MHz 32/64 133/266MB/s - 112 486 não 
PCI-32 33MHz 32 133MB/s 256 188 Qualquer sim 
PCI-64 33/66MHz 64 266/528MB/s 256 188 Qualquer sim 
AGP-1x 33MHz 2x32 266MB/s 1 - x86 sim 
AGP-2x 66MHz 2x32 528MB/s 1 - x86 sim 
AGP-4x 133MHz 2x32 1064MB/s 1 - x86 sim 
AGP-8x 266MHz 2x32 2128MB/s 1 - x86 sim 
PCI-X 32 133/266/ 

533MHz 
32 532/1064/ 

2132MB/s 
1 - x86 sim 

PCI-X 64 533MHz 64 4263MB/s 1 - x86 sim 
PCIe-1x 2500MHz 1 512MB/s 256 - x86 sim 
PCIe-2x 2500MHz 2 1064MB/s 256 - x86 sim 
PCIe-4x 2500MHz 4 2048MB/s 256 - x86 sim 
PCIe-8x 2500MHz 8 4096MB/s 256 - x86 sim 
PCIe-16x 2500MHz 16 8192MB/s 256 - x86 sim 
PCIe-32x 2500MHz 32 16384MB/s 256 - x86 sim 
Serial(RS232) - 1 20Kb/s PTP 3 ou 9 Qualquer  - 
Serial(RS485) - 1 10Mb/s 16 3 ou 9 Qualquer  - 
Paralela (SPP) - 8 200KB/s PTP 20 Qualquer - 
Paralela IEEE1284 
(EPP/ECP) 

- 8 2MB/s PTP 18 Qualquer - 

USB 1.0 - 1 12Mb/s 63 4 Qualquer sim 
USB 2.0 - 1 480Mb/s 63 4 Qualquer sim 
Firewire IEEE1394 - 1 50/3200Mb/s 63 4 Qualquer sim 

Tabela 3.1 – Interfaces: portas e barramentos do PC 
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Atualmente, as interfaces mais utilizadas nos computadores são: a porta USB, para 

dispositivos externos; o barramento PCI e PCI-Express, para placas internas; e o 

barramento SATA, para HDs e CD/DVD ROM. Em muitos casos, as placas-mãe saem 

de fábrica apenas com essas interfaces, mas algumas ainda possuem barramentos 

para compatibilidade com placas anteriores.  De fato, devido ao avanço tecnológico 

essas são as interfaces do mercado atual e que possuem o melhor desempenho em 

velocidade. 

 

Para a implementação do projeto FEROS, no entanto, foi escolhido o barramento ISA 

como interface padrão para a placa de comunicação com os drives dos motores e sinais 

de I/O, e a porta USB para comunicação com o “Teaching Box”. A principal vantagem 

de utilização do barramento ISA reside nela ser uma interface simples, de tecnologia de 

comunicação bem conhecido e que não requer componentes eletrônicos especiais, 

podendo ser facilmente implementada num protótipo. Sua velocidade, apesar de 

relativamente baixa é teoricamente suficiente para o controle de posição do robô, já que 

um tempo de amostragem total de 1ms é o suficiente para realização do controle. 

Senão, vejamos, se os dados a serem lidos e escritos em cada eixo são de 16 bits da 

posição, mais 16 bits para referência, mais 8 bits para entradas digitais, mais 8 bits para 

saída digitais, totalizando 48 bits, ou 6 bytes por eixo. Para os seis eixos teremos 36 

bytes. Com isso, no barramento de 8 bits, e velocidade de 8MB/s, um byte é transmitido 

em 125ns, e então 36 bytes demoram 4,5µs. Portanto, a velocidade do barramento 

satisfaz tranquilamente o requisito de 1ms como tempo de amostragem para controle 

de posição de todos os eixos. 

