
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA MECÂNICA 

 

 

  

 

 

 

DESENVOLVIMENTO DE UM ROBÔ PNEUMÁTICO DE 5 GRAUS DE LIBERDADE 
COM CONTROLADOR NÃO LINEAR COM COMPENSAÇÃO DE ATRITO 

 

 

por 

 

 

Carlos Arthur Carvalho Sarmanho Junior 
 

 

 

 

 

 

Tese para obtenção do Título de  

Doutor em Engenharia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porto Alegre, Setembro de 2014 



ii 
 

DESENVOLVIMENTO DE UM ROBÔ PNEUMÁTICO DE 5 GRAUS DE LIBERDADE 
COM CONTROLADOR NÃO LINEAR COM COMPENSAÇÃO DE ATRITO 

 

por 

 

Carlos Arthur Carvalho Sarmanho Júnior 

Mestre em Engenharia Mecânica 

 

 Tese submetida ao Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica, da 

Escola de Engenharia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, como parte dos 

requisitos necessários para a obtenção do Título de  

 

 

Doutor em Engenharia 

 

Área de Concentração: Processos de Fabricação 

 

Orientador: Prof. Dr. Eduardo André Perondi 

 

Aprovada por: 

 

 Prof. Dr. Alcy Rodolfo dos Santos Carrara ................................ DEMEC / UFRGS 

 

 Prof. Dr. Flávio José Lorini .................................................... PROMEC/UFRGS 

 

 Prof. Dr. Victor Juliano de Negri .......................................................ECM/UFSC 

 

        

     Prof. Dr. Rogério José Marczak 

         Coordenador do PROMEC 

 

Porto Alegre, 26 de Setembro de 2014.  



CIP - Catalogação na Publicação

Elaborada pelo Sistema de Geração Automática de Ficha Catalográfica da UFRGS com os
dados fornecidos pelo(a) autor(a).

Sarmanho Junior, Carlos Arthur Carvalho
   DESENVOLVIMENTO DE UM ROBÔ PNEUMÁTICO DE 5 GRAUS
DE LIBERDADE COM CONTROLADOR NÃO LINEAR COM
COMPENSAÇÃO DE ATRITO / Carlos Arthur Carvalho
Sarmanho Junior. -- 2014.
   245 f. 

   Orientador: Eduardo  André Perondi.

   Tese (Doutorado) -- Universidade Federal do Rio
Grande do Sul, Escola de Engenharia, Programa de Pós-
Graduação em Engenharia Mecânica, Porto Alegre, BR-RS,
2014.

   1. Robô Pneumático. 2. Controle Não Linear. 3.
Compensação de Atrito. I. André Perondi, Eduardo ,
orient. II. Título.



iii 
 

AGRADECIMENTOS 
 

 

À CAPES e ao PROMEC, pela bolsa de estudos concedida e por proporcionar um 

ambiente favorável ao desenvolvimento intelectual. 

 

Ao meus familiares, principalmente aos meus pais Carlos Arthur Carvalho Sarmanho e 

Vera Beatriz Ribeiro Sarmanho pelo apoio incondicional em todos os momentos de minha 

vida. 

 

Ao meu orientador Prof. Dr. Eduardo André Perondi pela confiança depositada, 

amizade, dedicação e apoio em todas as etapa do desenvolvimento desta tese, sendo ainda, um 

exemplo de profissional da educação o qual desejo seguir. 

 

Aos professores do GPFAI, em especial ao Prof. Dr. Mario R. Sobczyk S., pela 

amizade e auxílio no decorrer do estudo. 

 

Aos colegas do LAMECC, em especial ao Anselmo R. Cukla, Marcos G. Q. Rijo, 

Alexandre N. Stedile pelo suporte nas diversas etapas do trabalho. 

