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Resumo: Esta iniciação consiste no projeto mecânico 

de um robô humanoide apto a participar da categoria 

TeenSize da competição mundial RoboCup; baseando-se 

no modelo atual de robô existente na FEI, participante 

da categoria KidSize. 

 

1. Introdução 
Com o intuito de estimular o avanço da inteligência 

artificial e desenvolver robôs, a RoboCup[1] lançou o 

desafio de que até 2050 um time de robôs humanoides 

ganhará da seleção campeã da Copa do Mundo. Para 

isso criou a categoria Humanoid, com uma competição 

mundial onde a FEI participa desde 2014 na Liga 

KidSize.  

Um robô humanoide deve possuir características 

humanas como possuir duas pernas, dois braços, um 

tronco e uma cabeça acoplada ao tronco. Deve andar de 

forma bípede e ser capaz de levantar após uma queda 

além possuir cinemática similar a humana. 

A liga TeenSize consiste em um jogo com até dois 

robôs em campo, contra o time adversário, e o robô 

deve ser capaz de jogar autonomamente o jogo. 

A liga KidSize abrange robôs com alturas até 90 

cm, e deixará de existir em 2019, com isso há a 

necessidade de migrar para a liga TeenSize, para robôs 

com alturas entre 80 e 140 cm. 

O robô atual da instituição possui 45 cm e 3,5 Kg, 

foi projetado inicialmente pelo aluno Milton Cortez[2] 

em 2011 e adaptado segundo as necessidades da equipe 

com base no DARwIn-OP2[3]. Sua mecânica é 

composta de peças de plástico ABS impressas e de 

alumínios usinadas, ambas fabricadas na faculdade. 

 

 
Figura 1 – Robô série B. 

 

2. Metodologia 
Inicialmente foram estudados os diversos tipos de 

robôs participantes da RoboCup, analisando sua 

mecânica, tamanho, peso, compatibilidade com a 

cinemática atual do robô, facilidade de obtenção de 

peças, entre outros.  

Sendo a cinemática atual o fator mais importante a 

ser mantido, e considerando que o aumento do tamanho 

exigiria um torque maior dos motores como tornozelo e 

joelho, optou-se por manter o modelo atual, e aumenta-

lo fazendo as devidas modificações.  

Os motores que compõem os robôs da série B são o 

MX-28 da Dynamixel [4], que gera um torque máximo 

de 3,1 Nm. Para atingir a altura de 90 cm com um peso 

até 6 Kg esses motores são inviáveis, e o motor mais 

compatível com as especificações é o MX-106, também 

da Dynamixel, que atinge um torque máximo de 10 Nm. 

O robô possuirá 20 motores, com 153 gramas cada, 

um NUC intel i5 [5] de aproximadamente 350 g, uma 

bateria de lipo de 14,8 Volts, com 500 g. Componentes 

eletrônicos, cabos, câmera acrescenta 300 gramas, 

sobrando assim 800 g para as peças estruturais do robô.  

Conceitos importantes foram utilizados no projeto 

como cinemática inversa[6] e método dos elementos 

finitos (MEF) [7]. O primeiro é o estudo do movimento 

do sistema, e visa descobrir todas as posições dos elos e 

juntas, deste modo é possível saber quanto cada motor 

precisa rotacionar e trasladar para que a parte em estudo 

atinja a posição desejada. Já o MEF é a análise das 

deformações e estresses causados na estrutura, essa 

análise é feita discretizando o corpo em finitas partes, e 

analisando cada porção individualmente, diminuindo 

assim a fonte de erros e aproximando da situação real, o 

MEF é o princípio básico de softwares como o 

ANSYS[8]. 

Levando tudo isso em consideração foi feito o 

desenho inicial dos membros inferiores utilizando o 

NX[9] da Siemens como ferramenta. Com o desenho 

pronto iniciam-se as simulações no ANSYS . 

Terminadas as simulações os resultados obtidos são 

estudados, e as adaptações necessárias são feitas e a 

simulação é refeita até atingir o resultado esperado, com 

deformações dentro do limite e torques preferivelmente 

menores que o máximo do motor.  

 

3. Resultados parciais 
A fim de atingir os 90 cm de altura as pernas foram 

desenhadas com 55 cm, e as peças desenhadas com 

espessura inicial de 2 mm, a distância entre o motor do 

calcanhar até o quadril é de 25 cm, e da superfície 

inferior do pé até o calcanhar é de 5 cm. O desenho 

inicial da coxa foi feito em perfil aberto, para manter a 

semelhança com a peça atual, porém observou-se que 

para perfis mais altos ocorre flambagem, e houve a 

necessidade de fechar o perfil.  
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A área do pé pode ser calculada segundo a fórmula 

abaixo, ela é afetada pelo centro de massa (Hcom). 

 

                                       (1) 
 

 O centro de massa pode ser calculado pelo próprio 

NX, mas havia a necessidade da parte superior do corpo 

estar presente. Uma caixa de 20 cm de aresta foi 

projetada e acoplada ao robô e com isso foi determinado 

um centro de massa a 60 cm do chão, o que é uma 

distância dentro do esperado.  Gerando assim um pé 

com dimensões de 28x20 cm aproximadamente. 

 

 
   Figura 2 – Desenho dos membros inferiores. 

 

 Com o desenho feito iniciou-se as simulações 

estruturais no ANSYS. Foi simulada apenas a perna 

esquerda em diversas situações. A primeira foi a perna 

esticada, e metade do peso aplicado no centro de massa. 

Em seguida foi simulado com o joelho flexionado no 

valor máximo alcançado durante o andar. Esse valor foi 

obtido nos arquivos do RoboFEI. Durante o caminhar 

do robô foram computadas as posições de todos os 

servos motores e isso gerou um gráfico de posição por 

tempo. As posições são dadas variando entre 0 a 1023 

de amplitude isso equivale ao intervalo de 0 a 300 °, 

isso significa que cada unidade de amplitude varia o 

equivalente a 0.29°.Calculou-se então que a variação 

máxima do joelho foi de 28°. A simulação foi feita 

então considerando a perna esticada como situação 

inicial e o joelho a 28° como situação final e um peso de 

60N aplicado no centro de massa. Foi utilizado o peso 

total ao invés de dividi-lo por 2 para simular o momento 

no andar onde apenas um dos pés está apoiado.  

 Ambas as interações foram para analisar as 

deformações, as tensões de Von-Mises e o torque 

resultante no joelho e no tornozelo, os dois mais 

críticos. A escolha desses motores como críticos tem 

base empírica no futebol de robôs, onde os motores 

mais trocados e que mais sobreaquecem são os do 

joelho primeiramente e os do tornozelo em seguida. 

 A peça que apresentou maior tensão de Von-

Mises foi a do quadril, após o resultado observou-se o 

robô KidSize e observou-se que essa mesma peça estava 

ligeiramente entortada exatamente na região vermelha 

mostrada da figura. 

  

 
Figura 3 – Tensões de Von-Mises. 

 

5. Conclusão 
As deformações observadas deram dentro do 

esperado, as tensões de Von-Mises foram muito altas 

em uma peça estrutural do quadril, o que significa que 

ela precisa ser redesenhada. Os resultados obtidos para 

as tensões de Von-Mises com o joelho flexionado estão 

apresentados na figura 3. Os torques resultantes no 

joelho e no tornozelo foram muito abaixo do esperado, 

então serão analisados possíveis erros na execução da 

simulação. 
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