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Resumo 

Embora um robô não possa substituir um profissional de saúde, há algumas tarefas em que 

pode complementar a sua acção. Pode com o seu apoio contribuir para um aumento da 

eficiência e qualidade dos serviços prestados na unidade de saúde em que se encontra.  

Este apoio torna-se, muitas vezes, ainda mais importante quando a unidade de saúde se 

encontra num local isolado pois as deslocações demoram bastante tempo e o custo da 

deslocação de pessoal especializado pode ser elevado. 

Com o objectivo de resolver estes, e outros problemas, desenvolveu-se um Medical Robot, 

capaz de se deslocar numa unidade de saúde, controlado remotamente no espaço ou a partir 

de qualquer lugar do mundo através de uma ligação à internet. O Controlo pode ser feito com 

um joystick, ou teclado. A visualização do ambiente que rodeia o robô e o médico é baseada 

num sistema de videoconferência. 

O robô é também capaz de verificar autonomamente se um paciente acordou, de uma 

operação, através de um sistema de análise de imagem, e de transportar autonomamente 

diversos tipos de materiais, ligados à saúde, dentro da unidade. 
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Abstract 

Although a robot can not replace a health professional, there are some tasks where it can 

complement his action. Releasing the personnel of a health unit from simple and repetitive 

tasks, nevertheless slow and tiring, a robot may, contribute to an increase of the efficiency 

and quality of services provided. This support often becomes even more important when the 

health unit is in an isolated place because travelling take considerable time and cost for the 

movement of skilled personnel may be high.  

In order to solve these and other problems it has been developed a Medical Robot capable 

of being remotely controlled within an health care facility in any part of the world with only 

the requirement of having an Internet connection. The Control can be performed using a 

joystick or keyboard. The doctor has also the possibility to observe the robot surrounding 

environment on a videoconferencing based system. 

The robot is also able to ascertain whether a patient wake up using an image-analysis 

system and also can carry various types of health care tools. 
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Capítulo 1  

Introdução 

A saúde humana é um elemento essencial para o bem estar humano, daí a importância no 

desenvolvimento de novas tecnologias na área da robótica que apoiem toda a equipa médica 

a melhorar a qualidade do serviço clínico. O melhoramento nesta área passa essencialmente 

pelo desenvolvimento de quatro grandes vertentes: Macro robôs, micro robôs, bio-robôs e 

nano-robôs. O Macro robô inclui o desenvolvimento de robôs mais poderosos com 

deslocamento autónomo, os micros robôs são utilizados essencialmente para ajudar em 

cirurgias, os bio-robôs são indicados para simular, modelar o sistema biológico de maneira a 

compreender o funcionamento do organismo humano [1] e nano-robôs para o tratamento por 

exemplo de cancros. 

Com vista a atingir estes objectivos têm sido desenvolvidos múltiplos projectos, alguns 

dos quais já bastante avançados onde se utilizam robôs para desempenhar diversos tipos de 

tarefas. Robôs que auxiliam a equipa médica em cirurgias [2], no auxilio ao tratamento de 

algumas doenças como por exemplo cancro [3], na realização de exames (micros robôs), bem 

como em serviços de transporte de medicamentos, alimentação e outros materiais (Macro 

robô). 

As principais vantagens destes robôs nas suas tarefas são a precisão, autonomia, eficácia e 

custos aceitáveis.  

Enquadrado nesta realidade foi proposto adaptar um dos robôs da equipa de futebol 

robótico da FEUP para aplicação na área da saúde no Hospital de S. Martinho (Valongo). O 

robô será dotado de uma sistema de teleconferência para comunicação entre o doente 

acamado e o médico, auxiliar de saúde ou um familiar, que se poderá encontrar dentro ou 

fora, da unidade de saúde. Será também utilizado para transportar exames, medicamentos, 

detectar se um doente acordou de uma operação, assim como fazer vigilância nas instalações. 
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Assim os objectivos deste trabalho são: 

1. Controlo remoto do robô. 

2. Vigilância das instalações durante a noite. 

3. Análise de imagem para verificar se um paciente acordou de uma operação. 

4. Desvio dos obstáculos. 

5. Implementação de um sistema de videoconferência. 

 

Resumo do documento 

 

Assim este trabalho está dividido em cinco capítulos. No capítulo 1 é feita uma breve 

introdução onde se explica a importância a robótica móvel e o que se pretende desenvolver 

no projecto para melhorar o seu contributo na área da saúde. O estado da arte da robótica na 

área da saúde apresenta-se no capítulo 2, salientando os robôs que se aproximam mais deste 

projecto pelas suas características. No capítulo 3 são apresentados os sectores constituintes 

do projecto, a sua importância e características. A explicação de algumas funções 

desenvolvidas no controlador de robô é apresentada no capítulo 4. E para finalizar no capítulo 

5 é explicado o processo de análise de imagem e sistema de videoconferência. 
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Capítulo 2  

Estado da Arte 

Neste capítulo serão apresentados diversos tipos de robôs, aplicados à área da saúde. 

Entre eles temos o braço robótico, o sistema pathfinder e o sistema Zeus, utilizados em 

cirurgias. O sistema TER para a realização de exames, robôs para o tratamento de cancro e 

que auxiliam na fisioterapia (Exoesqueleto robótico). Para finalizar o Robô RP6, que se 

assemelha em muitos aspectos ao robô desenvolvido. 
 

2.1 Braço robótico 

Actualmente, existem robôs constituídos por um braço que é controlado pelo médico para 

realizar uma cirurgia aumentando assim a precisão do corte no doente. Desta forma evita-se a 

perfuração em zonas não desejáveis que põe muitas das vezes em causa o sucesso de uma 

operação. 

 A grande desvantagem que se prende com este método é o cirurgião perder a sensação 

de toque. Com vista a resolver este problema há empresas a apostar na tecnologia Haptic 

para então devolver ao cirurgião a sensação de toque no corpo humano [2]. 

Na figura 2.1 é possível observar a título experimental o robô a fazer um corte numa 

banana controlado pelos movimentos de um humano [3]. 



2 

 

 

Figura 2.1 - Braço robótico para cirurgias. 

2.2 Sistema Zeus 

Também na área da cirurgia temos o sistema ZEUS, figura 2.2. É constituído por três 

braços robóticos, dois braços para o instrumento manipulador posicionador e o outro com uma 

AESOP câmara. Os braços robóticos são montados sobre trilhos e controlados pela consola de 

um cirurgião. Através desta consola mestre o cirurgião confortavelmente numa cadeira pode 

controlar os robôs escravos resultando daí as seguintes vantagens: 

 

• O factor de fadiga para o cirurgião é substancialmente reduzido, pois não 

necessita de estar sobre os instrumentos da operação. 

• O robô escravo segue os movimentos do cirurgião e elimina tremuras e executa 

micro movimentos que podem ser humanamente impossíveis [5]. 

 

O próximo passo a dar no desenvolvimento deste robô será este reconhecer alguns sinais 

de voz do cirurgião de maneira a responder aos pedidos. 
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Figura 2.2 – Sistema ZEUS. 

2.3 Sistema PathFinder 

Na figura 2.3 pode-se observar um robô revolucionário para ajudar a realizar intervenções 

cirúrgicas cerebrais. É suportado por um carrinho de rodas com braços do tamanho de braços 

humanos e possui 6 graus de liberdade. É controlado a partir de um painel de controlo onde o 

cirurgião pode especificar um alvo e uma trajectória baseado numa imagem médica. Esta 

informação é então convertida em movimentos do robô, fazendo com que o instrumento 

guiado pelo robô possa ser posicionado com precisão no local desejado [6]. Desta forma o 

PathFinder destaca-se pela sua capacidade de fornecimento de imagens, para uma análise 

criteriosa do médico e pela capacidade de movimentação e precisão na movimentação da 

ferramenta. 

 

Figura 2.3 – PathFinder.  
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2.4 Sistema TER 

A imagem ultra sónica é muitas vezes utilizada para diagnóstico e processos de 

intervenção. A utilização deste sistema requer uma grande experiência do operador 

dependendo da região anatómica a analisar. 

Este sistema (ver Fig. 2.4) tem capacidade para se posicionar directamente sobre o corpo 

do paciente e agilidade para se adaptar automaticamente a diferentes tamanhos e 

movimentos do corpo [7]. 

Para além de todas estas vantagens, o médico com a ajuda do braço robótico tem a 

possibilidade de realizar múltiplas tarefas cruciais para o sucesso do exame, como por 

exemplo, controlar a câmara, observar a imagem, analisá-la e se necessário ajustar a posição 

da câmara com a maior precisão sem necessitar de sair do local [8].  

 

Figura 2.4 - Robô para realização de exames. 

2.5 Tratamento de cancro  

2.5.1 VibRob 

VibRob ou robô vibratório é um robô desenvolvido para tratamento de cancros, feito de 

silicone, possui um milímetro de diâmetro e quatro de comprimento. Com um tamanho de um 

insecto é capaz de se agarrar às paredes dos vasos sanguíneos do organismo mesmo contra a 

corrente sanguínea. Até agora apenas surgiu um pequeno problema ou seja, apesar de ser 

movido por um campo magnético que controla o movimento e a velocidade sem a necessidade 

do uso de cabo ou bateria, o robô só anda num sentido. 

Ainda em testes segundo os investigadores, o ViRob será um método muito eficaz no 

combate ao cancro, podendo levar uma partícula radioactiva a um lugar específico do 

organismo evitando assim, métodos mais dolorosos como a quimioterapia por exemplo [3]. 
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2.5.2 Imagem Ultra-Som 

Também para o tratamento de cancro mas neste caso da próstata já é possível encontrar 

um robô que trabalha com base em imagens de ultra-som utilizadas para criar um modelo 3-D 

que pode ser rodado e ampliado para o urologista obter uma boa perspectiva da glândula e 

definir melhor as áreas para recolher as amostras da biopsia. Consequentemente, o sistema 

marca melhor as rotas para a inserção da agulha para recolha de material. Para além disto o 

robô também pode ser utilizado para o tratamento da doença. Tem a capacidade de colocar 

partículas radioactivas, chamadas sementes em áreas bem delimitadas da próstata [10]. 

2.6 Exoesqueleto robótico 

Existem vários tipos de exoesqueletos como exemplo podemos referir um desenvolvido 

por uma equipa liderada pelo Dr.Daniel Ferris que criou um exoesqueleto (figura 1.6), voltado 

para a recuperação de pacientes que sofreram derrames cerebrais ou doentes com danos 

parciais na coluna vertebral. Para pacientes que conseguem andar lentamente, um 

equipamento como este pode ajudá-los a andar mais rapidamente e com mais firmeza. 

Funcionamento 

Os eléctrodos são ligados à perna do paciente. Quando o cérebro envia as instruções de 

movimentos, esses eléctrodos captam os sinais eléctricos e enviam-nos para um controlo 

electrónico, traduzindo os sinais recebidos em movimento do exoesqueleto. 

 

Figura 2.5 – Exoesqueleto.  
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Os sinais eléctricos enviados pelo cérebro informam aos músculos como eles se devem 

mover, no entanto se a pessoa tem algum problema neurológico ou danos na coluna vertebral, 

os sinais não chegam com a intensidade necessária, chegam sim de forma descoordenada. 

Outros exoesqueletos já construídos normalmente são accionados por meio de computadores, 

que enviam modelos definidos de movimentos. Mas receber os sinais directamente do cérebro 

do paciente tem muitas vantagens, principalmente um controlo mais preciso dos movimentos 

[11]. 

2.7 RP6 Medical Robot 

Outra aplicação interessante já existente é a possibilidade de termos um robô móvel no 

interior de um hospital controlado por um médico, dentro ou fora da unidade de saúde. Este 

robô possui um sistema de teleconferência dando assim a possibilidade ao médico de falar, 

observar o paciente como se estivesse no local, fazendo assim o devido diagnóstico [5]. 

Apoiado na teleconferência, o médico pode também controlar o robô através de um joystick 

movimentando assim o robô dentro das instalações. 

 

Figura 2.6 - RP6 Medical Robot. 

Este robô é constituído no essencial por uma câmara, um ecrã, três rodas que permitem o 

seu deslocamento e sensores à sua volta. A comunicação é suportada pela rede sem fios 

existente no hospital facilitando assim a mobilidade do robô e alimentado por baterias 

existentes no seu interior. 

Este robô num futuro próximo será extremamente importante na Europa, uma vez que o 

envelhecimento da população é notório e daí os cuidados de saúde necessitarem de ser mais 

eficazes. Contudo para se obter esta eficácia é necessário aumentar o corpo clínico, que no 

entanto é complicado pois existe falta de médicos e enfermeiros [3]. 