 

 

  



iv 
 

RESUMO 

 

 

Esta tese de doutorado trata do desenvolvimento de um robô cilíndrico com cinco graus de 

liberdade acionado pneumaticamente. Devido às dificuldades de controle ocasionadas pelas 

altas não-linearidades intrínsecas à tecnologia pneumática, relacionadas principalmente à 

compressibilidade do ar e ao atrito, existem poucos robôs com esse tipo de acionamento. Seu 

estudo justifica-se, porém, pela aplicabilidade de sistemas pneumáticos em ambientes 

classificados ou que necessitem de tecnologia limpa, além de possibilidades de aplicação, 

devido à sua alta resiliência, em atividades que exijam proximidade ou contato com seres 

humanos ou outros robôs. Além disso, a possibilidade de obtenção de sistemas pneumáticos a 

custos reduzidos pode viabilizar sua aplicação para realização de operações de manipulação 

de objetos de pequeno porte em ambiente fabril, principalmente em situações de insalubridade 

ou em casos de necessidade de realização de tarefas repetitivas. O estudo contempla a 

proposição e aplicação de uma técnica de controle não linear baseada na conhecida lei do 

Torque Calculado, largamente aplicada ao controle de robôs manipuladores, diferenciando-se 

da sua estrutura tradicional pelo acréscimo de um esquema para compensação explícita do 

atrito aplicado aos cinco subsistemas de atuação. É demonstrado através dos resultados de 

simulações e de experimentos realizados em um protótipo projetado e construído no âmbito 

do presente trabalho, que, devido às características construtivas dos atuadores, a compensação 

explícita do atrito é de grande importância para a obtenção de resultados adequados na tarefa 

de seguimento de trajetória. Os resultados da aplicação do controlador proposto, operando em 

regime de seguimento de uma trajetória contínua, indicam que a estratégia de controle do 

Torque Calculado, em conjunto com o esquema de compensação do atrito, leva o sistema a 

uma redução dos erros de seguimento de trajetória em posição. 

 

Palavras – chave: Robô Pneumático; Controle Não Linear; Compensação de Atrito. 
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ABSTRACT 
 

 

This thesis presents the development of a cylindrical robot with five degrees of freedom 

pneumatically actuated. Because of the difficulties in control tasks caused by intrinsic high 

nonlinear behavior of this technology, mainly related to the air compressibility and friction, 

exist only few robots with this actuation technology. This study is justified by the 

applicability of pneumatic systems in classified rooms or environments that need clean 

technology that due to resilience allows the applications that require, close proximity or 

contact with humans or other robots. Moreover, the possibility of obtaining pneumatic 

systems at reduced costs can make possible its application for accomplishment of 

manipulation of small objects in industrial environment, especially in situations of unhealthy 

work or in cases that need to perform repetitive operations. This study include the proposition 

and application of a nonlinear control technique based of widely known law of Torque 

Calculated, extensively applied on control of the manipulator robots, differentiating itself 

from its traditional structure by the addition of an explicit scheme for friction compensation, 

applied to the five actuators of the robot. It is demonstrated by results of simulations and 

experiments on the robot prototype designed and built, as part of this work, which, due to the 

constructive characteristics of the actuators, the explicit compensation of friction is very 

important to achieve appropriate results in a task of trajectory tracking. The results of 

application of the proposed controller, operating under continuous trajectory tracking indicate 

that the control strategy of Torque Calculated together with the friction compensation scheme 

leads the system to a reduction of the position tracking errors. 

 

Keywords: Pneumatic Robot; Non Linear Control; Friction Compensation. 
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1 INTRODUÇÃO 

Ao longo dos últimos anos, as pesquisas na área da robótica apresentam taxas de 

crescimento acentuadas, sendo que grande parte destas provêm da ampliação na demanda de 

aplicações nos mais diversos setores, tais como militar, aeroespacial, médico-cirurgico e de 

utensílios domésticos, juntamente às demandas ocasionadas por operações de nível industrial, 

como ações de usinagem e manipulação de objetos manufaturados. Sabe-se que a robótica 

industrial ainda possui um caráter decisivo na redução dos custos associados a produtos e 

componentes dos equipamentos manufaturados, auxiliando, assim, a popularização de novas 

tecnologias e acelerando a entrada de novos produtos no mercado, retroalimentando a cadeia 

de desenvolvimento tecnológico. É importante ainda destacar que com o recente 

reaquecimento da economia mundial após a crise financeira do ano de 2009, retomou-se 

também a tendência de aumento na demanda por robôs manipuladores industriais [World 

Robotics, 2010]. De acordo com a IFR (International Federation of Robotics), em 2012 foram 

vendidas 159.346 unidade de robôs industriais, quase triplicando o número de unidades 

vendidas em 2009 (aproximadamente 60.000 unidades) e, assim, qualificando esse ano como 

segundo maior volume de vendas dos últimos 50 anos. Este aquecimento no número de 

unidades comercializadas se deve, principalmente, aos mercados do Japão, China, Estados 

Unidos, Coréia e Alemanha. Na América do Sul, o Brasil continua sendo o maior consumidor 

desses produtos, apresentando uma previsão de duplicação no número de unidades instaladas 

no país nos próximos dois anos [World Robotics, 2013]. 

