
Resumo 

 

Com o aumento das capacidades de processamento e análise, os sistemas robóticos 

tornam-se cada vez mais capazes de desempenhar tarefas específicas de uma forma 

eficaz e eficiente, o que permite a sua integração num sistema de trabalho de 

cooperação com o ser humano. No entanto, para que esta coexistência se dê de uma 

forma sã e eficiente torna-se necessário desenvolver formas de interacção entre as 

duas partes. 

Neste documento é apresentada a análise e implementação de uma interface homem-

máquina local baseada no controlador remoto da consola Nintendo Wii, o Wiimote, 

sendo utilizado um robô de limpeza como plataforma de testes. Foram exploradas as 

capacidades que tornam este controlador remoto único, o que resultou na criação de 

três modos de funcionamento baseados nos seus diferentes componentes internos. O 

primeiro modo de funcionamento implementado foi o funcionamento como volante. Este 

modo tira partido das capacidades de detecção de acelerações do Wiimote para simular 

um volante e os pedais de aceleração e travagem de um automóvel. O controlador 

deste modo de funcionamento baseia-se em lógica difusa e é do tipo Mamdani. O 

segundo modo implementado foi a monitorização de infra-vermelhos. Neste modo 

recorre-se ao receptor de infra-vermelhos do Wiimote para captar fontes luminosas 

desse tipo e identifica a distância e orientação a que se encontram, podendo esta 

informação ser utilizada num algoritmo de auto-localização implementado no robô. 

Ainda neste modo foi criado o submodo follow-the-leader que utiliza esta informação 

para manter o Wiimote a uma distância e orientação fixa dessas fontes infra-vermelhas, 

havendo necessidade de este estar acoplado a um elemento móvel controlável, como o 

robô. O controlador utilizado neste submodo é também difuso do tipo Mamdani. 

Finalmente foi implementado o modo de identificação de movimentos que detecta e 

identifica os movimentos do utilizador. Neste modo tira-se novamente partido das 

capacidades de detecção de acelerações do comando para identificar características 

das acelerações lidas que permitem diferenciar movimentos lineares de movimentos 

circulares, o sentido do movimento e a direcção em que ele é feito. A técnica de 

controlo utilizada no controlador deste modo é raciocínio baseado em casos. 



Através dos resultados obtidos para cada um dos modos de funcionamento 

mencionados, prova-se que o Wiimote é uma forma barata e fácil de implementar uma 

interface homemmáquina intuitiva e multi-operacional. 

 

 

Abstract 

 

The increasing computing and analysis capacities improve the robotic systems abilities 

to do specific tasks more efficiently, which allow them to be integrated in human-robot 

cooperative working systems. In order to make this coexistence healthy and efficient, it 

is necessary to develop ways of interaction between them. 

This document presents the analysis and implementation of a local human-machine 

interface based on the Nintendo Wii’s remote controller, the Wiimote, using a cleaning 

robot as a test platform. The unique capacities of this remote controller were studied in 

order to create a three working modes based on its set of features. The first mode to be 

implemented was a steering wheel in which the remote controller is used to simulate the 

steering wheel and the acceleration and brake pedals of a car. This is done using the 

remote’s capacity to read a tridimensional acceleration. To control this mode it was used 

a Mamdani fuzzy logic controller. The second working mode to be implemented was an 

infra-red monitor. This mode uses the Wiimote’s infra-red sensor to detect light sources 

of this type and measures their distance and orientation in relation to the Wiimote, which 

can be used in an auto-location algorithm implemented in the robot. This information can 

be used in the follow-the-leader submode that ensures that the remote is kept at a fixed 

distance and orientation from the light sources, if it is attached to a controllable mobile 

element of the system, like the cleaning robot. This submode also uses a Mamdani 

fuzzy controller. Lastly, it was implemented a movement identification mode where the 

user’s movements are detected and identified. This mode also uses the remote’s 

capacity to read a tridimensional acceleration, in order to identify the acceleration’s 

characteristics that differentiate linear and circular movements, the movement’s 

orientation and its direction. The control technique used in this mode’s controller was 

case based reasoning. 



Analyzing the results of all the implemented working modes, it is shown that the Wiimote 

is an inexpensive and simple way to do a multi-operational intuitive human-machine 

interface. 