Os sistemas de teleconferência utilizados na área da medicina apresentam-se em grande 

expansão podendo assumir grande importância num futuro próximo, para que os doentes 

possam ter uma presença mais permanente do médico sem este necessitar de fazer grandes 

distâncias até às zonas rurais [9]. Com a implementação deste tipo de sistemas ganham os 

hospitais pois a equipa de médicos em serviço permanente é mais reduzida.  
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Sintese: 

Este capítulo apresentou diversos robôs no entanto o que se aproxima mais do projecto 

desenvolvido é o RP6 Medical Robot. As principais semelhanças são: sistema de 

videoconferência, controlo remoto com um joystick e dispõe de sensores para detectar 

obstáculos. No entanto não é capaz de verificar se um paciente acordou de uma operação, de 

se deslocar autonomamente, ou controlado remotamente por teclado, transportar 

medicamentos e receitas médicas. 
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Capítulo 3  

Sistema desenvolvido 

Neste capítulo serão apresentados os sectores principais do projecto, as suas funções, 

modos de comunicação entre eles e características dos seus componentes. Em primeiro lugar 

será apresentada a Workstation segue-se a Network e para finalizar o Medical Robot. 

3.1 Workstation 

É na Workstation que o médico comanda o Medical Robot através de um joystick ou 

teclado e visualiza a zona frontal do robô através de um sistema de videoconferência. 

Visualiza a variação da distância entre o robô e os obstáculos. Se o Medical Robot estiver a 

fazer análise de imagem a workstation recebe um sinal a dizer que o paciente acordou. A 

partir da workstation também é possível falar, observar o paciente, visualizar num mapa a 

posição actual do robô e faze-lo deslocar autonomamente para novas posições. 

3.1.1 Principais Componentes 

3.1.1.1 Joystick 

Para o médico controlar o robô existem duas possibilitadas, teclado ou joystick. Assim o 

médico pode usar o seu teclado normal de computador ou então um joystick desenvolvido 

pela Logitech muito utilizado para jogos de computador, figura 3.1. 
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Figura 3.1 – Joystick Logitech. 

Nos botões 1 a 4 pode-se escolher a velocidade máxima do robô, no eixo da esquerda 

controla-se a velocidade linear e no eixo da direita a velocidade angular. 

Leitura do joystick 

Leitura da posição dos eixos 

A leitura dos comandos enviados pelo joystick é muito simples bastando apenas ler 

algumas variáveis do Windows com intervalos de 80 ms. Com base no valor dessas variáveis, 

os valores de velocidade são calculados da seguinte forma: 

RobotSpeedSend.V:=round(-MyJoy.wYpos*SmallSpeed.KvJoy/32767)+SmallSpeed.KvJoy; 

RobotSpeedSend.Vn:=round(-MyJoy.wXpos*SmallSpeed.KvJoy/32767)+SmallSpeed.KvJoy; 

RobotSpeedSend.W:=round(-MyJoy.wZpos*SmallSpeed.KvJoy/32511)+SmallSpeed.KvJoy;   

As variáveis RobotSpeedSend.V, RobotSpeedSend.Vn, RobotSpeedSend.W, guardam os 

valores de velocidade a enviar para o robô. As variáveis MyJoy.wXpos, MyJoy.wYpos, 

MyJoy.wZpos são variáveis internas do Windows e a SmallSpeed.KvJoy impõe a gama máxima 

de velocidade. 

Por exemplo se SmallSpeed.KvJoy=15 então a velocidade linear do robô variar entre [-

15;15]cm/s e a velocidade angular variar entre [-15;15]crad/s. 
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Leitura dos botões 

Para além da leitura da posição dos eixos podem também ser lidos todos os botões através 
da variável do Windows MyJoy.wbuttons. 

Foram então utilizados os botões 1 a 4 para impor o limite máximo de velocidade de 
acordo com a tabela 3.1. Quando se pressiona num destes botões a variável SmallSpeed.KvJoy 
é alterada, modificando assim também os limites máximos de velocidade  

Tabela 3.1 – Limites de velocidade. 

Botão Velocidade (cm/s ou rad/s) 

B1 15 

B2 25 

B3 30 

B4 35 

 

3.1.1.2 Teclado 

Leitura do teclado 

Também o teclado pode ser utilizado para controlar o robô sendo a sua leitura muito 

simples. Quando se pressiona uma tecla é lançado um evento para a actualização da 

velocidade. 

Por exemplo para o movimento segundo V positivo, (figura 3.2) quando se pressiona na 

tecla a componente V é actualizada da seguinte forma: 

if (RobotSpeedSend.V>=0) and (RobotSpeedSend.V<= SmallSpeed.Tecla) then 

begin 

    RobotSpeedSend.V:=RobotSpeedSend.V+StrToIntDef(EditV.Text,0); 

end; 
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Figura 3.2 – Teclas para controlar o Robô. 

Portanto, enquanto o valor de V não chegar a SmallSpeed.KvJoy (variável que guarda o 

limite máximo de velocidade) ele é incrementado segundo uma constante presente na 

EditV.Text. Quando a tecla é levantada o valor de V torna-se igual a zero. Este procedimento 

passa-se da mesma forma para a alteração da velocidade angular W. Quando o controlo é 

feito por teclado a componente Vn não é alterada para facilitar o controlo. Uma vez que é 

possível rodar o robô em qualquer instante o comando Vn só dificultaria o controlo.  

Para alterar os limites de velocidade o utilizador pode pressionar nas teclas ‘1’, ‘2’, ‘3’, e 

‘4’ passando as velocidades máximas para 10 cm/s, 20cm/s, 30cm/s, 40cm/s, 

respectivamente  

3.1.2 COMUNICAÇÃO COM O ROBÔ 

Uma vez que é a partir da workstation que saem muitos dos comandos para o Medical 

Robot é necessário enviar os valores de algumas variáveis tais como as velocidades V, Vn, W, 

a variável Ekiga que controla o arranque e o fecho da aplicação Ekiga, a variável 

close_camara que fecha a aplicação de análise de imagem se ninguém a tiver desligado do 

lado do robô e uma variável check para detecção de erros. 

Figura 3.3 – Dados enviados da aplicação Remote. 
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As variáveis V, Vn, W, Ekiga e check são do tipo integer e a variável close_camara é do 

tipo boolean. 

3.2 NETWORK 

A network suporta a comunicação entre o Medical Robot e a Workstation. Pode ser 

interna ou externa. No caso de ser externa terá de se ligar a Workstation à rede interna do 

hospital, através de uma ligação VPN. 

A troca de mensagens entre as aplicações é feita através do Protocolo UDP, e o sistema de 

Videoconferência é baseado em dois clientes (EKIGA) e um servidor (IPbrick) que utilizam 

protocolo SIP. 

 

3.2.1 Protocolo UDP 

Introdução 

O Protocolo UDP foi utilizado para troca de mensagens entre a aplicação remota e a 

aplicação do robô através da rede sem fios, entre a aplicação IMG e aplicação do robô que 

corre no mesmo computador.  

O UDP é um acrónimo do termo inglês User Datagram Protocol. A entrega de pacotes pode 

ser desordenada e até se podem perder alguns deles. Não está garantida de forma alguma a 

integridade dos dados a não ser que seja feito pelo programador alguma mecanismo para 

detectar os erros. Os pacotes que chegam corrompidos são simplesmente descartados sem 

que o emissor saiba sequer do problema. Esta perda não é problemática para o Medical Robot 

uma vez que ele suporta bem a perda de alguns pacotes. Em casos excepcionais se não 

receber pacotes ou se os pacotes forem inválidos durante 200ms, o controlador do robô lança 

automaticamente ordem de paragem. 

Os pontos de acesso do UDP são geralmente designados por "Portas de protocolo" ou 

"portas" ou até "portos", onde cada unidade de transmissão de dados UDP identifica o 

endereço IP e o número da porta do destino e da origem da mensagem, onde os números 

podem ser diferentes em ambos os casos [15].  

Vantagens no uso do UDP 

Para ter a máxima velocidade possível na transmissão dos dados, o UDP é uma escolha 

acertada como protocolo da camada de transporte. Aplicações que estejam interligadas por 

uma rede sem fios ou encaixem num modelo de pergunta resposta também são fortes 

candidatas a usar o UDP devido a falhas frequentes que quebram as ligações TCP/IP. 

 

3.2.2 Ligação VPN 

 

Uma Rede Particular Virtual (Virtual Private Network - VPN) é uma rede de comunicação 

privada normalmente utilizada por uma empresa ou por um conjunto de empresas e/ou 

instituições, construída em cima de uma rede de comunicações pública (como por exemplo, a 
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Internet). O tráfego de dados é transportado pela rede pública utilizando protocolos padrão, 

não necessariamente seguros. 

Olhando para estas características da ligação VPN é possível o médico estar em qualquer 

parte do mundo e controlar o robô como se estivesse na rede da unidade de saúde onde se 

encontra o robô. 

 

Figura 3.4 – Janela Hamachi (Windows). 

Para tal utilizou-se o programa hamachi (freeware) que funciona tanto em Linux como em 

Windows e estabelece uma ligação VPN entre aplicações em redes diferentes. 

A interface com este programa em Windows é feita com um ambiente gráfico (figura 3.4) 

enquanto que em Linux é feita via linha de comandos no entanto não é necessário a nenhum 

utilizador estar constantemente a configurar uma vez que a configuração é apenas feita uma 

vez.  

Funcionamento 

Este programa inicia automaticamente no arranque do computador passando este a ter 

um IP fixo na rede medical robot. A aplicação do lado do médico passa a enviar a informação 

para o IP criado pelo hamachi no medical robot e a aplicação do lado do robô envia a 

informação para o IP que neste caso é 5.20.120.161 criado pelo hamachi do lado do médico. 

 

  



3.3 Medical Robot

No Medical robot foi incorporado um sistema de 

controlar o robô e observar o paciente, um software para análise de imagem 

controlo para o robô se desviar dos obstáculos.

principal, baseado num (PC) de secretária,

controladores, um sistema de

de sensores infra-vermelhos

O sistema de controlo principal, baseado no PC, 

programação lazarus em free pascal

O sistema de controlo dos motores,

baseado num microcontrolador 

C. A comunicação entre estes sistemas é feita por porta sé

utilizado nos robôs de futebol.

O sistema de leitura de

comunicação com o cliente rem

informação entre a placa dos

 

Na figura 3.5 é apresentad

 

 

dical Robot 

foi incorporado um sistema de videoconferência para o médico poder 

controlar o robô e observar o paciente, um software para análise de imagem 

controlo para o robô se desviar dos obstáculos. Para tal é constituído por um controlador 

principal, baseado num (PC) de secretária, três motores de corrente contínua 

sistema de leitura de sensores de ultra-sons (sonares)

vermelhos.  

sistema de controlo principal, baseado no PC, foi desenvolvido com a ferramenta de 

free pascal.  

O sistema de controlo dos motores, bem como o sistema de leitura de

baseado num microcontrolador Atmega 8. A sua programação foi efectuada com

estes sistemas é feita por porta série RS-232 – DAISY CHAIN

utilizado nos robôs de futebol. 

O sistema de leitura de sensores infra-vermelhos usa uma ligação RS 232

o cliente remoto (workstation) utiliza o protocolo 

a placa dos sonares e a bússola é utilizado o protocolo I2C

é apresentada toda a arquitectura do sistema. 

Figura 3.5 – Arquitectura do Sistema. 
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3.3.1 Código Micro controlador Atmega 8 para leitura dos Sonares 

No firmware desenvolvido, sempre que a placa é ligada são enviados os valores de range e 

ganho isto porque os sonares não guardam estes valores sempre que se retira a alimentação. 

O valor de range definido foi 39HEX que dá um alcance máximo de leitura de 2,5m segundo a 

fórmula (5.1) explicada na referência [13]. 

 

 

����	 
 �	������������� �  (5.1) 

 

 

Nota: 

Alcance(mm). 

range(hexadecimal). 

 

 

 

O valor de ganho definido foi 06HEX obtido com base em testes realizados às medições 

dos sonares. 

 

Para a leitura sequencial dos sonares primeiro é preciso fazer um pedido de escrita para 

os sonares emitirem o ultra-som, portanto efectuarem a leitura e só depois é que são pedidos 

os valores lidos. 

