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1. Introdução

Esse trabalho tem como objetivo descrever o futuro
desenvolvimento do humanoide de baixo custo do grupo
da NoBox Robotics, formado por alunos vinculados ao
grupo de pesquisa de sistemas robóticos inteligentes (SRI)
da UFABC. O robô será projetado utilizando como base
o Robô humanoide open source DARwIn-OP (Dynamic
Anthropomorphic Robot with Intelligence–Open Platform).
O humanoide DARwIn-OP é uma plataforma robusta em
miniatura, possui uma capacidade de carga excelente, po-
dendo acoplar diferentes equipamentos e sensores em seu
interior, esse humanoide trás a possibilidade por ser uma
arquitetura aberta de poder desenvolver pesquisas com um
robô relativamente barato em comparação a compra de um
importado totalmente pronto.

2. O DARwIn-OP

A ideia do DARwIn-OP foi desenvolver uma plataforma
humanoide que possa ser usado por todos, possuindo uma
simples manutenção, facilmente expansível, excelente per-
formance e com um preço razoável [2]. As características
encontradas em um modelo padrão são:

1) Altura: 455mm,
2) Peso: 2.8kg,
3) PC 1.6 GHz Intel Atom Z530 on-board 4GB flash

SSD,
4) Controlador ARM CortexM3 STM32F103RE

72MHz,
5) Bateria, para atuação de 30 minutos,
6) 20 módulos atuadores (pernas, braços e cabeça),
7) montagem simples, com fácil manutenção,
8) Facilmente adaptável para futuros periféricos,
9) Acelerômetro, giroscópio, microfone, etc.

As figuras 1 e 2 apresentam o DARwIn-OP em sua ver-
são mais básica, mas com uma interface e sensoriamento su-
ficiente para pesquisa e desenvolvimento. É possível utilizar
diversas formas para a programação do DARwIn-OP sendo
uma delas com o suporte ao Webots [1]. Podendo assim
programar e testar sua programação em um meio simulado,

Figura 1. Versão básica do DARwIn-OP com suas entradas e saídas.

Figura 2. Dimensões do DARwIn-OP

antes de rodar direto no robô, tornando mais fácil e rápido a
programação e correção de falhas. O preço hoje em adquirir



um DARwIn-OP está em aproximadamente R$ 40.000,00 1

sem os impostos inclusos, o que torna inviável a compra por
muitos universidades no Brasil, porém o DARwIn-OP é uma
arquitetura aberta, o que facilita sua fabricação utilizando
por exemplo impressores 3D para criação da carcaça, mas
mesmo assim, algumas peças necessitam ser importadas, um
exemplo são os motores, este modelo possuí 20 motores
DYNAMIXEL MX-28T, que somente neste item custaria
em torno de R$ 18.000,00, sem ser somado outros compo-
nentes como a CPU (R$ 1500,00) e o controlador CM730
(R$ 600,00). Sendo assim o preço de cada robô modelo
DARwIn-OP usando uma impressora 3D para fazer as peças
sairia aproximadamente R$ 20.000,00, menos que a metade
do que adquirir um pronto.

3. Projeto

Como discutido na sessão anterior, mesmo montando o
robô e comprando as peças o preço ainda se torna muito
elevado para a maioria das universidades do Brasil, por
isso o projeto NoBox Humanoide visa desenvolver um robô
estilo DARwIn-OP porém de baixo custo, por meio da
pesquisa, desenvolvimento e interdisciplinaridade, que são
características marcantes encontradas dentro da UFABC.

O primeiro ponto a ser pesquisado refere-se na estrutura
e motores do humanoide. A estrutura precisa ser projetada
para ser mais leve, sem desviar muito das linhas e propor-
ções do DARwIn-OP, para isto o grupo NOBOX pretende
se reunir com o grupo de alunos da engenharia aeroespacial
para desenvolvimento de tal estrutura, o objetivo é utilizar
conceitos e pesquisas sobre estrutura de materiais da aero-
náutica para projetar uma estrutura leve, porem resistente e
que possa ser feita por meio de uma impressora 3D.

Outro ponto importante é a substituição dos motores,
retirando os Dynamixel MX-28T e utilizando em seu lu-
gar os Dynamixel AX-18A, que possuem um torque 0.7
N.m menor, mas mantendo a ideia de desenvolvimento
de uma estrutura mais leve, não será de grande problema
essa mudança. Com as trocas dos motores o custo para
adquirir todos os servos para montar um humanoide seria de
aproximadamente R$ 8.000,00, uma economia considerada
em relação ao projeto básico do DARwIn-OP.