 

Em uma etapa posterior, haverá a migração para o barramento PCI, que possui 

princípios semelhantes ao barramento ISA, mas possui um protocolo de comunicação 

sofisticado com requisitos de tempo mais rigorosos, necessitando de componentes de 

alta velocidade, como FPGAs ou chips dedicados. Esses componentes são montados 

utilizando técnica SMD de soldagem, dificultando a implementação em protótipos. 
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Após a implementação da placa PCI, se torna fácil migrar para uma placa com 

barramento PCI-Express, modificando apenas o dispositivo de interface que, em geral, 

é um FPGA ou chip (circuito integrado) dedicado. O software no computador, que 

realiza a comunicação com a placa não precisa ser alterado. 

 

3.1.3   Drives 
 

Drive é o dispositivo eletrônico que realiza o acionamento e controle do motor. Os tipos 

de drives variam conforme o motor especificado. Por exemplo: em motores CA 

(Corrente Alternada) de indução são utilizados drives chamados inversores de 

freqüência para realizar o controle de velocidade; em motores CC (Corrente Contínua) 

são utilizados drives chamados conversores. O dimensionamento dos drives depende 

diretamente da potência dos motores, que por sua vez, dependem da carga a ser 

movimentada. 

 

Dentre todos os tipos de motores, o mais utilizado em robótica é o motor “brushless” 

(sem escova), que na indústria é denominado servomotor porque sai de fábrica com um 

sensor de posição montado internamente, e funciona somente em malha fechada. 

O sensor de posição é, em geral, um resolver ou encoder. O resolver é um sensor 

analógico e, portanto, teoricamente com precisão infinita, mas quando seu sinal passa 

por um conversor analógico-digital (A/D) para ser digitalizado, a resolução do conversor 

limita essa precisão. O encoder possui uma precisão que está limitada à sua construção 

(número de pulsos por volta) e geralmente é menor do que o resolver, mas possui custo 

menor.  

 

A vantagem do motor “brushless” em relação aos demais é que ele possui um excelente 

desempenho dinâmico, tanto em controle de velocidade, como em controle de posição 

e controle de torque; e possui baixíssima manutenção. A desvantagem principal é o seu 

alto custo. 
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Embora neste projeto tenham sido adotados servomotores para movimentação do robô, 

nada impede a utilização de outros tipos de motores. Para isso, os sinais de entrada e 

saída dos drives para comunicação com o computador devem seguir o mesmo padrão 

adotado no projeto – o que geralmente acontece, pois os drives são fabricados para 

obedecer o padrão industrial adotado. 

 

O drive do servomotor é responsável por receber e seguir um sinal de comando ou 

referência (“setpoint”). Para isso utiliza um controle eletrônico em malha fechada 

através da leitura de um sinal de realimentação do sensor de posição do eixo do motor, 

algoritmo de controle realizado pelo processador e saída de corrente. Existem três 

malhas de controle já implementadas no drive: controle de torque, velocidade e 

posição, que estão dispostos em cascata, conforme a figura 3.2. O tipo de controle a 

ser executado pode ser selecionado através de parâmetros do drive. Se for escolhido o 

controle de posição, o sinal de referência é o ângulo do eixo e as três malhas internas 

são utilizadas em cascata para realizar a compensação. Caso seja escolhido o controle 

de velocidade, o sinal de referência é a velocidade do motor e são utilizadas somente 

as malhas de velocidade e torque. E se for selecionado o controle de torque, o sinal de 

referência é o torque no eixo do motor e somente a malha de torque é utilizada. 

 

O modo de controle, o motor utilizado no drive, os ajustes do controlador, as 

freqüências dos filtros internos, bem como todos os outros parâmetros do acionamento 

são configuráveis através de uma interface humano-máquina (IHM), com teclas e 

display no próprio drive, ou através de software. 

 

Caso seja selecionado o modo de controle de posição, o software de controle do robô 

será responsável apenas por fornecer as posições de referência para os drives, 

cuidando apenas da trajetória e aspectos cinemáticos; o controle dinâmico de 

posicionamento será feito independente por juntas, através do controlador de cada 

drive.  
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Para que o sistema funcione de modo mais genérico possível, na filosofia de arquitetura 

aberta, adota-se o modo de controle de torque no drive; desta forma, o controle de 

posicionamento é realizado por software, no qual uma rotina realiza a leitura dos sinais 

de posição atual de cada eixo, realiza o algoritmo de controle e envia um sinal de 

referência de torque para cada drive. 