 

 

O pedido de escrita aos sonares é realizado em duas fazes: 

• Broadcast para o sonares na posição [0,2,4,6], figura 3.4. 

• Broadcast para o sonares na posição [1,3,5,7], figura 3.4. 

O pedido de leitura é realizado logo depois de se fazer um broadcast. Para uma melhor 

compreensão de todo processo construiu-se a rede petri da figura 5.1. 
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Figura 3.6 - Procedimento para leitura dos sensores. 

Facilmente se observa na rede petri anterior que o tempo de espera após um pedido de 

escrita (estados 0 e 2) é muito maior do que quando é feito um pedido de leitura (estados 1, 3 

e 4). Isto acontece porque num pedido de escrita os sonares emitem o sinal ultra-som e 

esperam pela recepção do eco. Atendendo à velocidade do som este tempo (TLeitura) nunca é 

inferior a 20 ms segundo a seguinte fórmula. 

�������� 
 ���  2 ! ���"���çã%  (5.2) 

Legenda: 

Treflecção – Tempo de reflexão que depende do tipo de material. 

Vc – Velocidade do som no ar. 

D – Máxima distância medida, 2,5m. 

 

Sendo assim foi dada mais alguma tolerância, devido por exemplo, ao tempo de 

processamento e escrita na própria memória. Os pedidos de leitura têm que ser individuais e 
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não em modo broadcast pois no I2C após um pedido de leitura por parte do master a linha 

fica ocupada até obter o resultado do escravo. Após alguns testes ficou estabelecido que esse 

tempo nunca podia ser inferior a 10ms.(Código no anexo D) 

NOTA: No estado número 4 da figura anterior é feito um pedido de leitura à bússola que 

prossegue no estado 1 da figura 5.2. 

 

3.3.2 Comunicações internas  

3.3.2.1 COMUNICAÇÃO I2C 

Introdução 

Para explorar os benefícios dos sistemas e dispositivos electrónicos, tentou-se melhorar a 

eficiência do hardware e minimizar a complexidade dos circuitos. Baseado neste objectivo foi 

desenvolvido pela Philips em 1996 um protocolo de comunicação suportado por dois sinais 

SDA e SCL. 

Actualmente este protocolo é muito utilizado para fazer a comunicação entre dispositivos 

de “campo” actuadores e sensores, bem como drivers LCDs, memórias ou conversores de 

dados [16].  

Características Gerais 

Esta comunicação suporta qualquer tipo de tecnologia apresentando como se referiu, duas 

linhas de comunicação serial data (SDA) e serial clock (SCL), ambas bidireccionais, conectadas 

ao pólo positivo da fonte de alimentação através de uma resistência pull-up, figura 4.1. No 

caso do barramento estar livre ambas mantêm o sinal no nível lógico alto. 

 Todos os dispositivos possuem um endereço único no barramento, independentemente da 

sua natureza podendo trabalhar como emissor ou receptor. 

O número de dispositivos ligados depende da capacidade máxima do barramento, que é 

de 400pF. 
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Figura 3.7– Ligação do barramento I2C. 

Validação dos dados 

O sinal na linha SDA precisa de ser estável durante o período ALTO do clock. As mudanças 

entre os níveis lógicos alto e baixo só podem ser feitas enquanto o sinal de clock estiver com 

o nível lógico baixo. 

Durante todo o processo apenas dois sinais são caracterizados como condições de START e 

STOP, ‘0’ ou ‘1’ respectivamente. 

Procedimento de comunicação 

Na figura 4.2 está ilustrado o procedimento de comunicação I2C que se desenrola em 6 

fases.  

 

Figura 3.8 - Sinais de dados I2C. 
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Fases: 

1. Master envia o sinal de start. 

2. Master envia os 7 bits de endereçamento. 

3. Master envia 8º bit que será um ‘1’ lógico no caso de um pedido de leitura ou ‘0’ no 
caso de um pedido de escrita. 

4. Slave envia o sinal de ACK (Acknowledge). 

5. Master ou slave envia pacotes de 8 bits de dados, sempre seguidos de um sinal ACK 

enviado pelo dispositivo slave (ou master) confirmando a recepção. 

6. Master encerra a comunicação 

Vantagens 

As principais vantagens são essencialmente baixíssimo consumo de corrente, alta 

imunidade ao ruído, alta gama de tensões de alimentação e temperatura. 

Com o desenvolvimento desta comunicação ficou facilitado o desenvolvimento de placas 

de circuitos impressos, devido à baixa quantidade de interconexões, o diagnóstico de falhas 

tornou-se mais simples, ficou facilitada a inclusão de novos dispositivos no barramento sendo 

o seu endereço totalmente definido por software [17]. 

3.3.2.2 Comunicação Rs-232 – Serial Daisy Chain 

Para comunicação entre os controladores dos motores (drivers) e o controlador (PC) foi 

utilizado como foi referido anteriormente a rede serial daisy chain, figura 3.9. A utilização 

desta rede (hardware) bem como do software utilizado para a comunicação não foi uma 

escolha mas sim um aproveitamento daquilo que já era utilizado pela equipa de futebol 

robótico. 
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Figura 3.9 – Serial Daisy Chain. 

Para a implementação desta rede utilizou-se um protocolo de comunicação no qual as 

tramas têm o seguinte formato: 

<'['D']['C'][I45O45Bn][IO][ma][dataIn1][dataIn2]...[][dataOut1][dataOut2]...[]'>  

[] – Representa um byte de dados. 

O significado dos campos da trama é explicado na tabela 4.1. 

Início da trama 

A trama é inicializada com os caracteres D e C nos bytes 1 e 2 respectivamente. 

 

Do byte 3 são retirados os bits 4 e 5 para a variável que guarda o tamanho dos dados de 

entrada e de saída bem como, se a trama foi enviada em modo broadcast e o endereço da 

drive a que se destina. 

Código para tratamento do byte 3: 

daisy_data_in_size = (c >> 2) & 0x30; -Retira do Byte 3 o valor I45 
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daisy_data_out_size = c & 0x30; -  Retira do Byte 3 o valor O45 

daisy_broadcast_mode = c & 0x8; -Retira do Byte 3 o valor B 

daisy_driverID = c & 0x7;  -Retira do Byte 3 o valor n 

 

Nesta fase o controlador completa a leitura do número de bytes de entrada e saída,  

Código para tratamento do byte 4: 

daisy_data_in_size |= (c >> 4) & 0xF; -Retira do Byte 4 o valor I e junta a I45 já 

retirado no byte anterior. 

daisy_data_out_size |= c & 0xF; -Retira do Byte 4 o valor O e junta a O45 já retirado 

no byte anterior. 

 

Em modo broadcast é retirado deste byte o número dos nós a que se destina a trama. Se a 

trama não for enviada em modo broadcast ma é igual a ‘0’. 
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Legenda das variáveis: 

C – Caracter recebido. 

Nib_count – Estado actual. 

first_nib_in – Apontador para o caracter inicial dos dados de entrada. 

first_nib_out – Apontador para o caracter inicial dos dados de saída. 

daisy_data_in_size – Tamanho dos dados de entrada. 

daisy_data_out_size – Tamanho dos dados de saída. 

DAISY_HEADER_SIZE – Tamanho do cabeçalho da trama. 

num_nodes – Número de nós a que a trama se destina. 

offset – Deslocamento dos dados IN/OUT na trama relativos a cada driverID. 

 

Tabela 3.2 - Descrição dos campos da trama da Daisy Chain 

Campo Descrição Valores 

'D' 'C' Inicio da trama ('D' ou 'C') 

I45 Bits 4 e 5 do byte que guarda o numero de bytes de entrada (0-3) 

O45 Bits 4 e 5 do byte que guarda o numero de bytes de saída (0-3) 

B Broadcast ('1' ou '0') 

n Numero da placa a que se destina a trama (0-7) 

I Bits 0 a 3 do byte que guarda o numero de bytes de entrada (0-F) 

O Bits 0 a 3 do byte que guarda o numero de bytes de saida (0-F) 

ma Mascara do nó (00 - FF) 

dataInX Bytes dos dados de entrada (00 - FF) 

dataOutX Bytes dos dados de saída (00 - FF) 

 

De acordo com o protocolo predefinido pode-se comunicar em dois modos: 

a.  Broadcast Mode (B=’1’): 

No modo broadcast os dados de entrada são iguais para todos os nós existentes na rede e 

para os quais a trama se destina.  

Para a especificação dos destinatários da trama é usado o Node Mask. Cada nó tem um 

Node Mask (byte) específico que está associado ao seu driverID (2 driverID), o que 

corresponde a colocar a 1 o bit associado ao seu driverID (ver “Tabela 4.2 Exemplos de Node 

Mask”, exemplo 1). Desta forma, para que a trama se destine a mais do que um nó, basta 

colocar o bit respectivo a 1.  
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Tabela 3.3: Exemplos de Node Mask. 

 

Exemplo 1 

Exemplo 2 

 

Neste modo os apontadores para os dados de entrada e saída são definidos da  
seguinte forma:  

 

first_nib_in  = DAISY_HEADER_SIZE 

first_nib_out = DAISY_HEADER_SIZE+daisy_data_in_size+offset*daisy_data_out_size)*2; 

b. Compact Mode (B=’0’): 

Em modo Compact os dados de entrada e saída são especificados para cada nó de destino 

da trama. A especificação dos nós de destino é feita da mesma forma que no Broadcast Mode.   

C - [I1][O1][I2][O2]… [I8][O8] 

Neste modo os apontadores para os dados de entrada e saída são definidos da seguinte 

forma:    

first_nib_in =  DAISY_HEADER_SIZE + (offset*daisy_data_in_size)*2;  

first_nib_out=DAISY_HEADER_SIZE+(num_nodes*daisy_data_in_size+offset*daisy_data_out_

size *2;  

 

DAISY_HEADER_SIZE – Início da trama até ao byte 5 

Em qualquer um destes modos existe sempre, pelo menos, um byte de entrada para 

especificar o tipo de trama. Foram criados alguns tipos de trama, tais como:   

DriverID 

7 6 5 4 3 2 1 0 NodeMask 

0 0 0 0 0 1 0 1 0x05 

0 0 0 0 1 1 1 1 0x0F 
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• Envio de Velocidades para os motores: 

� PACK_TYPE_PID_PWM 

• Pedido de leitura dos valores dos sonares: 

� PACK_TYPE_READ_SENSORES 

• Pedido de ticks dos motores 

� PACK_TYPE_READ_ENC 

 

Exemplo: Pedido de leitura dos sonares por parte do controlador 

 

Neste pedido a trama será do tipo PACK_TYPE_READ_SENSORES e a placa que vai receber 

o pedido será a placa numero 3 no cabo daisy chain. 

Trama enviada figura 4.4: 

daisy_data_out_size = 9 -- 9 bytes reservados na trama para os valores dos 8 sonares e 

bússola. Como 9 em binário é 00001001b então O que guarda os primeiros 4 bits será igual a 

1001b e O45 que guarda o 4º e o 5º bit será igual a 00b. 

 

daisy_data_in_size = 1 -- 1 byte reservado na trama para enviar o tipo de pedido que 

neste caso é um PACK_TYPE_READ_SENSORES=dataIn1=12. Como daisy_data_in_size em 

binário é 00000001b então I que guarda os primeiros 4 bits será igual a 0001 e I45 que guarda 

o 4º e 5º bit será igual a 00b. 

 

Como não estamos em modo broadcast a trama tem apenas um destino B será igual a ‘0’ e 

ma também. O valor de n será igual a 3 uma vez que a trama se destina à placa que se 

encontra na 3ª posição 

 

Figura 3.10 - Trama para um pedido de leitura dos sonares e bússola. 
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3.3.3 Recepção da leitura dos sonares e bússola 

Para o programa de controlo obter os dados do microcontrolador são feitos pedidos num 

intervalo de 160ms, que é o tempo que o microcontrolador demora a ler os sonares e bússola. 

Após a recepção os dados são encaminhados para um filtro definido na função (5.3) e 

guardados num vector. 

Os pedidos ao microcontrolador são feitos chamando a função Daisy.SendData que recebe 

como parâmetros a posição da placa (variável dev) no cabo daisy chain, tipo de pedido 

(variável data) e número de bytes reservados na trama para a resposta da placa (variável 

inputsize). Com base nesta informação esta função gera uma trama (figura 3.10) enviando-a 

via daisy chain já explicado no ponto 3.3.2.2. 

Convém não esquecer que quando é feito um pedido do tipo PACK_TYPE_READ_ SENSORES 

é retornado pelo microcontrolador as últimas leituras dos 8 sonares juntamente com a leitura 

da bússola na última posição. 