Uma segunda alternativa para os motores seria converter
servos de baixo custo em sermos similares aos encontrados
pela Dynamixel por exemplo. Segundo o trabalho desenvol-
vido pela OpenServo [5], por meio da substituição da placa
de controle do servo é possível obter um servo com alto-
desempenho por meio de um microcontrolador 8-bits, com
controle de velocidade e posição precisos com interfacea-
mento I2C, tendo retorno de posição, velocidade, tensão e
potência, sendo as informação gravada em uma EEPROM na
placa de controle, utilizando para isso simples ferramentas
gratuitas e programação em C. É importante destacar que
toda documentação do OpenServo está disponível online
por meio do endereço http://www.openservo.com, sendo a

1. Valor do dólar R$ 4.06

compra somente do componentes eletrônicos necessários
para desenvolvimento da placa de controle.

Figura 3. Passos para instalação da placa de controle, retira-se a placa de
um servo comum e substitui pela no placa OpenServo, transformando um
servo simples e um servo de excelente qualidade [5].

Outro item necessário a ser modificado é a CPU e as
baterias, o DARwIn-OP possui um computador Intel Atom
Z530 na altura do peito, que além de necessitar de uma boa
potência de funcionamento (o que acarreta em baterias rela-
tivamente pesadas para suprir as necessidades dos motores
e da CPU ), o próprio computador é relativamente pesado
(aprox 1KG). Reduzir a CPU é uma necessidade para uma
global diminuição do peso do humanoide. Hoje já existem
projetos utilizando o Raspberry Pi 2 em robôs tipo DARwIn-
OP [3], porém o mesmo é limitado ao quanto se diz respeito
no processamento de vídeo, sendo assim uma substituição
razoável seria utilizar o Intel Galileo Gen 2 [4].

A placa Intel Galileo Gen 2 2 tem como característica
principal ser compatível com shields de arduino e projetada
tanto para a industria quanto para estudantes e pesquisado-
res.

A placa Intel Galileo Gen 2 possui diversas caracte-
rísticas interessantes: Tamanho reduzido (10cm X 7cm),
Conectores USB, Serial, Ethernet de 10/100 Mb com su-
porte a PoE, Processador Intel Quark SoC X1000 (400Mhz)
arquitetura ISA-compatível de 32 Bits, 16Kbytes cache
L1, 512Kbytes de SRAM, 256 Mbytes DRAM (DDR3),
Aceita diversos métodos de programação (C, C++, Python
e Node.js/Javascript ), Diversas formas de armazenar infor-
mação ( Cartão SD, HD externo,etc), Suporte para a versão
para Linux (Yocto 1.4 Poky), aceita fontes de alimentação
de 7V a 15V, PCI-E: Mini-PCI Express 1x Slot, possui um
preço acessível (R$ 500,00), JTAG padrão 10-pinos para
debugging, Real Time Clock (RTC) integrado. Tudo isso
pesando somente 56 gramas. Essa placa rodando Linux,
com openCV [6] consegue de uma forma razoável fazer
processamento suficiente para reconhecimento de objetos.

2. Outra placa que estuda-se testar é a Intel Edison, porém a placa possui
características mais para sensoriamento, do que para controle.



Figura 4. Placa mão Intel Galileo Gen 2 com Processador Intel Quark

Figura 5. Desenho esquemático mostrando as entradas/saídas do Intel
Galileo Gen 2

Para o controle dos servos, será utilizado o CM-530,
com peso de 54 gramas, entrada USB para conexão, possui
um ARM Cortex STM32F103RE, que pode trabalhar en-
tre 6V a 15V, possuindo os sensores necessários para um
funcionamento básico do humanoide.

Por fim, ao requisito programação, pretendo sair um
pouco fora da rotina e utilizando a placa da Intel Galileo,
pretende-se seguir a linha de programação orientada a even-
tos (POE) com a utilização do Node.JS.

4. Conclusão

Esse trabalho descreve o futuro desenvolvimento do
robô NoBox Humanoide, um Humanoide de baixo custo
utilizando como referencia o DARwIn-OP. Para esse pro-
jeto, conclui-se que seu desenvolvimento deve custar em
aproximadamente R$ 10.000,00 por robô, sendo assim cus-
tando a metade da versão DARwIn-OP construída e 1/4
do valor de um comprado. Sabe-se que diversos fatores

podem influenciar no valor final, como a variação do dólar
e impostos de importação por exemplo. Infelizmente ate o
momento é desconhecido um fabricante no Brasil que possa
desenvolver motores similares aos importados, porem se isso
fosse possível, o preço de um robô humanoide montado
dessa forma, seria ainda mais baixo.
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