 

 

                                      Figura 3.2 – Malhas de Controle do Servo Motor 

 

Na figura 3.3 estão mostrados os sinais que serão utilizados para comunicação com a 

placa de interface do computador. Os drives comerciais possuem uma padronização em 

relação a esses sinais e, portanto, qualquer conjunto de motor brushless com 

respectivo drive e encoder pode ser utilizado no manipulador.  

 

 

Figura 3.3 – Interface com Drive 
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O sinal analógico AIN é o sinal de referência de velocidade ou torque, dependendo do 

modo de controle selecionado, podendo variar de -10V a +10V, onde o valor negativo 

indica rotação anti-horária, e o valor positivo, rotação horária. 

O sinal de Enable  é uma entrada digital de +24VDC, que habilita ou desabilita o 

comando do drive. No caso de estar desabilitado, o freio é aplicado no eixo do motor. 

O sinal de Reset  é uma entrada digital de +24VDC que reinicializa o programa 

residente na memória do drive. 

Os sinais de saída digital ENC A, ENC B e ENC Z  são pulsos do encoder. 

Independentemente do sensor de posição ser encoder ou resolver o sinal de saída tem 

o formato de encoder incremental. Os sinais ENC A e ENC B fornecem os pulsos 

conforme resolução do encoder (número de pulsos por volta). A diferença entre os dois 

sinais é a defasagem entre si dependendo de qual sinal está na frente do outro pode-se 

determinar o sentido da rotação do motor. O ENC Z é um sinal chamado índice (“index”) 

que envia um pulso a cada rotação do encoder. A principal aplicação desse sinal é 

estabelecer uma posição zero ou referência (“home”) para o eixo do motor. Todos os 

sinais do encoder são enviados no padrão serial RS-422 com utilização de cabo par 

trançado a fim de minimizar efeitos provocados por ruídos e interferências 

eletromagnéticas. 

O sinal FAULT  é uma saída digital de +24VDC que indica que houve algum tipo de 

falha no drive ou servomotor e o drive é desabilitado automaticamente. 

DGND é o sinal de referência de tensão digital (0V). 

 

O dimensionamento dos motores depende da carga, ou seja, do braço mecânico 

utilizado e do que ele irá carregar em seu efetuador. Em capitulo posterior será visto 

que, ao inserir o modelo do robô no software FEROS, é possível realizar simulações em 

pontos críticos de desempenho e adotar o melhor conjunto de motor e redutor para 

cada eixo conforme os resultados obtidos. 
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3.2   Painel Elétrico 
 

Os drives dos motores e demais componentes elétricos foram montados em um painel 

elétrico. Na figura 3.4 temos a foto do painel para acomodar três drives e os 

componentes de segurança: disjuntores, relé de segurança, contator. O relé de 

segurança é acionado pelo botão de emergência e trabalha sempre com redundância 

de contatos e auto-teste, ou seja, é necessário que dois contatos do botão ou de outro 

dispositivo sejam acionados simultaneamente para ativar o relé, que irá acionar seus 

contatos, também redundantes internamente. O relé mantém uma rotina interna para 

verificar seu próprio funcionamento, chamada de auto-teste. Caso haja alguma 

anormalidade o relé é ativado. Os esquemas elétricos do painel, incluindo o relé de 

segurança se encontram no apêndice D. 

Na parte de cima do painel podemos observar na figura 3.4, os cabos que são ligados 

nos motores e resolvers. Dentro do painel, temos dois ventiladores para auxiliar na 

refrigeração devido ao aquecimento dos drives. 

 

 

Figura 3.4 – Painel Elétrico 
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A figura 3.5 enfoca a parte frontal onde temos: chave geral, para ligar ou desligar o 

painel; lâmpada vermelha, para indicar que o painel está ligado, ou seja, não deve ser 

aberto porque está energizado; botão de emergência, que possibilita ao usuário parar a 

movimentação do robô em situações de risco através do corte da energia para os 

motores; botão de reset, que permite energizar novamente os motores após o 

acionamento da emergência; lâmpada vermelha indicando que a emergência está 

acionada. 