 

3.3.4 Trama enviada à aplicação remota 

 

Também no Medical Robot existe a necessidade de enviar alguma informação para a 

aplicação remota (figura 3.11) via UDP. A variável Mapa guarda as últimas leituras dos 

sensores, Camara_activa guarda o estado da aplicação de análise de imagem (IMG), Acordar 

guarda o estado do paciente, Camara_run guarda o estado da análise da imagem e finalmente 

as variáveis Pos_x, Pos_y e ângulo que guardam a posição e o ângulo actual do robô. 

 

Figura 3.11 - Dados recebidos da aplicação Remota 

A variável Mapa já foi explicada é um array com 20 posições, câmara_activa, Acordar, 

Camara_run são variáveis booleanas, Pos_X, Pos_Y e angulo são variáveis do tipo float. 

Na trama da figura 3.11 não existe nenhum campo para a detecção de erros, pois os 

valores enviados são na generalidade para mostrar ao utilizador. 
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3.3.5 Visualização gráfica das leituras dos sonares e infra-vermelhos. 

Para facilitar o controlo do robô optou-se por criar um mapa polar baseado no gráfico 

polar da figura 3.12, que guarda a distância lida por cada sensor e a posição angular do valor 

lido. 

 

Figura 3.12 – Gráfico Polar. 

 

Figura 3.13 – Mapa Sensores. 

A definição deste mapa no controlador é apresentada na função em anexo. 

O Mapa Polar tem o tamanho de 20 posições e guarda em cada posição a distância lida 

pelo sensor e sua posição angular, figura 3.13. 

 O controlador ao ler este mapa com as leituras dos sonares e infra-vermelhos não faz 

qualquer distinção entre eles, apenas verifica se existe alguma leitura inferior a 35cm no 

sentido em que o robô se desloca. Para a auto-localização já é necessário ter mais algum 

cuidado pois o alcance dos sonares é superior dando assim mais informação ao algoritmo de 

localização.   
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3.3.6 Função ControloRobot 

A função de control_robot tem como finalidade analisar o sentido de deslocamento do 

robô e verificar se nesse sentido existe algum obstáculo a menos de 35 cm.  

 

Figura 3.14 – Diferentes regiões de análise do robô. 

 

A título de exemplo é feito de seguida uma breve explicação da função control_robot caso 

existam obstáculos na região amarela, vermelha ou verde, quando o robô se desloca no 

sentido V, figura 3.14. 

 

Na região amarela nunca poderão existir obstáculos pois foi colocado um anel à volta do 

robô, (figura 3.15) uma vez que os erros de leitura dos sensores nesta região são elevados.  

Se as leituras dos sensores pertencerem à região amarela ou vermelha a velocidade no 

sentido de V será anulada. Se pelo contrário as leituras pertencerem à região verde a 

velocidade no sentido de V não sofrerá qualquer alteração.  

Importante será dizer que apesar de não existirem obstáculos na região amarela os 

sensores poderão enviar leituras que pertençam a essa região dado o elevado erro 



29 

 

principalmente dos sensores infravermelhos, explicado no ponto 3.3.10.4. Os valores de V, Vn 

e W são controlados pelo operador (Médico) através do joystick ou teclado e em caso de ele 

ficar parado pode sempre rodar o robô para ele seguir outra direcção. 

 

Figura 3.15 – Anel exterior. 

Nota: 

Distância entre os pontos A, B, C e D da figura 5.6. 

• Entre A e B é 15 cm 

• Entre A e C é 35 cm 

• Entre A e D é 2,5m 

Função de Controlo 

 

• Se RobotSpeed.V >0  //Robô a deslocar-se no sentido V positivo (figura 3.15). 

    begin 

      If (Mapa[i].Teta< pi/2+pi/4) and (Mapa[i].Teta> pi/2-pi/4) then //Procura todos os 

sensores entre a posição angular 45ºe 135º. 

      begin 

        if Mapa[i].Distancia<35 then RobotSpeed.V:=0; 

    end; 

 

• Se RobotSpeed.V <0 //Robô a deslocar-se no sentido V negativo (figura 3.15). 

    begin 

      If (Mapa[i].Teta< 3*pi/2+pi/4) and (Mapa[i].Teta> 3*pi/2-pi/4) then //Procura todos os 

sensores entre a posição angular 225ºe 315º. 

      begin 

        if Mapa[i].Distancia<35 then RobotSpeed.V:=0; 

      end; 

    end; 

 

• Se RobotSpeed.Vn <0 //Robô a deslocar-se no sentido Vn negativo (figura 3.15) 
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    begin 

      If ((Mapa[i].Teta<= pi/4) and (Mapa[i].Teta>=0)) or ((Mapa[i].Teta> 2*pi-pi/4) and 

(Mapa[i].Teta<=2*pi)) then//Procura todos os sensores entre a posição angular 135ºe 225º. 

      begin 

        if Mapa[i].Distancia<35 then  RobotSpeed.Vn:=0; 

       end; 

    end; 

 

• Se RobotSpeed.Vn>0  //Robô a deslocar-se no sentido Vn positivo (figura 3.15). 

    begin 

      If (Mapa[i].Teta< pi+pi/4) and (Mapa[i].Teta> pi-pi/4) then //Procura todos os sensores 

entre a posição angulas 315ºe 360º. 

      begin 

        if Mapa[i].Distancia<35 then RobotSpeed.Vn:=0; 

       end; 

 

Esta função é apresentada no Anexo A. 

3.3.7 Controlo da aceleração 

Para o robô não ter acelerações e desacelerações bruscas construiu-se uma função que 

impõe como limite máximo de aceleração 80 cm/s2. 

Dado que, 

� 
 &'&�    (3.5) 

e 

() 
 )* + ),   (3.6) 

(- 
 8001   (3.7) 

Legenda: 

)* – Velocidade a enviar para os controlador dos motores. ), – Última referência de velocidade enviada para os controladores dos motores. (- – Período de envio de referências. () - Variação de velocidade 
 

Esta função começa por verificar se o resultado da equação 3.5 é superior ao limite. Se 

for superior, então é calculado um novo valor de )* para a aceleração não ultrapassar o 
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limite. Este procedimento executado com intervalos de 80 ms faz com que as acelerações e 

desacelerações sejam muito suaves. 

Código que controla a aceleração é apresentado no anexo A. 

3.3.8 Funções executadas nos temporizadores (“timers”) 

Funções executadas com intervalos de 80ms (Timer 2) 

Nesta função executada no evento do timer 2 são executadas as seguintes funções 

ordenadas desta forma: 

• Pedido ao microcontrolador PIC das últimas leituras dos sensores infra-vermelhos. 

• Pedido da leitura dos ticks dos motores. 

• Guardar os valores dos infra-vermelhos no Mapa. 

• Guardar os valores dos sonares no Mapa. 

• Executar a função de controlo. 

• Limitação da aceleração. 

• Envio das referências de velocidades para os Motores. 

3.3.9 Funções chamadas com intervalos de 160ms (Timer 1) 

Nesta função executada no evento do timer 1 são executadas as seguintes tarefas 

ordenadas desta forma: 

• Envio dos dados para a aplicação remota. 

• Pedido ao microcontrolador das últimas leituras dos sonares e da bússola. 

• Se deixou de receber velocidades da aplicação remota durante 240 ms anula os 
valores de V, Vn, W. 

Olhando para o que foi apresentado pode-se colocar a seguinte questão. Porque não se 

utiliza um único timer com intervalos de tempo de 160ms? 

 

Podia ter sido uma opção válida no entanto, como o pedido de leitura dos infra-vermelhos 

pode ser mais rápido que a leitura dos sonares e como o controlador do motor responde de 

uma forma mais suave enviando as referências de velocidade com intervalos mais curtos 

optou-se por utilizar dois intervalos de tempo diferentes.  
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3.3.10 ARQUITECTURA DO ROBÔ 

Na figura 3.16 é ilustrada a vista lateral do Medical Robot com a indicação dos seus 

principais componentes. Nos pontos seguintes serão apresentados os principais componentes e 

suas funções neste projecto. 

 

Figura 3.16 – Componentes do Robô. 

3.3.10.1 Webcam 

Foram utilizadas duas webcams, uma para captar a imagem do lado do médico e outra do 

lado do robô. Do lado do robô a câmara pode ser utilizada tanto para fazer videoconferência 

com o médico, como captar a imagem para ser analisada pelo controlador, no caso do robô 

estar à espera que o paciente acorde da operação. 

 

Características: 

• 2 Mega pixéis. 

• Interface USB 2.0. 

• Monitorização da rotação e inclinação. 
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Figura 3.17 – Logitech QuickCam  

3.3.10.2 Monitor 

Foi utilizado um monitor para o paciente observar o médico durante a consulta e também 

para o utilizador poder controlar o sistema de análise de imagem. 

Características: 

• Alimentação 12V. 

• Monitor 400x350. 

• Marca neWision 

3.3.10.3 Bússola 

A palavra “bússola” vem do italiano do sul bússola, que significa “pequena caixa”. É 

composta por uma agulha magnética na horizontal suspensa pelo centro de gravidade e 

aponta sempre para o eixo norte-sul, ao seguir a direcção do centro magnético da Terra. 

Atribui-se a descoberta da orientação natural dos ímanes aos chineses, por volta do ano 2000 

a.C., e por consequência, a invenção da bússola. Data pelo menos do século XV o 

conhecimento da declinação magnética, quer dizer, da diferença entre o Norte magnético 

indicado pela agulha e o Norte verdadeiro, que possivelmente foi uma descoberta dos 

portugueses. 

A bússola é sem dúvida o instrumento mais conhecido dos Descobrimentos, pois foi 

provavelmente o mais importante. Indicando sempre o Norte, é uma ajuda preciosa para todo 

e qualquer navegador.  

Apesar das bússolas de agulha serem ainda bastante utilizadas hoje em dia já existem 

bússolas electrónicas, que indicam também o desvio da orientação da bússola relativamente 

ao Polo norte. No Medical Robot utilizou-se a bússola CMPS03 constituída no essencial por um 

sensor magnético KMZ51 da Philips suficientemente sensível para detectar o campo magnético 

da terra [12]. 

O objectivo da utilização deste sensor é obter orientação do robô em cada instante para 

depois ser utilizado no algoritmo de localização. 
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Vantagens da bússola electrónica 

• Saída digital facilitando a leitura pelo controlador. 

• Boa resolução. 

Desvantagens 

• Baixa precisão. 

• Sensível a campos magnéticos existentes no local. 

 

O procedimento de leitura é feito utilizando o protocolo I2C com o microcontrolador dos 

sonares, explicado posteriormente. 

Leitura da bússola 

É na função ReadfromSlave (Estado 2 figura 3.18) definida no microcontrolador, que é 

enviado o endereço da bússola na variável Compass_addr, número do registo a ler na variável 

data_write, número de bytes a escrever que neste caso é 1, variável data_read para guardar 

o resultado e número de bytes a receber. Posteriormente com as variáveis correspondentes 

ao I2C actualizadas é iniciada a comunicação entre o controlador e a bússola, (Estado 3 da 

figura 3.18).  

 

Figura 3.18 - Leitura da bússola, microcontrolador. 

TW_MR_DATA_NACK – Variável booleana fim do processo de leitura. 

Os pedidos das últimas leituras ao microcontrolador são feitos juntamente com o pedido 

de leituras dos sonares, já explicado no ponto anterior.  
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3.3.10.4 Sonares 

Sonar é um dispositivo capaz de emitir ondas, ultra-sons contra objectos desenvolvido 

pelo físico francês Paul Langevin em 1917, para localizar submarinos alemães. É bastante 

mais robusto e eficiente na detecção de objectos debaixo de água uma vez que a velocidade 

do som nesse ambiente é muito superior. 

 

Figura 3.19 – Sonar funcionamento. 

Mesmo não sendo tão precisos fora de água, consegue-se hoje em dia obter resultados 

aceitáveis. Desta forma, para o Medical Robot se desviar dos obstáculos, utilizaram-se 8 

sonares posicionados ao longo do seu perímetro para detectar obstáculos em todas as 

direcções. Os sonares utilizados foram os SRF10 figura 3.20 que têm como princípio de 

funcionamento o envio de um sinal sonoro de alta frequência (ultra-som) e esperar pela 

recepção do eco ou seja esperar pelo sinal que vem reflectido do objecto, figura 3.19. 

