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O desenvolvimento de mãos de robô reproduzindo mãos humanas avança rapidamente, garras 
sensíveis com dedos e polegar passaram de uma visão à realidade. Logo mãos de vários dedos 
também serão encontradas no trabalho quotidiano. Onde até agora são utilizadas garras simples, 
porém robustas, com dois ou três dedos, logo mãos complexas de cinco dedos irão exercer 
tarefas filigranas. Grandes avanços na microelectrónica e micromecânica permitem a produção 
de mãos de múltiplos dedos com dedos de controlo individual e articulações recriando a mão 
humana. Os sistemas mecânicos e electrónicos complexos necessários para isso podem ser 
elaborados em parte até com componentes comerciais padrão. 

Incontestavelmente, a mão humana é uma das ferramentas mais universais e mais complexas na 
natureza. As características e vantagens desta construção evolucionária são analisadas por 
pesquisadores há anos. Agora, os resultados deste trabalho de pesquisa são usados e implementados 
para a mão robótica do futuro. O Centro Alemão Aeroespacial (Deutsches Zentrum für Luft- und 
Raumfahrt - DLR) desenvolveu uma nova mão de robô em cooperação com o Instituto Harbin de 
Tecnologia (Harbin Institute of Technologie HIT). Graças à técnica de accionamento altamente precisa 
e minimizada e à tecnologia de barramento de alto desempenho, este desenvolvimento estabelece novas 
referências para mãos de garras reproduzindo o formato humano. A nova mão DLR HIT-Hand II consiste 
em cinco dedos com quatro articulações cada um e três graus de liberdade, e, comparando com seu 
antecessor, DLR HIT-Hand I, é menor e mais leve. Os quatro dedos são necessários para poder levantar 
também peças cónicas e o polegar serve como «contraponto». Para poder usar a mão sem restrições, 
a variabilidade de movimentos mecânicos deve ser comandada e monitorada de forma eficaz. Por isso, 
canais de informação de alto desempenho são imprescindíveis. 
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Barramento de alta velocidade para o controlo 
Os motores da mão DLR HIT-Hand II são montados directamente nos dedos. Destaque especial merece 
a informação do computador de comando com os dados de posição e operação. Apenas desta maneira, 
o accionamento discreto no local pode aproveitar plenamente seus pontos fortes. Por isso, cada 
articulação de dedo é equipada com um sensor de ângulo e um sensor de binário. Ambos os sensores 
devem ter uma resolução muito alta devido à aplicação. Um barramento de alta velocidade transmite 
a maré de dados que surge. A retroalimentação rápida para a comparação de valores nominais e reais 
é decisiva para o funcionamento do sistema de comando, especialmente no caso de aplicações filigranas 
e de precisão. Assim, além do volume de dados, principalmente a velocidade de transferência é de 
importância central. O barramento interno da mão, de alta velocidade de 25 Mbps, com capacidade de 
tempo real, especialmente desenvolvido para esta aplicação, é baseado em FPGAs (Field Programmable 
Gate Arrays). Apenas três condutores são necessários para a ligação serial externa entre a mão e o 
computador de comando. O sistema de comando em si, um processador de sinais numa placa PCI está 
integrado a um PC comercial. Uma interface amigável permite desta forma o controlo da mão a partir do 
PC. Todos os dados de sensores podem ser exibidos na tela, neste caso. Tendo em vista a futura 
aplicação em ambientes industriais, a representação de dados, o sistema de comando e a ligação da 
mão ao computador foram concebidos desde o início com aptidão para a prática. 

Motores maxon flat como accionamento 
Cada dedo precisa de vários accionamentos, controláveis de forma independente entre si. No caso 
concreto, para cada mão são utilizados 15 motores de corrente contínua sem escovas, com sensores 
Hall. Os accionamentos EC 20 flat da maxon motor satisfazem ao mesmo tempo vários requisitos 
decisivos. Sâo produtos económicos, comercialmente disponíveis com alta densidade de potência com 
mínimo volume construtivo. Os motores inclusive os sensores Hall formam uma unidade de apenas 
10,4 mm de comprimento com um diâmetro externo de 21,2 mm. Peso por motor: 15 g. Os motores são 
combinados com os redutores Harmonicdrive da Série HDUC 05 com o mesmo diâmetro para formar 
uma unidade. Os motores de 3 Watt estão disponíveis em versão de 12 ou 24 V e fornecem um binário 
máximo de 8,04 mNm. Um bom comportamento dinâmico e rolamentos de esfera pré-tensionados 
proporcionam preciso comportamento de reacção a comandos de controlo, mesmo com alteração da 
direcção de rotação. Os sensores Hall digitais comunicam ao sistema de comando sempre a posição real 
exacta. Em marcha lenta, os motores giram a 9300 rpm. 

Graças à tecnologia compacta de accionamentos com resposta e transmissão rápida de dados via 
técnica de barramento, a nova mão DLR HIT-Hand II pode ser controlada de forma sensível e precisa. 
A micromecânica e a microelectrónica complementam-se perfeitamente. Hoje é possível fabricar produtos 
com componentes padrão e um bom projecto que antigamente mesmo como desenvolvimento especial 
caro teriam sido impensáveis. 
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Figura 2 Motor EC flat da maxon motor. 
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