A definição de um robô manipulador está diretamente ligada à sua funcionalidade. De 

acordo com Romano, 2002, robôs são considerados como representantes típicos de sistemas 

mecatrônicos, os quais integram aspectos de manipulação, sensoriamento, controle e 

comunicação. Segundo Ceroni e Nof, 1999, um robô industrial é um dispositivo mecânico que 

pode ser programado para desempenhar uma variedade de tarefas de manipulação e/ou 

locomoção sob o comando de um controle automático. Já, a RIA (Robot Institute of America), 

define um robô como um manipulador reprogramável, multifuncional, projetado para 

movimentar materiais, peças, ferramentas ou dispositivos especializados, enquanto que a ISO 

8373: 1994 [ISO 8373, 1994], por sua vez, define robô como um manipulador multifuncional 

reprogramável com controle de posição automático, que possui três ou mais graus de 

liberdade e base fixa ou móvel para utilização em aplicações de manipulação de peças, 

ferramentas e dispositivos especializados. A AFNOR (Associação Francesa de Normalização) 
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define robô como um manipulador automático com servossistema de posicionamento, 

reprogramável, polivalente, capaz de posicionar e orientar materiais e peças, e que utiliza 

dispositivos especiais com movimentos variados e programados para execução de tarefas 

variadas [AFNOR E 61-100, 1983]. 

As definições acima apresentadas têm um caráter essencial em comum: a 

reprogramabilidade, a qual implica na utilização de um sistema de controle computacional 

capaz de proporcionar flexibilidade de utilização de um determinado equipamento. Segundo 

Andrighetto et al., 2005, o mercado de robôs é, na sua grande maioria, ocupado por modelos 

acionados por energia elétrica, entretanto, com o avanço da microeletrônica, outras 

tecnologias de geração de força ou torque, acionados por diferentes fontes de energia, como 

atuadores pneumáticos lineares ou rotacionais, vêm se tornando cada vez mais corriqueiros. 

Sistemas de atuação que utilizam energia pneumática apresentam como principais 

vantagens, uma boa relação entre peso/potência e potência/custo para determinas aplicações, 

sendo ainda de fácil montagem e operação. Entretanto, algumas desvantagens relativas a esse 

tipo de tecnologia devem ser ressaltadas, tais como, presença de dificuldades de controle 

devido à compressibilidade do fluido de trabalho, a possibilidade de existência de vazamentos 

nas tubulações, conexões e demais componentes envolvidos, juntamente a elevadas forças de 

atrito, principalmente nas regiões das vedações. 

Avaliando-se pelo ponto de vista do desenvolvimento de leis de controle aplicadas a 

dispositivos pneumáticos, essas características acarretam em dificuldades em aplicações onde 

requisitos de alta precisão de posicionamento são necessários [Sobczyk, 2005]. Porém, como 

será visto no decorrer do presente trabalho, o desenvolvimento de novos estudos que utilizam 

algoritmos não lineares mostram-se capazes de superar, ao menos em parte, as características 

negativas deste tipo de atuação. 

A revisão bibliográfica realizada indica que a associação de sistemas de acionamento 

que utilizam energia pneumática com mecanismos robóticos ainda é pouco explorada, tanto 

em nível acadêmico como em aplicações industriais. Assim, pretende-se com o presente 

estudo avançar nesta área de pesquisa, desenvolvendo um projeto que utiliza a tecnologia de 

acionamento pneumático de para prover potência às juntas de um sistema robótico industrial. 

O estudo aqui apresentado se insere especificamente nas atividades de pesquisa bibliográfica, 

apresentação e estruturação de uma proposta viável de construção e controle de um 

manipulador robótico com acionamento pneumático em suas juntas. 



3 
 

 

Nas seções que seguem serão apresentadas as principais motivações para este trabalho, 

os objetivos e a organização do mesmo. 