 

Figura 3.20 – SRF10 Ultrasonic Range Finder. 
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Medindo o intervalo de tempo entre o instante de emissão e instante de recepção, é 

possível determinar a distância entre o sonar e os objectos. Este sensor tem como principal 

característica a capacidade de efectuar medições entre 43 milímetros a 11 metros [13] e 

largo ângulo de leitura mesmo a curtas distâncias como se observa na figura 3.21. 

 

Figura 3.21 - Feixe do Sonar SRF10. 

Estes sensores são muito versáteis pois permitem alterar o range que determina o alcance 

das medições, o ganho que determina a potência do sinal enviado, assim como o próprio 

endereço do sensor. Para além disso, pode-se efectuar a medição em centímetros, em 

polegadas ou em micro segundos e ainda permitem obter a medida não só do primeiro eco 

recebido, mas também, dos 16 seguintes. 

Disposição dos Sonares no robô. 

Os sonares foram colocados circularmente a 50 cm de altura para um melhor varrimento 

da área a analisar, afastados 45 graus uns dos outros, figura 3.22. 

 

Figura 3.22 – Disposição dos sonares no Robô.  



37 

 

Olhando para esta circunferência como um círculo trigonométrico, observa-se que existem 

dois sonares na zona frontal afastados 22,5 º do ângulo 90º, (sonar 6 e 7). Desta forma, 

obtém-se a máxima visão dos obstáculos na zona frontal. Outro tipo de disposição por 

exemplo com um sonar no ângulo 90º, teriam que estar outros dois a 45º deste, não dando 

assim tanta certeza quanto à localização do obstáculo na zona frontal, que é uma das zonas 

mais importantes visto que o robô se desloca a maior parte do tempo para a frente. 

3.3.10.5 Sensores infra-vermelhos 

Também no robô foram colocados sensores infra-vermelhos GP2Y0A02YK, para aumentar a 

capacidade na detecção de objectos. 

O princípio de funcionamento destes sensores é baseado na emissão de uma luz infra-

vermelha que está fora do campo da visão humana. Se não houver reflexão de luz como se 

percebe não foi detectado nenhum objecto. Se pelo contraio houver uma reflexão é formado 

um triângulo entre o reflector, emissor e receptor, figura 3.23. 

 

Figura 3.23 – Diferentes ângulos para diferentes distâncias [14]. 

Baseados nos ângulos de reflexão estes sensores calculam a distância entre o objecto e o 

ponto de emissão da luz, colocando à saída um sinal em tensão, figura 3.24. 

O sinal em tensão fornecido pelo sensor leva a ter algum cuidado na leitura da tensão de 

saída uma vez que a função de transferência não é injectiva. Para resolver este problema 

colocou se um anel em toda a volta para que a região entre [0…15cm] nunca fosse atingida. 
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Figura 3.24 – Tensão de saída Vs Distância. 

Principais Vantagens: 

• Imune a interferências em ambientes luminosos. 

• Indiferente a qualquer tipo de cores dos objectos. 

Principais desvantagens: 

• Função de transferência não injectiva dificulta análise nos dados. 

• Dependência no ângulo de incidência. 

Disposição dos infra-vermelhos no robô. 

 

Figura 3.25 - Disposição dos infra-vermelhos.  
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Os 12 infra-vermelhos foram divididos em 3 anéis com 4 em cada.  

• Anel inferior a 20cm do solo com os sensores [1,4,7,10]. 

• Anel intermédio a 50cm do solo com os sensores [0,3,6,9]. 

• Anel superior a 80cm do solo com os sensores [2,5,8,11]. 

Leitura do sinal analógico 

Uma vez que o sinal de saída dos sensores é em tensão, utilizou-se o microcontrolador PIC 

(já programado e testado por um colega) que faz a conversão analógico digital e depois de 

receber um pedido de leitura, envia-as via porta serie. 

Todas as funções desenvolvidas no controlador para a leitura dos dados serão 

apresentadas no Anexo A. 

 

Recepção da leitura dos sensores infra-vermelhos 

Teste experimental 

Para estudar os valores enviados pelo microcontrolador PIC para as diferentes distâncias 

realizou-se um pequeno ensaio onde se obteve um conjunto de pontos e dai resultou o 

seguinte gráfico. 

 

Gráfico 3.1 – Resultado experimental. 

Como se pode observar a resposta é facilmente aproximada por um logaritmo num método 

computacional. Dada esta facilidade colocou-se os resultados obtidos em Excel, retirou-se o 

gráfico e a equação (Y 
  +50,2 lnx� ! 253,2) que melhor aproxima os pontos. Posteriormente 

y = -50,2ln(x) + 253,2
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desenvolveu-se a função Tsharp.Ler_trama, que baseada nesta equação converte os dados 

fornecidos pelo microcontrolador em distâncias (cm). 

Leitura da trama enviada pelo PIC 

Como já foi referido anteriormente as últimas leituras são enviadas pelo microcontrolador 

PIC sempre que é feito um pedido. Os pedidos são feitos pelo controlador do robô com 

intervalos de 80ms enviando um ‘1’pela porta série. 

Posteriormente o microcontrolador PIC responde enviando uma trama organizada da 

seguinte forma, figura 3.26. 

 

Figura 3.26 – Organização da trama enviada pelo microcontrolador PIC. 

Após a recepção é executada a função Tsharp.Ler_trama que guarda num vector de 

inteiros as medições. Depois de guardar no vector sharp_valores a distância medida por cada 

sensor infra-vermelho, é executada a função Tsharp.Filtro_sharps que faz com que os valores 

obtidos passem por um filtro passa-baixo para eliminar ruído tal como se faz para as leituras 

dos sonares e da bússola 

Nota: 

Estas funções são apresentadas no Anexo A devidamente explicadas. 
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3.3.11 Sistema de alimentação 

O sistema de alimentação é constituído por um conjunto de 4 baterias dispostas segundo 

o esquema da figura 3.27. 

 

Figura 3.27 - Esquema eléctrico da alimentação. 

Com esta disposição, o robô é alimentado a 24V que é depois reduzida através de 

conversores DC-DC para os restantes componentes que não suportem este nível de tensão, 

figura 2.6. A saída V2 é utilizada para alimentar o computador e o monitor enquanto que a 

saída V1 alimenta os motores, a placa dos sonares e a placa dos sensores infra-vermelhos. 
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Figura 3.28 – Esquema das ramificações da tensão. 

Para além das baterias B1...B4 o Medical Robot pode ser alimentado por uma fonte 
externa de 26V ligada à rede eléctrica, evitando assim que as baterias se descarreguem em 
determinados momentos, por exemplo quando espera que um paciente acorde de uma 
cirurgia. 

3.3.12 Sistema de locomoção 

Existem algumas diferenças nas configurações de locomoção dos robôs contudo as mais 

usuais são: diferencial, triciclo, ackerman e omnidireccional. A configuração do Medical robot 

é do tipo omnidireccional, muito comum no futebol robótico constituída por três motores, 

figura 3.29 [19].  

De seguida será apresentado uma breve exposição das equações da cinemática do robô, 

para uma melhor compreensão das vantagens e desvantagens deste tipo de locomoção. 

 

Figura 3.29 - Disposição dos Motores e rodas.  
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9):-�)*-�),-�; 
 <+ sin ?@�A cos ?@�A D0 +1 Dsin ?@�A + cos ?@�A DE . 9 )-�)�-�G-� ;   (3.1) 

Aplicando a cinemática inversa é possível obter as equações que determinam as 

velocidades do robô em função das velocidades das rodas. Para isso basta inverter a matriz 

apresentada na equação 2.1, resultando na seguinte equação. 

9 )-�)�-�G-� ; 

HII
IIJ

+ *,.KLM?NOA 0 *,.KLM?NOA*,.PQK?NOAR*� + *PQK?NOAR* *,.PQK?NOAR*�*,.S.PQK?NOAR*� *T.PQK?NOAR*� *,.T.PQK?NOAR*�UVV
VVW . 9):-�)*-�),-�; (3.2) 

 

Que simplifica para: 

9 )-�)�-�G-� ; 

HII
IJ+ √�� 0 √��*� + ,� *�*�.T *�.T *�.TUVV

VW . 9):-�)*-�),-�;  (3.3) 

Desta forma, podemos escrever as velocidades do robô em função das velocidades 

lineares das rodas da seguinte forma: 

 

)-� 
  √�� . ),-� + ):-��   (3.4) 

)�-� 
  *� . Y),-� ! ):-�Z + ,� . )*-�  (3.5) 

G-� 
  *�.T . Y):-� ! )*-� ! ),-�Z  (3.6) 

No controlo do Medical Robot foi utilizada apenas a (equação 3.1) para se determinar as 

referências de velocidade lineares a enviar para os controladores dos motores. 
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As vantagens deste tipo de locomoção são: 

• Deslocamento em qualquer uma nas direcções V, Vn segundo as equações 3.4, 

3.5, respectivamente 

• Rotação sobre o seu eixo de rotação segundo a equação 2.6. 

Principais desvantagens: 

• Elevados erros na estimação da odometria devido ao elevado deslizamento que as 

rodas estão sujeitas. 

• Só pode ser utilizado em pavimento regular  

3.3.13 Odometria 

Para o cálculo da posição X, Y e ângulo de rotação do robô o controlador faz pedidos dos 

ticks ou seja impulsos contados pelo contador do microcontrolador, com um intervalo de 

80ms a cada um dos drives dos motores  

Depois dos drives responderem o controlador executa a função TFRemote.ProcessPosition 

e deslocamento_robot para obter a posição X, Y e variação destas variáveis desde a última 

amostragem. As funções que se utilizaram na odometria já tinham sido desenvolvidas e 

testadas para o futebol robótico, pelo que foi apenas necessário inseri-las e testa-las no 

código do robô. 
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3.3.14 CONTROLADORES DE VELOCIDADE  

PID DOS MICROCONTROLADORES 

O Medical Robot tem o controlo de velocidade implementado no microcontrolador dos 

drives de cada motor. Assim, quando se pretende que o Medical robot se desloque com uma 

determinada velocidade, é dada uma referência a cada motor. Essa referência é em ticks, 

isto é, número de impulsos por intervalo de amostragem (os ticks são “registados” pelos 

encoders). De notar que as conversões de ticks para velocidade, ou vice-versa, são feitas na 

aplicação de controlo.  

Na figura 3.30 é ilustrado o diagrama de blocos do PID implementado nos drives do 

Medical robot. 

 

Figura 3.30 - Diagrama de blocos PID. [18] 

Como se pode ver na figura acima, existe uma filtragem das referências, uma acção de 

feed forward, um filtro da medida e o controlador PID. 
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3.3.15 Fases na construção do robô 

Construir o Robô 

Apesar do robô já ter sido utilizado no futebol robótico em representação da faculdade 

quando se pegou no projecto ele estava completamente desmontado. Portanto as primeiras 

semanas foram dedicadas exclusivamente à sua construção. Começou-se por colocar a 

armação, seguiu-se os motores, controladores dos motores, placa dos sonares e sistema de 

alimentação. 

 

 

Figura 3.31 – Fase inicial da montagem. 

Até este ponto figura 3.31, o robô já estava projectado. A partir daqui continuou-se a 

construção, desenvolveram-se novas peças para a armação em ferro (figura 3.32), colocou-se 

o (PC), a placa para leitura dos infra-vermelhos, oito sonares, 12 sensores infra-vermelhos, a 

bússola, o monitor e finalmente a webcam. 

 

Figura 3.32 - Fase intermédia na montagem. 
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Por fim colocou-se a cobertura em acrílico e um autocolante para dar um melhor visual ao 

robô, figura 3.33. 

 

Figura 3.33 – Fase final da montagem. 

Sintese: 

Neste capítulo, foram apresentados os três sectores principais do projecto, workstation, 
Network, e Medical Robot. Para cada um destes sectores realçou-se a sua importância no 
projecto, componentes necessários bem com as suas características.  
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Capítulo 4  

Código desenvolvido 

4.1 Filtro passa baixo 

A utilização do filtro passa baixo, de primeira ordem, foi bastante útil para eliminar ruído 

de alta frequência nos valores enviados pelos sensores do robô.  