 

 

Figura 3.5 – Painel Elétrico: frontal 

 

Na parte lateral direita, conforme figura 3.6 podemos ver: um cabo de alimentação para 

energização do painel em 220VAC; duas tomadas de alimentação de 220VAC para 

ligar a fonte de 24V e o computador; bornes para ligação dos cabos de +24VDC e 

0VDC da fonte de alimentação; e um conector DB25 para ligação do cabo da placa de 

interfaceamento do computador. 

 



Desenvolvimento de um Sistema Aberto para Ensino de Robôs Manipuladores 

 

51 

 

Figura 3.6 – Painel Elétrico: lateral 

 
A figura 3.7 destaca a parte interna do painel, onde estão montados os drives dos 

servomotores, dispositivos de proteção (disjuntores e disjuntor-motor), contatores, relé 

de segurança, bornes. Maiores detalhes sobre o esquema elétrico do painel podem ser 

encontrados no Apêndice D. 

 

 

Figura 3.7 – Parte Interna do Painel Elétrico 
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3.3   Placa de Interfaceamento 
   

Foi implementada uma placa de interfaceamento para ser inserida no barramento do 

PC e realizar a comunicação com os drivers dos servomotores e com sinais de I/O. 

Cada placa tem capacidade para se comunicar com dois drivers. Inicialmente a placa foi 

desenvolvida para barramento ISA devido à simplicidade do projeto e aos custos, 

apesar de ser suportada apenas em computadores mais antigos. Após o seu 

funcionamento e obtendo a tecnologia adequada de FPGA ou chip dedicado (ex: 

PCI9030 da PLX) será desenvolvida a placa para barramento PCI e PCI-Express para 

que possa ser utilizada em computadores mais modernos e com maior velocidade de 

transmissão de dados. Uma alta velocidade é importante para garantir rapidez na 

operação do sistema de controle e, assim, cumprir com os requisitos de tempo real.  

 

As figuras 3.8 e 3.9 mostram o diagrama em blocos da placa de interface para 

barramento ISA e PCI, respectivamente. A placa realiza a leitura da posição do eixo, 

através de sinais de encoder A,B e Z, que chegam no padrão RS-422 de comunicação 

serial. Esse sinal é convertido para TTL (+5V) e chega ao contador up/down. Esse 

contador pode armazenar a contagem de posição de até dois eixos.  Quando um 

comando apropriado é enviado para a CPU através do barramento ISA, a leitura do 

contador é realizada. O sinal de referência para o drive é gerado através de um 

conversor D/A (digital/analógico) de 12 bits de resolução; ou seja, pode enviar um sinal 

de -10 a +10V, com precisão de 5mV aproximadamente. O “latch” tem a função de 

deixar o sinal de referência constante até que um novo comando seja enviado através 

do barramento ISA solicitando a mudança do valor de referência. As entradas digitais 

recebem sinais externos no padrão +24V, tipo PNP, e a CPU, ao ser solicitada realiza a 

leitura dessas entradas. Esses sinais incluem: fim-de-curso de limite mínimo e máximo 

de cada eixo, emergência acionada, falha no drive. As saída digitais enviam sinais 

externos no padrão +24V, tipo PNP também. Inclui: habilitação do drive, reset do drive, 

falha do PC. O bloco decodificador de endereços é responsável por habilitar o 

recebimento dos dados para a placa caso o endereço no barramento ISA seja o mesmo 

definido na placa. Em nosso caso utilizamos o endereço 0300h de I/O, por ser 
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reservado para protótipos, mas pode ser qualquer um que não seja utilizado por outra 

placa no PC. 