1.1. Motivação 

O desenvolvimento deste trabalho consiste em uma continuação de estudos realizados 

por pesquisadores ligados ao LAMECC - Laboratório de Mecatrônica e Controle da UFRGS, 

especificamente na área de controle de atuadores pneumáticos aplicados à robótica. Pode-se 

destacar, dentre os trabalhos antecedentes realizados especificamente neste tema, a 

dissertação de mestrado “Projeto de um Robô Cartesiano com Acionamento Pneumático”, 

desenvolvido por Marcelo Frasson de Oliveira [Frasson, 2007], onde são descritos o projeto, 

modelagem matemática e simulação de um robô de configuração cartesiana, acionado através 

de atuadores pneumáticos sem haste. Outro trabalho na área é a dissertação de mestrado 

intitulada “Projeto e Desenvolvimento de um Robô Cartesiano com Acionamento 

Pneumático” de Claudio Fernando Rios [Rios, 2009], na qual é apresentada uma concepção 

de um robô cartesiano simples e de baixo custo, montado sob a estrutura de uma máquina de 

oxicorte e acionado através de cilindros pneumáticos com haste, utilizando válvulas do tipo 

on/off para o controle dos atuadores. 

O projeto de desenvolver um novo robô com acionamento pneumático teve início com 

o trabalho de Allgayer, 2011, que executou um estudo conceitual e o desenvolvimento da 

modelagem matemática de um robô cilíndrico de 5 graus de liberdade totalmente acionado 

pneumaticamente e controlado através de uma técnica linear baseada na realimentação de 

estados. Mais recentemente o problema do dimensionamento e controle do primeiro grau de 

liberdade do manipulador foi abordado por Rijo, 2013. A integração dos trabalhos de 

Allgayer, 2011 e Rijo, 2013, possibilitou a definição alguns aspectos construtivos do 

manipulador, ratificando a viabilidade do desenvolvimento do robô com geometria cilíndrica 

e acionamento por atuadores pneumáticos. 

O estudo aqui proposto pretende contribuir no desenvolvimento de leis de controle não 

lineares com compensação de atrito, anteriormente aplicadas em servoposicionadores 

pneumáticos, na situação de controle de um mecanismo robótico com mais de um grau (cinco) 

de liberdade, que utiliza fonte de energia pneumática. 
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1.2. Descrição do problema 

Os processos corriqueiros na indústria, como a movimentação de cargas, alimentação 

de máquinas, seleção e descarte de peças, operações de montagens, entre outros, são 

atividades normalmente repetitivas e/ou monótonas que, quando efetuadas por seres humanos 

podem ocasionar aos mesmos, doenças ocupacionais como LER (Lesão por Esforço 

Repetitivo) e DORT (Distúrbio Osteomuscular Relacionado ao Trabalho). Tanto LER como 

DORT são danos ocasionados a trabalhadores braçais decorrentes da movimentação excessiva 

durante as atividades profissionais impostas ao sistema osteomuscular. Esses danos estão 

geralmente associados à falta de tempo para a recuperação do organismo. Em geral, os 

distúrbios são caracterizados pela ocorrência de vários sintomas, concomitantes ou não, com o 

aparecimento insidioso, predominantemente nos membros superiores, de sintomas tais como 

dor, parestesia e fadiga [Picoloto e Silveira, 2008]. 

O desenvolvimento de LER e DORT é multicausal, sendo importante analisar os 

fatores de risco envolvidos direta ou indiretamente por elas. Dentre as categorias de situação 

de risco, podem ser consideradas as de origem físicas, quando, por exemplo, através de uma 

vibração excessiva, ocorrem microlesões articulares; as mecânicas, quando há falta de 

proteção, podendo ocorrer traumatismos em geral e, por último, ergonômicas, quando, pelo 

planejamento inadequado do local de trabalho, o trabalhador é imposto a posturas errôneas e 

esforços exagerados nos membros superiores, inferiores e tronco [Maeno et al., 2006].  

