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Resumo 

Projetar e controlar um robô manipulador com ótimo 
desempenho é um dos campos mais interessantes do 
setor. Neste trabalho, um robô SCARA é modelado 
dinamicamente e realizado o controle de posição do robô 
com controladores PID. O principal objetivo de estudo 
deste trabalho é realizar o controle de posição do robô 
SCARA usando o software SCILAB. Primeiramente, 
criaremos um modelo de projeto usando o Fusion 360 e 
em seguida simulado no V-REP, usando os conceitos de 
controladores PID para controle das juntas do robô.   

Introdução  

Um braço robótico é um braço mecânico que tem a 
funções semelhantes a um braço humano. Que 
consistem em uma série de elos conectados a juntas de 
rotação ou prismática, que formam uma cadeia 
cinemática. O fim da cadeia cinemática, denominado 
efetor final, é onde a ferramenta está localizada e é 
análoga a uma mão humana. As juntas revolucionárias 
permitem movimento rotacional em torno de um eixo, 
enquanto as juntas prismáticas permitem translação 
linear ao longo de um eixo. (CRAIG, 2004). 

Materiais e Métodos 

O robô SCARA produzido pela Yamaha em tamanhos 
pequenos e é classificado de acordo com o comprimento 
máximo do braço. O robô deste projeto tem um 
comprimento de braço de 300mm e foi projetado para 
realizar operações rápidas e precisas como marcação, 
embalagem, empilhamento em produção em série etc. 

A cinemática direta de um braço robótico é 
determinada por um grupo de parâmetros chamado 
Parâmetros Denavit Hartenberg (DH), que é usado para 
derivar as matrizes de transformação homogênea entre 
os diferentes quadros atribuídos na estrutura do braço 
do robô. Os parâmetros DH são definidos na tabela 1. 
Tabela 1. Parâmetros DH para o braço robótico 2-DOF.  

link ai ɑi di 𝛉i 

1 L1 0 0 𝛉1 

2 L2 0 0 𝛉2 

 A cinemática inversa de um braço robótico visa 
encontrar as váriaveis das juntas de um braço robótico a 
partir das posições do efetor final. 

Resultados e Discussão 

O sistema atinge valor de estado estacionário de 0,788 
rad/s, com pequeno overshoot e a resposta do sistema é 
muito rápida. O controlador PID é construído para 
controlar a velocidade angular em um ponto de ajuste 
desejado (𝐾𝑎, 𝑡 = 1). 

 
Figura 1. Resultado da simulação para o controlador PID projetado. 

Conclusão 

O tópico principal deste trabalho foi a modelagem, 
simulação e controle de um braço robótico com dois 
graus de liberdade. Lagrange foi utilizado para derivar o 
modelo dinâmico que simulava o movimento real do robô 
e obtinha controle suficiente sobre as posições das 
juntas do robô. O sistema foi controlado para atingir a 
posição desejada do ângulo das juntas através da 
simulação com controladores PID usando o SCILAB. 
Além disso, o resultado mostrou que pequenas 
mudanças nas posições iniciais do ângulo da junta do 
braço do robô resultaram em diferentes posições 
desejadas do ângulo da junta e isso exigiu que os 
ganhos do controlador PID precisassem ser ajustados e 
girados a cada instante, a fim de evitar overshoot e 
oscilação que esta associada a mudança nos valores 
dos parâmetros. 
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