Um filtro passa baixo de primeira ordem é descrito da seguinte forma: 

[� 
 ��  ? \]R\A !  [��* ? ]]R\A (5.3) Dedução no Anexo E 

Simplificando fica 

[� 
  ^�� !  1 +  ^�[��* (5.4) 

Onde 

^ 
 \]R\    (5.5) 

_ 
 *,@ "̀    (5.6) 

A frequência de corte definida para todos os sensores no robô foi aproximadamente 5Hz, 

atenuando logo à partida qualquer variação brusca que surja tendo em conta a velocidade 

máxima que ele atinge (35cm/s). 
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4.2 Deslocamento autónomo 

Não foi ainda incorporado no software do robô nenhuma função para permitir o 

deslocamento autónomo do mesmo. No entanto, essas funções já foram desenvolvidas para o 

futebol robótico e tendo a posição actual do robô basta apenas integra-las no código, o que 

deverá ser extremamente rápido.  

Assim, o robô torna-se capaz de transportar material dentro do hospital, por exemplo 

medicamentos ou receitas medicas que é um dos objectivos deste projecto. 

4.3 Criação de um ficheiro XML 

Para se testar o software de auto-localização do robô foi preciso criar um ficheiro que 

guardasse um conjunto de dados. Optou-se então por criar um ficheiro XML, muito utilizado 

para guardar dados. 

Na figura seguinte é apresentado um pequeno diagrama XML que explica como foi 

estruturado o ficheiro. 

 

 

Figura 4.1 – Diagrama XML. 

No nó Sonares é adicionada a leitura dos 8 sonares, no nó sharps a leitura dos 12 sensores 

infra-vermelhos, no nó posição é adicionado o valor de X, Y, rotação, bem como a variação de 

X e de Y desde a última amostragem e por fim a leitura da bússola. 
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Vantagens 

1. Teste em modo offline do software de localização sem necessidade de estar no 

local. 

2. Num hospital por exemplo não há necessidade de ocupar constantemente os 

corredores [20]. 
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Capítulo 5  

Introdução 

Neste capítulo será apresentado o processo de análise de imagem e o sistema de 

videoconferência. Convém referir que a análise de imagem e o sistema de videoconferência 

nunca podem ser executados ao mesmo tempo pois não se consegue ter duas aplicações a 

receber a imagem da câmara ao mesmo tempo. 

5.1 Análise de imagem 

Um dos objectivos deste projecto pretende verificar se um paciente acordou de uma 

operação. Para tal foi desenvolvida uma aplicação que faz análise das imagens recebidas. Os 

procedimentos associados são os seguintes: 

Em primeiro lugar a imagem é passada para cinzento. Isto é feito com o objectivo de 

reduzir a dependência da imagem de variações de luminosidade Tendo a imagem nas três 

componentes R,G,B é possível converte-la em tons de cinzento multiplicando a componente R 

por 0.3, a componente G por 0.59 e a componente B por 0.11.  

Segue-se o procedimento apresentado pela rede petri da figura 5.1 executado com 

intervalos de 1 segundo, já que sendo movimentos associados ao corpo humano a frequência é 

extremamente baixa. 
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Figura 5.1 - Análise de imagem. 

Zona de focagem 

Uma vez que a imagem que a câmara fornece cobre não só a cama do paciente mas 

também as zonas circundantes optou-se por analisar apenas uma área de 170x180 pixéis num 

total de 320x240 pixéis, figura 5.2. As vantagens associadas são: 

 

• O utilizador tem a possibilidade de escolher a região da imagem a analisar. 

• O processamento da imagem é independente de variações fora da região em 

análise provocadas por exemplo, por deslocamento de enfermeiras nessa região. 

 

Por uma questão de estabilidade, depois do utilizador dar ordem para começar a análise 

de imagem, ela só começa passados 30s. Isto para dar tempo ao utilizador de realizar alguma 

tarefa e não interferir na análise. 
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Figura 5.2 – Imagem da janela IMG 

  



56 

 

5.1.1 Mensagem enviada para a aplicação de controlo local. 

A aplicação IMG não recebe quaisquer dados de outras aplicações apenas envia informação de 

duas variáveis booleanas, figura 5.2. 

O campo dos dados enviado via UDP pela aplicação IMG tem o seguinte formato: 

 

Figura 5.3 - Dados enviados pela aplicação IMG. 

5.2 Vídeo-conferência 

Uma parte importante deste projecto é o sistema de videoconferência, que permite não 

só ao médico observar o ambiente que rodeia o robô mas também o paciente observar o 

médico. 

Como software de suporte à videoconferência foi escolhido o programa freeware Ekiga 

que funciona tanto em Windows como em Linux. Ligado ao servidor IPbrick da Iportal+ 

estabelece a videoconferência entre aplicação remota e o robô, figura 5.5. 

 

O funcionamento associado é apresentado em seguida. 

 

O médico, sempre que pretende iniciar a vídeo-conferência, clicka em start, figura 5.3.  

 

Figura 5.4 – Iniciar videoconferência. 

Logo de seguida a aplicação ekiga abre no computador local e no medical robot ao mesmo 

tempo. Para realizar a chamada faze-se uma ligação para a conta robô, tal como indica a 

figura 5.4. O ekiga no medical robot ao receber a chamada atende-a automaticamente e abre 

a comunicação entre o médico e o paciente.  
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Figura 5.5 – Iniciar a chamada. 

Nota: 

 

É no servidor IPbrick que estão registadas as contas medico e robô que servem de base 

para estabelecer a chamada. 

 

 

 

Figura 5.6 – Arquitectura do sistema de videoconferência 

Síntese: 

Neste capítulo foram apresentados os temas relacionados com a imagem. Começou-se por 

falar no sistema de análise de imagem e por fim no sistema de videoconferência. 

Servidor 
(Ipbrick)

Cliente Ekiga
(Robot)

Cliente Ekiga
(Médico)
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Conclusão 

Pode dizer-se que os objectivos do trabalho foram totalmente cumpridos, com excepção 
do objectivo associado á vigilância das instalações durante a noite.  

Foram realizados testes ao comportamento do robô, tanto ao nível da movimentação 
como na detecção de obstáculos. Concluiu-se que apresenta um bom controlo de acelerações 
e desacelerações a que acresce a detecção de eventuais obstáculos. No CD em anexo são 
apresentados alguns vídeos ilustrativos deste desempenho. 

O sistema de videoconferência apresenta uma boa qualidade de imagem e som como pode 
ser comprovado pelos exemplos do CD em anexo. 

O software de análise de imagem cumpre com os objectivos propostos. Mais uma vez tal 
pode ser visto no CD em anexo que ilustra uma situação de “wake-up” simulada no Hospital. 

Desenvolvimentos futuros 

Apesar de, neste momento, o projecto estar numa fase avançada existem alguns aspectos 
que podem vir a ser melhorados. Assim apresenta-se as seguintes ideias associadas ao 
desenvolvimento futuro: 

• O desenvolvimento, de raiz, de um programa que realize a videoconferência não 
estando assim dependentes de programas como o ekiga nem de um servidor 
externo. 

• O desenvolvimento de software para vigilância das instalações durante a noite. 

• A utilização da informação enviada por um laser range finder no software de 
auto-localização. 

• A melhoria da autonomia deste robô que é, actualmente, de, aproximadamente, 
1:30h. 
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Anexos 

ANEXO A (Código do Robô) 

Função de controlo do Robô 

procedure TFRemote.control_robot(); 

var 

i:integer; 

begin 

  for i :=0  to SONAR_NUM+SHARPS_NUM-1  do 

  begin 

    if RobotSpeed.V >0 then 

    begin 

      If (Mapa[i].Teta< pi/2+pi/4) and (Mapa[i].Teta> pi/2-pi/4) then 

      begin 

        if Mapa[i].Distancia<35 then RobotSpeed.V:=0; 

    end; 

    if RobotSpeed.V <0 then 

    begin 

      If (Mapa[i].Teta< 3*pi/2+pi/4) and (Mapa[i].Teta> 3*pi/2-pi/4) then 

      begin 

        if Mapa[i].Distancia<35 then RobotSpeed.V:=0; 

      end; 

    end; 

    if RobotSpeed.Vn <0 then 

    begin 

      If ((Mapa[i].Teta<= pi/4) and (Mapa[i].Teta>=0)) or ((Mapa[i].Teta> 2*pi-pi/4) and 

(Mapa[i].Teta<=2*pi)) then 

      begin 

        if Mapa[i].Distancia<35 then  RobotSpeed.Vn:=0; 

       end; 

    end; 

    if RobotSpeed.Vn>0 then 

    begin 

      If (Mapa[i].Teta< pi+pi/4) and (Mapa[i].Teta> pi-pi/4) then 
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      begin 

        if Mapa[i].Distancia<35 then RobotSpeed.Vn:=0; 

       end; 

    end; 

  end; 

end; 

Função Controlo da aceleração 

procedure TFRemote.control_speed(V,Vn,W:integer); 

var 

aceleracao_V:float; 

aceleracao_Vn:float; 

aceleracao_W:float; 

delta_T:float; 

begin 

delta_t:=timer1.interval/1000;//Passa período de envio de velocidades para segundos 

aceleracao_V:=(v-robotspeedlast.v)/delta_t;//Calcula aceleração que supostamente seria 

imposta 

   aceleracao_Vn:=(vn-robotspeedlast.vn)/delta_t; 

   aceleracao_W:=(w-robotspeedlast.w)/delta_t; 

    

   if aceleracao_V >aceleracao_max then// verifica se  aceleração está fora do limite 

robotspeed.v:=round(aceleracao_max*delta_t+robotspeedlast.v);//Impõe novo valor de v 

 

   if aceleracao_Vn>aceleracao_max then // verifica se  aceleração está fora do limite 

robotspeed.vn:=round(aceleracao_max*delta_t+robotspeedlast.vn); Impõe novo valor de v 

 

   if aceleracao_W >aceleracao_max then // verifica se aceleração está fora do limite 

robotspeed.w:=round(aceleracao_max*delta_t+robotspeedlast.w);//Impõe novo valor de w 

    

   if aceleracao_V <(-aceleracao_max) then// verifica se aceleração está fora do limite 

 robotspeed.v:=round((-aceleracao_max)*delta_t+robotspeedlast.v); 

 

   if aceleracao_Vn <(-aceleracao_max) then// verifica se aceleração está fora do limite 

 robotspeed.vn:=round((-aceleracao_max)*delta_t+robotspeedlast.vn); 

 

   if aceleracao_W <(-aceleracao_max) then// verifica se aceleração está fora do limite 

 robotspeed.w:=round((-aceleracao_max)*delta_t+robotspeedlast.w); 

end; 
  



63 

 

Leitura da trama enviada pelo microcontrolador PIC 

procedure Tsharp.Ler_trama; 

var 

i, apontador:integer; 

resultado, inic_val:integer; 

aux:string; 

begin 

       for i:=1 to length(buffer) do 

           begin 

             if buffer[i]='<' then 

             begin 

                inic_val:=i; 

             end; 

           end; 

        sharp_last_valores:=sharp_valores; //guarda os valores anteriores 

        apontador:=0; 

        i:=inic_val+3; 

          while i<= inic_val+24  do 

          begin 

            aux:=buffer[i]+buffer[i+1]; 

            resultado:=HexToInt(aux); 

            if resultado>0 then          //valores positivos 

            if apontador<4 then begin 

                sharp_valores[apontador]:=round(-50.2*ln(resultado)+ 253.2); 

            end 

            else 

            begin 

              if apontador=4 then sharp_valores[apontador]:=150;             //coloca na posição 4 

um valor max pois este sharp nao e lido 

              sharp_valores[apontador+1]:=round(-50.2*ln(resultado)+ 253.2);    //avança uma 

posição para compensar o sensor não lido 

            end; 

            inc(apontador); 

            i:=i+2; 

          end; 

        buffer:='';   // Limpa buffer 

         for  i:=0  to SHARPS_NUM-1 do 

         begin 

           if sharp_valores[i]>150 then sharp_valores[i]:=150;  //Limitar valores acima de 150cm 

pois são pouco seguros 

         end; 

        Filtro_sharps;       // Filtro passa-baixo função 4 
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end; 

Filtro Passa baixo para os valores dos infra-vermelhos 

procedure Tsharp.Filtro_sharps(); 

var 

i:integer; 

begin 

 for i:=0  to SHARPS_NUM-1  do 

  begin 

    sharp_valores[i]:=Round(a*sharp_last_valores[i]+(1-a)*sharp_valores[i]); // Filtro Passa-

baixo descrito no ponto 5.4 

  end; 

  apresentar:=true; 

end;     
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Recepção dos valores dos sonares 

procedure TSonar.ProcessSonar(Leitura:string); 

var 

i: integer; 

begin 

  SonarState.Sonar_anterior:= Resultado;//Guarda resultado anterior para utilizar no filtro 

  for i:=0  to Dispositivos-1  do 

  begin 

  if ord(Leitura[i+1])<6 then  SonarState.Sonar_actual[i]:=250//Atribui o valor máximo 

quando os valores lançados pelos sonares são menores que 6 

  else 

   SonarState.Sonar_actual[i]:=ord(Leitura[i+1]);//Guarda leitura dos sonares 

  end; 