Segundo o Boletim Estatístico da Previdência Social datado do ano de 2005, entre os 

165.826 requerimentos de benefícios por incapacidade solicitados no Brasil no mês de junho, 

22.955 foram efetuados no Estado do Rio Grande do Sul [Biff, 2006]. Em 2011, foram gastos 

no Brasil R$ 356.038.000 com 381.810 auxílios doença concedidos para trabalhadores com 

doenças do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo, sendo esta a segunda maior 

concessão de auxílio doença segundo os capítulos da CID-10 (Classificação Internacional de 

Doenças), sendo também a segunda maior causa de aposentadoria por invalidez, com 23.485 

aposentadorias no ano de 2011 [Moraes e Bastos, 2013]. Esses dados evidenciam a 

importância de estudos e principalmente da reeducação na área de ergonomia em postos de 

trabalho manuais. 

Outra forma de evitar os problemas acima citados é através do uso de equipamentos 

automáticos nas situações em que a saúde do trabalhador seja mais ameaçada. Assim, a 

indústria de manufatura é a que apresenta a maior quantidade de equipamentos robóticos, 
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devido à elevada complexidade exigida pelas operações e pela periculosidade e insalubridade 

associada à cadeia produtiva. Sabe-se que o braço humano possui capacidade motora e 

destreza difíceis de serem reproduzidas automaticamente, sendo esse aplicado nas mais 

variadas ações. Desta forma, características importantes, como a versatilidade na 

movimentação, posicionamento e orientação, só podem ser obtidos através de uma adaptação 

de mecanismos complexos. Robôs que possibilitam a movimentação com características 

semelhantes às de um braço humano são maioria no ambiente industrial (robôs 

antropomórficos) [Asada e Slotine, 1986]. Assim, a robótica aplicada em nível industrial 

destinada a tarefas de movimentação se apresenta como uma interessante aliada na eliminação 

de trabalhos manuais onde os seres humanos estão sujeitos à ocorrência de lesões musculares 

e ósseas. 

Uma característica comum, associada às tarefas de movimentação efetuadas por seres 

humanos é a baixa precisão do posicionamento, juntamente com uma capacidade de repetição 

do movimento limitada e uma pequena amplitude de carga máxima. A utilização de robôs 

industriais em tarefas de movimentação, que operam com valores de posicionamentos na 

ordem de décimos de milímetros (valores comuns de 0,15 mm até 0,001 mm), por sua vez, 

resulta em casos de aplicação superdimensionados para uma elevada gama de processos 

[Romano, 2002]. Ainda é possível encontrar ocorrências, nas quais os equipamentos 

destinados a operar com elevadas capacidades de carga (na ordem de dezenas de kilogramas), 

operam em movimentações de peças com massa na ordem de algumas dezenas de gramas, o 

que ocasiona um aumento de custo, resultando em perda de competitividade da empresa. 

Assim, o desenvolvimento de um robô pneumático de baixo custo e leve poderá 

contribuir com o processo de substituição dos seres humanos envolvidos em atividades de 

elevada periculosidade e/ou insalubridade, colaborando na redução dos problemas associados 

aos fatores supracitados. Na Seção 1.3 serão apresentados os requisitos básicos de projeto de 

um robô manipulador projetado para resolver alguns dos problemas acima descritos. 

1.3. Requisitos básicos do projeto 

O principal objetivo do estudo que precedeu o desenvolvimento do robô pneumático 

foi à avaliação das condições de trabalho em postos operados manualmente, juntamente com a 

apresentação de uma proposta para automatizar estes postos, levando-se em consideração, 

principalmente, os casos onde são executadas atividades de movimentação repetitivas e/ou 
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atividades com características perigosas e/ou insalubres. Nesse estudo, foram levantados 

dados a respeito dos volumes e massas movimentados, os deslocamentos máximos pertinentes 

a esta movimentação, as características de orientação do objeto movimentado, tanto no ato de 

aproximação para pegar um objeto, como na aproximação para soltura da peça [Allgayer, 

2011]. 

Um dos pontos observados por Allgayer, 2011, é que a carga manipulada nos postos 

de trabalho não excede, em sua maioria, a massa de 1 kg (dados obtidos de uma indústria de 

ferramentas manuais em processos de estampagem). Isso está em consonância com dados 

apresentados em alguns trabalhos acadêmicos, como Frasson, 2007, e Rios, 2009, que 

verificaram que aproximadamente 60% dos processos industriais envolvem cargas inferiores a 

10 kg. Constatou-se ainda que grande parte das peças manufaturadas por esta indústria 

possuem massas relativamente pequenas. Peças de até 500 g compõem 89,25% da produção e 

outros 5,58% abrangem peças de 500 g a 1 kg, de acordo com Allgayer, 2011. Na Figura 1.1 é 

apresentado um gráfico correspondente à proporcionalidade de peças manipuladas versus 

valor das massas manipuladas, referente ao caso estudado. 