 

 

Figura 3.8 – Placa de Interfaceamento com Barramento ISA 

 

 

Figura 3.9 – Placa de Interfaceamento com Barramento PCI ou PCI-Express 

 

Foi montado um protótipo em placa padrão para barramento ISA. Por não utilizar FPGA, 

a quantidade de componentes foi muito grande, e por utilizarmos encapsulamento DIP 

(“Dual Inline Package”) para facilitar a montagem de protótipo, a placa ficou muito 

grande, com muitos componentes e ligações a serem feitas, dificultando o processo de 

montagem e de manutenção. As figuras 3.10 e 3.11 mostram o protótipo da placa, 

incluindo um conector DB-25 para ligação externa com o painel elétrico. Maiores 

detalhes do circuito eletrônico podem ser encontrados nos esquemas, no apêndice C. 
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Figura 3.10 – Placa de Interfaceamento (cima) 

 

 

Figura 3.11 – Placa de Interfaceamento (lateral) 

 

3.4   Teaching Box 
 

O Teaching Box ou Teach Pendant é um dispositivo necessário para que o usuário 

tenha liberdade de movimento para comandar o robô, e ensinar as posições. A figura 

3.12 mostra o Teaching Box do FEROS, com display LCD e teclado. Ele possui ainda 

dois LED’s, um sinalizando que o dispositivo está ligado e outro que os drives estão 

habilitados.  
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A figura 3.13 mostra a placa eletrônica do Teaching Box. O componente principal é um 

microcontrolador da família PIC com comunicação USB, o PIC18F4455. Ele é 

responsável por receber sinal da tecla acionada (linha e coluna) e transmitir a 

informação para o PC via USB. Da mesma forma ele recebe informações do PC e as 

apresenta no display LCD para o usuário. O detalhe do circuito eletrônico se encontra 

no apêndice E. 

  

 

 

 

 

Figura 3.12 – Teaching Box 

Figura 3.13 – Teaching Box 
(placa eletrônica) 
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A comunicação com o PC é realizada por interface USB, conforme podemos ver na 

figura 3.14. A nova versão da norma ISO10218, a ISO/ANSI 10218/2006 exige que o 

Teaching Box seja “wireless” (sem fio) para evitar que o cabo interfira na segurança do 

usuário operador. A adaptação para esse novo item da norma é simples, bastando 

adaptar uma interface “Wireless-USB” no Teaching Box.  

 

 
 
 
 

 

Outro aspecto de segurança a ser notado e que também é exigido por norma é o botão 

ou trava “deadman” (homem morto). A função desse botão é permitir que os drives dos 

motores do robô sejam habilitados somente quando o operador acionar o botão 

“deadman”, que fica na parte de trás do Teach Pendant (ver figura 3.15). Assim em 

caso de algum incidente ou acidente, a tendência do operador é soltar o botão, fazendo 

com que os drives sejam desabilitados, os motores desligados e os eixos travados. 

 

Figura 3.14 – Teaching Box 
(conexão USB) 

Conector para 
interface USB 
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A figura 3.16 mostra o detalhe do teclado do Teaching Box onde podemos observar os 

botões superiores para ligar o dispositivo (“power”); parar o robô (“stop”), e habilitar os 

drives (servo). Na fileira seguinte, o botão “Joint/XYZ” alterna o modo de movimentação 

do robô, se por juntas ou coordenadas cartesianas; o “speed” permite mudar a 

velocidade máxima para mover cada eixo; o botão “open/close” envia comando para 

alternar o abrir e fechar garra ou outro dispositivo acoplado como “end-effector”. O “go 

to position” permite enviar o robô para uma posição existente, salva anteriormente. O 

botão “save position” salva a posição atual de cada eixo, para ser utilizada 

posteriormente na programação. O “home” é a posição inicial, de descanso, do robô; é 

recomendado que, antes de desligar o robô ele seja movido para essa posição a fim de 

evitar desgastes mecânicos na redução. Além disso, sempre que o sistema todo é 

ligado, é necessário referenciar os eixos do robô movendo para a posição “home”; 

desta forma é definido a posição zero de cada junta, pois o sistema não possui bateria 

para armazenar a contagem da posição de cada eixo. Os demais botões do teclado são 

utilizados para comandar cada grau de liberdade, sendo dois botões para cada junta, 

um para cada sentido de movimento. 

 

 

Figura 3.15 – Teaching Box 
(botão “deadman”) 

Botão “deadman” 



Desenvolvimento de um Sistema Aberto para Ensino de Robôs Manipuladores 

 

58 

 
 
 

 

 

Figura 3.16 – Teaching Box 
(teclado) 