  SonarDistance; 

end;  

Passa-baixo sonares 

procedure TSonar.SonarDistance(); 

var 

i:integer; 

begin 

  for i:=0  to Dispositivos-1  do // Percorre todos os sonares mais a bússola 

  begin 

    Resultado[i]:=Round(a*SonarState.Sonar_anterior[i]+(1-a)*SonarState.Sonar_actual[i]); 

    if i < SONAR_NUM then ValorSonar[i]:=Resultado[i]; 

    if i = SONAR_NUM then Bussola:=Resultado[i];  //Como referido no ponto 3 o valor da 

bússola vem juntamente com os valores dos sonares  

  end; 

end; 
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Timer1 80ms de intervalo 

procedure TFRemote.Timer1Timer(Sender: TObject); 

begin 

  ComPort1WriteData('1');  //Inicia Leitura dos sharps 

  draw_mapa_sonares(Sonar.ValorSonar); 

  draw_mapa_sharps(sharp.sharp_valores); 

  control_robot;                                        //verifica se existem obstáculos 

  control_speed(RobotSpeed.V,RobotSpeed.Vn,RobotSpeed.w); //verifica aceleração máxima 

  SendSpeeds; 

end; 

Timer2 160ms de intervalo 

procedure TFRemote.Timer2Timer(Sender: TObject); 

var 

i:integer; 

begin 

  Sendata.Mapa_robot:=Mapa; 

  Sendata.Bussola:=Sonar.Bussola; 

   if EnableSend then LUDP.Send(Sendata,sizeof(Sendata),IP_Port); //Envia dados para 

aplicação remota via UDP 

 

  Daisy.SendData(3, chr(PACK_TYPE_READ_SONAR), Dispositivos); //Pedido dos valores dos 

sonares ao microcontrolador via daisy chain 

  ComPortWriteData(Daisy.Flush); 

 

  for i:=0 to NumMotors-1 do begin 

      Daisy.SendData(i, chr(PACK_TYPE_READ_ENC), 7); //Pedido dos ticks dos motores 

  end; 

 

  ComPortWriteData(Daisy.Flush); 

  Pedido_ticks:=true; 

 

      if savedados then Save_valores(Sonar.ValorSonar,sharp.sharp_valores);  //guarda os 

dados num ficheiro XML 

 

    if IsRemote then 

  begin 

    if(TimeOut>2) then   //verifica se deixou de receber ou se recebeu valores incorrectos 

UDP durante 320ms 

    begin  //Provoca paragem do robô 
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      RobotSpeed.W:=0; 

      RobotSpeed.Vn:=0; 

      RobotSpeed.V:=0; 

      SendSpeeds; 

    end; 

    inc(TimeOut); 

  end;  
end; 
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Criação do Ficheiro xml 

Cabeçalho da árvore criado no inicio do ficheiro. 

 xmltree := TjanXMLTree.Create('Leituras','',nil);//Cria a árvore 

  xmlnode := xmltree.AddNode('Leituras','');//Adiciona o nó leituras 

  xmlnode := xmlnode.AddNode('data',data);//Adiciona nó data 

  xmlnode := xmlnode.parentNode;//apontador fica apontar para um nó irmão 

  xmlnode.AddNode('hora',hora);//adiciona nó hora 

Adição de novos valores a cada 160ms. 

procedure TFRemote.Save_valores(sonares,sharps: array of integer); 

var 

  i:integer; 

begin 

  xmlnode := xmlnode.AddNode('Ensaio',IntToStr(amostragem));//Cria nó ensaio 

  xmlnode := xmlnode.AddNode('SONARES', '');// Cria nó sonares 

  for i := 0 to SONAR_NUM-1 do  begin 

     xmlnode.AddNode('Sonar'+ IntToStr(i), IntToStr(sonares[i]))//Coloca na árvore os valores 

dos sonares 

  end; 

  xmlnode := xmlnode.parentNode; //O apontador do nó salta para trás. 

  xmlnode := xmlnode.AddNode('SHARPS', '');//Cria o nó sharps 

  for i := 0 to SHARPS_NUM-1 do  begin 

      if sharps[i] > 170 then sharps[i]:=0; 

     xmlnode.AddNode('SHARP'+ IntToStr(i), IntToStr(sharps[i]))//Coloca na árvore os valores 

dos infra-vermelhos. 

  end; 

  xmlnode := xmlnode.parentNode; //O apontador do nó salta para trás. 

  xmlnode := xmlnode.AddNode('POSICAO', '');// Cria o nó posição 

  xmlnode.AddNode('X', FloatToStr(PosX));//Adiciona posição X 

  xmlnode.AddNode('Y', FloatToStr(PosY));//Adiciona posição Y 

  xmlnode.AddNode('DX', FloatToStr(Var_X));//Adiciona posição DX 

  xmlnode.AddNode('DY', FloatToStr(Var_Y));//Adiciona posição DY 

  xmlnode.AddNode('DTETA', FloatToStr(Var_Teta)); 

  xmlnode.AddNode('TETA', FloatToStr(PosTeta)); 

  xmlnode := xmlnode.parentNode; 

  xmlnode := xmlnode.AddNode('BUSSOLA', ''); 

  xmlnode.AddNode('Bussola1', IntToStr(sonares[8])); 

  xmlnode := xmlnode.parentNode; 

  xmlnode := xmlnode.parentNode; 

  inc(amostragem); 

end;  
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Troca de Mensagens entre aplicações 

Mensagem enviada à aplicação REMOTA: 

type 

  TSendData=record 

   Mapa_robot: array [0..SONAR_NUM+SHARPS_NUM -1] of TPolar;//Mapa com leitura dos 

sensores. 

   Bussola:integer;//valor da bússola. 

   Camara_activa:boolean;    //câmara em fase de detecção. 

   Acordar:boolean;          //Sinal que o paciente acordou. 

   Camara_run:boolean;       //Câmara ligada. 

   Pos_X:float;//Posição X dada pelo programa do meu colega. 

   Pos_Y:float;// Posição Y dada pelo programa do meu colega. 

   angulo:float; 

end; 

Mensagem recebida da aplicação REMOTA: 

type 

  TRemoteSpeeds = record 

    V: integer;   //Velocidade em cm/s Segundo a componente V da figura 5.6 

    Vn: integer;   //Velocidade em cm/s Segundo a componente Vn da figura 5.6 

    W: integer;  //Velocidade angular do robô em crad/s  

    Ekiga: integer; //ekiga=1 - start /ekiga=0 - stop /ekiga =2 Video acivo 

    close_camara:boolean;//Desliga a câmara quando está a fazer análise de imagem 

    check: integer; //checksum para detecção de erros na mensagem 

end; 

 

Para aplicação IMG não são enviados quais dados apenas se recebe a informação de duas 

variáveis. 

Mensagem recebida da aplicação IMG: 

type 

  TImagedata=record 

    Acordar:boolean;// Sinal que o paciente acordou 

    Camara_activa:boolean;//Sinal que a câmara está ligada 

  end;   
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ANEXO B (Código Aplicação Remota) 

Leitura dos dados do joystick e conversão em velocidades 

procedure TFRemote.Readjoystick(); 

var 

  MyJoy: TJoyInfo; 

  Joy:  joyinfoex; 

  ErrorResult: MMRESULT; 

begin 

ErrorResult := joyGetPos(joystickid1, @MyJoy); 

  if ErrorResult = JOYERR_NOERROR then 

  begin 

    case MyJoy.wbuttons of 

    B1 : SmallSpeed.KvJoy:=15;//Impõe limite máximo e mínimo de velocidade, neste caso 

se pressionar no botão 1 do joystick a velocidade do robô pode variar entre [-15,15]cm/s 

    B2 : SmallSpeed.KvJoy:=25;//O mesmo sucede neste caso mas agora o limite ser [-25 , 

25]cm/s 

      B3 : SmallSpeed.KvJoy:=30; 

      B4 : SmallSpeed.KvJoy:=35; 

    end; 

 

RobotSpeedSend.V := round(-MyJoy.wYpos*SmallSpeed.KvJoy/32767)+SmallSpeed.KvJoy; 

//Leitura dos eixos do joystick e conversão em velocidades. 

RobotSpeedSend.Vn := round(-MyJoy.wXpos*SmallSpeed.KvJoy/32767)+SmallSpeed.KvJoy; 

RobotSpeedSend.W:= round(-MyJoy.wZpos*SmallSpeed.KvJoy/32511)+SmallSpeed.KvJoy; 

  end; 

end; 

 

Leitura do teclado 

procedure TFRemote.FormKeyDown(Sender: TObject; var Key: Word;Shift: TShiftState); 

begin 

   if (IsRemote and teclado) then begin 

    case Key of 
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      VK_UP: begin//Precionou seta para cima 

        if (RobotSpeedSend.V>=0) and (RobotSpeedSend.V<=15) then 

        begin 

          RobotSpeedSend.V:=RobotSpeedSend.V+StrToIntDef(EditV.Text,0); //incrementa o 

valor que aparece numa editbox na janela Fremote  

          Key:=0; 

        end; 

      end; 

      VK_DOWN: begin 

       if (RobotSpeedSend.V<=0) and (RobotSpeedSend.V >=-15) then 

       begin 

         RobotSpeedSend.V:=RobotSpeedSend.V-StrToIntDef(EditV.Text,0); 

        Key:=0; 

       end; 

      end; 

      VK_LEFT: begin 

       if (RobotSpeedSend.W>=0) and (RobotSpeedSend.W<=10) then 

       begin 

        RobotSpeedSend.W:=RobotSpeedSend.W+StrToIntDef(EditW.Text,0); 

        Key:=0; 

       end; 

      end; 

 

      VK_RIGHT: begin 

       if (RobotSpeedSend.W<=0) and (RobotSpeedSend.W>=-10) then 

       begin 

        RobotSpeedSend.W:=RobotSpeedSend.W-StrToIntDef(EditW.Text,0); 

        Key:=0; 

        end; 

       end; 

      VK_SPACE: begin 

        RobotSpeedSend.V:=0; 

        RobotSpeedSend.Vn:=0; 

        RobotSpeedSend.W:=0; 

        Key:=0; 

      end; 

    end; 

  end; 

end; 
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ANEXO C (Aplicação IMG) 

procedure TFRemote.TimerImageTimer(Sender: TObject); 

var 

dif_media_ant, dif_media_act:array of byte; 

x,y:integer; 

pontos:integer; 

soma:integer; 

diferenca:integer; 

begin 

  LUDP.Send(Sendata,sizeof(Sendata),'127.0.0.1:6040'); //envia dados para aplicação Robot 

  media_img;                //media da imagem actual (estado 2 da rede petri, figura 6.1) 

  diferenca_media;      //diferença da imagem a media (estado 3 da rede petri, figura 6.1) 

if inic_imagem then//verifica se já existe imagem anterior(estado 4 da rede petri, figura 

6.1) 

begin 

  diferenca_imagens; 

  soma:=0; 

  pontos:=0; 

  for y := ymin to ymin+ywidth  do begin 

    for x := xmin to xmin+xwidth do begin 

      soma:=soma+diferenca_img.image[y,x];// (Estado 5 da rede petri, figura 6.1)  

      inc(pontos); 

    end; 

  end; 

  resultado_imagem:=round(soma/pontos); 

  if Sendata.Camara_activa then begin              //câmara em detecção 

    diferenca:= abs(resultado_imagem-resultado_imagem_last);// (estado 6 da rede petri, 

figura 6.1) 

    if diferenca >50 then Sendata.Acordar:=true; 

  end; 

    resultado_imagem_last:=resultado_imagem; 

end; 

  inic_imagem:=true; 

  diferenca_ant.image:=diferenca_act.image;            //iguala a imagem actual à anterior 

  EditVar.Text:=IntToStr(resultado_imagem); 

end;
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Anexo D (Código microcontrolador) 

while(1) 

 { 

  if(!serial_rx_buffer_empty()) 

  { 

   daisy_serial_engine(); Leitura da trama da daisy chain 

  } 

  if(Timer) Espera que passe um determinado interval de tempo 

  { 

   if(rw) 

   { 

    if (Sonares_lidos==1) 

    { 

     for (i=0;i<SENSORES-1;i=i+2) 