 

 
Figura 1.1 – Gráfico do acúmulo percentual para diferentes massas das peças [Allgayer, 2011] 

 

O gráfico acima contempla, principalmente, tarefas de manipulação de peças para 

alimentação de máquinas. Este tipo de tarefa é caracterizado por um posicionamento de 

relativamente baixa precisão, mesmo nas aproximações. Segundo os profissionais da empresa 

consultada, um desvio de posição final de aproximadamente ±2 mm é considerado 

perfeitamente aceitável pelos padrões utilizados na mesma [Allgayer, 2011]. 
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A norma ABNT 9050:2004 [ABNT, 2004], apresenta uma definição do volume de 

trabalho como referência aos alcances de movimentação em postos manuais. Através desta 

norma se observou que a principal posição do profissional é sentado sendo ainda definidos os 

valores geométricos dos alcances em diversas regiões de um volume de trabalho, 

classificando-os da seguinte forma: trabalhos confortáveis, que ocorrem em regiões onde 

certos alcances são atingidos de forma sistemática durante todo o turno de trabalho, e 

trabalhos eventuais, para regiões dentro do volume, ocasionalmente atingidas durante a 

jornada. 

Na ABNT 9050:2004 [ABNT, 2004] é considerado como altura confortável o valor de 

0,55 m, apresentado na Figura 1.2 como a diferença entre as distâncias G2 (1,20 m) e E2 

(0,65 m), o qual se refere ao alcance máximo confortável de uma pessoa de estatura média. 

 

 
Figura 1.2 – Alcance frontal manual (pessoa sentada) [adaptado de ABNT, 2004] 

 

 
Figura 1.3 – Alcance no plano horizontal (pessoa sentada) [adaptado de ABNT, 2004] 

 

A ABNT 9050:2004 [ABNT, 2004] também prevê três situações para o alcance no 

plano horizontal do volume de trabalho, como mostra a Figura 1.3. O plano formado pelas 

distâncias A1 (1,50 m) e A2 (0,50 m) abrange funções eventuais onde a pessoa deve trabalhar 

com o braço estendido (hachurado). Já, as dimensões B1 (1,00 m) e B2 (0,40 m) representam 
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o plano para atividades onde não há necessidade de elevada precisão (em azul). Para 

atividades que ocorrem por tempos prolongados, a norma define um plano com dimensões C1 

(0,35 m) e C2 (0,25 m) (vermelho). 

Analisando a Figura 1.3, pode-se definir o plano horizontal formado pela área de 1 m 

por 0,40 m (retângulo azul), por ser geometricamente superior ao plano destinado às 

atividades por tempos prolongados (retângulo vermelho), corroborado pela definição de altura 

apresentada como confortável (Figura 1.2), como sendo o volume esperado para operações de 

movimentação do manipulador. Assim, utiliza-se esse volume como um balizador para o 

desenvolvimento geométrico do manipulador. 

Sabe-se que, para o posicionamento e orientação no interior de um volume de 

geometria cúbica, seriam necessários a um robô, três graus de liberdade e a estes, associados a 

mais 3, o chamado de punho esférico. Se tomando por base as definições apresentadas na 

ABNT 9050:2004, e ainda, analisando alguns procedimentos de manipulação corriqueiros do 

setor industrial, como, a alimentação e remoção de máquinas com peças vindas de uma 

esteira, ou a troca da orientação de peças em trabalho de usinagem por fresamento, o descarte 

de peças defeituosas em esteiras, e operações de soldagem em determinados planos, contidos 

no interior de um volume de trabalho cúbico, nota-se que com a associação de 2 graus de 

liberdade ao posicionamento de um manipulador é possível efetuar uma elevada gama de 

posições e orientações e efetuar as necessidades usuais de manipulação em plantas 

manufatureiras. 

Assim, conclui-se que o uso de um robô com 5 graus de liberdade, auxiliado por 

esteiras de alimentação, abrange um grande número das atividades encontradas em âmbito 

industrial. A Tabela 1.1 resume os requisitos considerados mínimos para o para tarefas de 

movimentação de peças utilizando um manipulador acionado pneumaticamente. 

 

Tabela 1.1 – Requisitos preliminares de projeto 
 

Precisão aproximada do efetuador final ±2 mm 

Massa deslocada até 1 kg 

Volume de trabalho (largura x profundidade x altura) 1 x 0,4 x 0,55 m 

  

Fonte: adaptado de Allgayer, 2011  
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Cabe ressaltar que o valor da precisão do efetuador apresentado como requisito na 

tabela acima requer a adequação e a definição de procedimentos específicos para tal, 

juntamente a um equipamento de sensoriamento, calibrado e padronizado através da norma 

ISO 9283, para que seja levantada qual a precisão real do manipulador. Esse estudo e 

padronização não faz parte do escopo desse trabalho, não tendo sido efetuado nenhum ensaio 

destinado ao mesmo. 

1.4. Objetivos do Estudo 

O principal objetivo deste trabalho é o desenvolvimento teórico, programação e 

avaliação em simulação e experimental de uma estratégia de controle não linear com 

compensação explicita de atrito que considera acoplamentos dinâmicos entre os atuadores e as 

juntas de um robô cilíndrico com 5 graus de liberdade acionado pneumaticamente. 

Entre outras contribuições cabe destacar: 

• Projeto e a construção de um protótipo do robô, utilizando em sua grande maioria 

elementos mecânicos comerciais, resultando em uma estrutura mecânica simples e 

relativamente leve, priorizando aspectos como baixos custos de fabricação e sua 

posterior manutenção; 

• Projeto, construção e teste de placas de interface de eixo para os 5 graus de liberdade, 

levando em conta características de cada sistema de atuação; 

• Analisar as limitações cinemáticas e as características operacionais do manipulador; 

• O detalhamento, caracterização e identificação dos sistemas de atuação do 

manipulador destinados ao desenvolvimento de um modelo matemático e de 

simulação que permitam a síntese de algoritmos de controle; 

• Apresentação de prova de estabilidade para o algoritmo de controle foco do estudo. 

• Apresentação e detalhamento de resultados de simulação e experimentais do robô 

operando em seguimento de trajetória nas situações de movimentação de um ou 

múltiplos graus de liberdade; 

Na próxima seção será apresentada a metodologia utilizada de forma a alcançar os 

objetivos citados, na tentativa de atender as necessidades apresentadas na subseção 1.3 de 

uma forma sistemática e inteligível. 
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1.5. Metodologia 

No desenvolvimento de novos produtos e no gerenciamento de projetos é adequado 

que sejam inicialmente realizadas a identificação e a subdivisão das áreas de conhecimento 

envolvidas no processo [Buzzetto, 2008]. Para o caso de desenvolvimento de robôs, Frasson, 

2007, propõe que esta subdivisão do projeto abranja cinco campos básicos do conhecimento 

em engenharia: 

 

• Estrutura mecânica do robô: esta parcela do estudo trata a definição da composição 

física do robô, balizando-se nas necessidades de operação requisitadas a priori para 

utilização do manipulador, como volume de trabalho requerido, configuração 

geométrica, número e tipo das juntas, definição de peças mecânicas móveis e 

estruturais. Este estudo resulta na obtenção de um modelo geométrico sólido, 

normalmente desenvolvido em software tridimensional de auxílio ao projeto 

(CAD3D). 

• Arquitetura de controle: nessa etapa são realizados os estudos relativos ao hardware 

necessário para a programação das leis de controle. Este estudo deve considerar o 

volume de dados a serem obtidos (aquisição, pré-processamento e comunicação) 

recebidos e enviados ao Sistema de Controle, que efetivamente toma as decisões a 

respeito da movimentação do robô. Este estudo pode apresentar diversas propostas de 

arquiteturas de controle centralizadas ou descentralizadas, dependendo das técnicas de 

controle escolhidas; 

• Modelagem matemática: este estudo é compreendido pelo desenvolvimento do 

equacionamento matemático necessário para representar determinado sistema. Nele 

são realizadas simulações a partir de simplificações da operação dos equipamentos da 

estrutura do robô. Cabe lembrar que modelo resultante dessa etapa dificilmente será 

capaz de modelar todas as características físicas apresentadas por um robô; 