     { 

     Range(i);//Broadcast para os sonares [0,2,4,6] 

     } 

     read=0; 

     rw=false; 

     TCNT1=0x0FD00;  //Inicia timer para intervalo de 

tempo 30ms 

    } 

    else 

    { 

     for (i=1;i<SENSORES-1;i=i+2) 

     { 

     Range(i); Broadcast para os sonares [0,2,4,6] 

     } 

     read=1; 

     rw=false; 

     TCNT1=0x0FD00; //Inicia timer para intervalo de 

tempo 30ms 

    } 

   } 

   else 

   { 

    if(Sonares_lidos==1) 

    { 

     if(read>=(SENSORES-3)) 

     { 

     rw=true; 

     Sonares_lidos=0; //primeiros 4 sonares já estão lidos 
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     } 

      Read(read); //Recepção dos dados 

      read=read+2; 

      TCNT1=0x0FF60; 

    } 

    else 

    { 

     if(read>(SENSORES-1))// último a ser lido bússola 

     { 

      read_compass(); //leitura da bússola 

      rw=true; 

      Sonares_lidos=1; 

      TCNT1=0x0FF60;    

     } 

     else 

     { 

      Read(read); //Recebimento dos dados 

      read=read+2; 

      TCNT1=0x0FF60; 

     } 

    } 

   } 

  Timer=false; 

  TCCR1B=0x05; 

  } 

 } 

}
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ANEXO E (Dedução da equação 5.3) 

Tomando como exemplo um filtro passa baixo RC figura seguinte: 

 

Figura A.1 - Filtro passa baixo RC. 

a��-� +  a%��-� 
 b-�c (A.1) 

d�-� 
  e  a%��-� (A.2) 
Derivando a segunda equação obtém-se b-� 
 e  T�fghT�  (A.3) 

a��-� +  a%��-� 
  e iT�fghT� j c (A.4) 

Passando para discreto a equação anterior representando Vin pela série de amostragens 

X1…n e Vout pela serie de amostragens Y1…n com intervalos entre amostras de ∆t podemos 

escrever: 

�� + [� 
 e ikl� klmn&� j c (A.5) 

Rearranjando a equação anterior chegamos à equação 5.3 

 





 

79 

ANEXO F (Instalação do hamachi) 

Instalação em linux 

Primeiro é necessário fazer download do programa disponível na net. Depois é só 

necessário correr os seguintes comandos: 

$ tar -xvf hamachi-0.9.9.9-20-lnx.tar.gz 

$ cd hamachi-0.9.9.9-20-lnx  

 

Para dar início a instalação:  

 

# make install (com a conta do ROOT)  

 

Uma vez instalado é necessário correr o servidor tuncfg com privilégios de root.  

 

$ su -  

# /sbin/tuncfg 

# exit  

 

Note que para cada utilizador em Linux deve executar estes passos, pois cada um terá a sua 

própria chave no seu home directory. Para que isto aconteça, basta correr o comando:  

 

$ hamachi-init 

Para iniciar o servidor, corre-se o comando:  

 

$ hamachi start  

 

Ele irá funcionar em background e será controlado pela linha de comandos.  

 

$ hamachi stop (para o servidor)  

 

Para saber o estado do servidor em qualquer momento basta apenas correr hamachi sem 

argumentos e aparecerá algo semelhante a isto:  

 

$ hamachi 

 

  version  : hamachi-lnx-0.9.9.9-20 

  pid      : 4045 

  status   : offline 

  nickname : anonymous 
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Note que o estado ainda está off-line, isto ocorre sempre na primeira vez que o instala. Para 
deixá-lo online execute este comando:  
 
# hamachi login (conecta à rede) 
 
Para desconectar:  
 
# hamachi logout (desconecta da rede)  
 
Para se ligar a uma rede por exemplo: 
 
Rede: medicalrobot 
Senha: feup  
 
Para isto veja os comandos a seguir:  
 
$ hamachi join 'medicalrobot' feup 
$ hamachi go-online medicalrobot 
$ hamachi list  
 
O primeiro comando fará entrar na rede, o segundo mostra que está activo. 
 
Para criar novas redes:  
 
$ hamachi create <rede> <senha>  
 
Para a apagar: 
 
$ hamachi delete <rede>  
 
Para alterar seu nickname use o comando:  
 
$ hamachi set-nick <apelido>  
 
E para uma lista completa dos comandos, basta correr:  
 
$ hamachi –help 

Instalação em Windows. 

Em Windows basta apenas fazer download do programa da internet e correr o executável. 

Quando estiver instalado é necessário juntar-se à rede medical robot da seguinte forma: 
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Figura A.2 – Janela Hamachi. 

Com um click em Create or join the network figura anterior aparecerá a seguinte janela: 

 

Figura A.3 – Networking Menu. 

Após um click em join existing network aparecerá a seguinte janela: 
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Figura A.4 - Janela Join then network 

Após preencher a janela como aparece na figura o computador deverá fica ligado à rede 
medical robot ficando a janela principal com o seguinte aspecto. 

 

Figura A.5 – Hamachi ligado à rede medical robot 
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ANEXO G (Instalação do Ekiga) 

Instalação em Windows 

Primeiro fazer download directamente do site do ekiga : 
http://wiki.ekiga.org/index.php/Windows_Users e executar o programa. Aceitar todos os 
pedidos feitos pelo programa na instalação e em principio tudo correrá bem. 

Instalação em Linux 

Fazer download directamente deste site : http://ekiga.org/index.php?rub=5 e correr o 
seguinte comando como ROOT na pasta onde se encontra o ficheiro. 

$ rpmi –ivh <nome  ficheiro> 

Configuração (Windows/Linux) 

Para configurar será necessário seguir os seguintes passos: 

-Editar-> Assistente de configuração e seguir a informação que é apresentada. 

Para registar o ekiga no servidor: 

-Editar->Contas Adicionar e aparecerá a seguinte janela: 

 

Figura A.6 – Adicionar conta SIP 
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Capítulo 1 

INTRODUÇÃO 

 

Este manual apresenta uma breve descrição do funcionamento das diferentes aplicações 

informáticas Remota, Robô e IMG. Primeiro serão explicada as diferentes opções e menus de 

configuração e escolha, da janela remota mais destinada à equipa médica e posteriormente 

as restantes janelas. 

 

Resumo do Documento  

Capitulo 1 Introdução 

Contém uma visão geral do documento 

Capitulo 2 Instalação 

Detalhes da instalação dos programas 

Capitulo 3 Aplicação Remota 

Detalhe das opções da Janela Remota 

Capitulo 4 Aplicação Robô 
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Detalhe das opções da Janela Remota 

Capitulo 5 Aplicação IMG 

Detalhe das opções da Janela Remota 
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Capítulo 2 

Instalação 

Windows 

A única aplicação que pode funcionar em Windows é aplicação remota. Não necessita de 

instalação para a iniciar basta apenas fazer um duplo click com o rato sobre ela. 

Linux 

A aplicação do robô e Processamento/captação de imagem foram desenvolvidas para 

funcionar em Linux Mandriva. Não necessitam também de qualquer tipo de instalação. 

A aplicação IMG deverá estar no Ambiente de trabalho dentro de uma pasta com o nome 

IMAGEM. Pois será este o caminho procurado pela aplicação do robô para a lançar. 
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Capítulo 3 

Aplicação Remota 

Menu File 

O Menu File contém os seguintes itens figura 3.1. 

 

Figura 3.0.1 – Menu File. 

Start Robot 

Abre a comunicação com o Medical Robot. 

Stop Robot 

Fecha a comunicação com o Medical Robot. 

Stop Camera 

Fecha a aplicação IMG caso esta esteja ligada. Não existe opção para ligar a aplicação pois 

esta apenas é ligada do lado do robô uma vez que é necessário posicionar o robô e ajustar a 

zona de análise. 
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Close 

Fecha a Janela 

Menu Video Conference 

O menu Video Conference é utilizado para iniciar e encerrar a videoconferência. Contem os 

seguintes itens ilustrados da figura 3.2. 

 

Figura 3.0.2 – Menu videoconferência. 

Start  

Lança a aplicação EKIGA que serve de suporte para a videoconferência. 

 

Stop 

Fecha a aplicação EKIGA. 
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Network 

Menu Network pemite alterar o IP e a Porta do Medical robot, figura 3.3 

 

Figura 3.0.3 – Menu Network. 

Change IP 

Activa o campo EDIT IP para alteração do IP do Medical Robot. Após o utilizador proceder à 

alteração do IP deverá confirmar no botão OK. 

Change Port 

Activa o campo EDIT PORT para alteração da Porta de acesso do Medical Robot. Após o 

utilizador proceder à alteração da PORTA deverá confirmar no botão OK. 

Control 

Menu Control permite comutar entre controlo por teclado e joystick, figura 3.4. 

 

Figura 3.0.4 – Menu Control. 
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Joystick 

Permite o controlo do Medical Robot com o joystick. 

Teclado 

Permite o controlo do Medical Robot com o teclado. 

Menu debug 

 

Figura 3.0.5 - Menu Debug. 

Show 

Permite a visualização em tempo real de alguns dos dados enviados e recebidos. Esta opção é 

útil pois informa o utilizador se a ligação com o Medical Robot foi bem sucedida. 

Hide 

Fecha a visualização dos dados 

Help 

About 

Mostra uma mensagem com a versão do programa.
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Funcionamento da Janela 

A janela da figura 3.6, apresenta um painel PATIENT WAKE UP, onde se pode ver se o robô 

está a fazer análise de imagem (campo Analysis of the Picture) podendo estar ON ou OFF e se 

o paciente acordou aparecendo então a palavra AGREED indicando isso mesmo e a hora a que 

acordou. 

 

Figura3.0.6 – Janela FRemote. 

No Painel Route é possível escolher destino para o medical Robot. Após o click no botão 

start o robô irá se deslocar para um dos locais escolhidos O click em Stop para o robô caso 

esteja a andar autonomamente. 
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Se o utilizador quiser observar alguns valores numéricos de dados enviados e recebidos 

então faz um click em Debug->Show e a janela passará a ter a seguinte forma: 

 

 

Figura 3.0.7 – Janela FRemote com debug. 
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Capítulo 4 

Aplicação Robot 

Menu File 

Local 

Permite o controlo do Robô no localmente por teclado 

Remote 

Todo o controlo é feito remotamente. Por defeito esta opção é activada logo de início uma 

vez que normalmente o controlo é Remoto. 

Close 

Fecha a Janela 

 

Network 

Change IP 

Activa o campo EDIT IP para alteração do IP da aplicação remota. Após o utilizador proceder à 

alteração do IP deverá confirmar no botão OK. 

 

Change Port 
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Activa o campo EDIT PORT para alteração da Porta de acesso do Medical Robot. Após o 

utilizador proceder à alteração da PORTA deverá confirmar no botão OK. 

Video 

Start 

É lançada a aplicação captura de imagem (IMG) para detectar que o paciente acordou. 

Stop 

Fecha a aplicação IMG 

Help 

About 

Mostra uma mensagem com a versão do programa 

 

Figura 4.0.1 – Versão do programa. 

Funcionamento da Janela 

Dentro desta janela não existe nenhuma opção em especial. Ela é apenas útil para o 

utilizador observar os valores actuais dos infra-vermelhos, sonares, bússola e odometria e 

referências de velocidades enviadas para os drivers dos motores figura 4.2. 
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Figura 4.2 – Janela do Robot. 
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Capítulo 5 

Aplicação IMG 

Funcionamento da Janela 

Para iniciar a análise de imagem o utilizador deverá ajustar a zona de análise alterando a 

posição horizontal e vertical da zona de análise e alterar se necessário a Editbox Espera, 

figura 5.1. Nesta editbox o utilizador pode especificar o tempo de espera entre o click em 

start e o começo da análise de imagem pelo programa. Estando o campo Var imagem mais ou 

menos estabilizado (variações inferiores a 40) o utilizador pode então pressionar o botão start 

para começar a análise. 

 

Figura 5.0.1 – Janela Imagem. 
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ANEXOS 

Mensagens 

 

1. Quando se inicia a videoconferência e se o robô estiver a com a câmara ligada na 

aplicação IMG então aparecerá a seguinte mensagem e o processo não é executado. 

 

Figura 0.1 – Mensagem câmara ligada. 

 

2. Quando se inicia a aplicação IMG se o programa ekiga estiver em funcionamento 

então é lançada a seguinte mensagem e o processo não é executado. 

 

 

Figura 0.2 – Mensagem Ekiga em funcionamento.
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