• Sistema de controle: nessa parcela do estudo são definidos os algoritmo de controle 

utilizado na movimentação do manipulador. Neste estudo pode-se incluir ferramentas 

de estimação e compensação paramétrica a fim de contribuir para o aumento de 

confiabilidade, robustez ou desempenho das tarefas dos controladores. Ao final desse 

estudo é apresentado o controlador do manipulador; 



11 
 

 

• Programação offline: a interação entre o robô e seu operador é o objetivo desta 

unidade. Normalmente, contempla um software gráfico do tipo IHM (Interface 

Homem Máquina), ou pode ser construída a partir de uma linguagem universal de 

programação, como C++, Ladder, Basic, Pascal, etc., ou ser desenvolvida em uma 

linguagem nativa do manipulador como Rapid (ABB), ACL (Eshed), AS (Kawazaki), 

VALI e VALII (Unimation), etc, possibilitando a geração das referências de trajetórias 

a serem seguidas pelo sistema de controle; 

 
Através da utilização destas definições, torna-se possível projetar um robô industrial 

de uma forma sistemática, modularizando as tarefas referentes à concepção, definições de 

características de importância elevada, maturação da conceituação dos elementos mecânicos 

que compõem a geometria, bem como, o desenvolvimento de uma arquitetura de controle que 

abranja diversos aspectos, como elementos de aquisição de dados, ferramentas de 

monitoração e flexibilidade de atuação nos diversos elementos integrantes de um robô. 

Logicamente, as definições apresentadas por Frasson, 2007, são relativamente 

flexíveis, quanto ao inter-relacionamento das etapas envolvidas, já que, por exemplo, não se 

torna possível efetuar tarefas de controle em múltiplos graus de liberdade sem uma estrutura 

de comunicação devidamente projetada, com capacidade de atender aos requisitos de volume 

de dados e velocidade na comunicação, condizentes com as necessidades do controlador. 

As cinco subdivisões propostas por Frasson, 2007, serão abordadas em diferentes 

níveis no decorrer do presente trabalho (estrutura mecânica, modelagem matemática, sistema 

de controle, arquitetura de controle e programação offline), onde, na seção 1.3 estão descritos 

os requisitos considerados básicos para o desenvolvimento do manipulador em estudo. 

1.6. Organização do trabalho 

No Capítulo 2 é apresentada uma breve revisão a respeito de robótica seguida do 

estado da arte de manipuladores robóticos acionados pneumaticamente. No Capítulo 3 é 

apresentada a definição da configuração mecânica e componentes mecânicos básicos que 

associados formam a geometria do manipulador, utilizando-se de dados técnicos obtidos dos 

catálogos de fabricantes e um software de auxílio ao projeto (CAD3D). No Capítulo 4 será 

apresentada a arquitetura de controle do manipulador pneumático, apresentando de forma 

detalhada o hardware desenvolvido, enquanto que no Capítulo 5, já tendo sido determinada a 
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estrutura mecânica e a geometria, é realizada a modelagem matemática do sistema de atuação 

em conjunto com o equacionamento da cinemática e da dinâmica do robô. No Capítulo 6 são 

apresentados alguns controladores comumente aplicados a servossistemas pneumáticos e a 

estratégia de controle foco do estudo, adotada para o controle do manipulador robótico 

pneumático. Posteriormente, no Capítulo 7 são apresentados os resultados dos experimentos 

de identificação paramétrica dos atuadores, das válvulas proporcionais e do modelo de atrito, 

utilizados para fins de compensação, junto a lei de controle proposta. No Capítulo 8 são 

apresentadas as definições de trajetória, juntamente aos resultados de simulação e 

experimentais do controlador proposto, aplicados ao modelo de simulação e ao protótipo do 

robô manipulador. 

Finalmente, as conclusões e sugestões para continuidade da pesquisa e trabalhos 

futuros são abordadas no Capítulo 9.  
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Neste capítulo são apresentados os embasamentos teóricos essenciais para o 

entendimento dos demais capítulos que se seguem, juntamente ao estado da arte na área de 

manipuladores robóticos acionados com energia pneumática. 

2.1. Manipuladores Robóticos 

Segundo Romano, 2002, o conceito de manipulador robótico é atribuído a sistemas 

mecânicos compostos por elos, juntas e atuadores. Este conjunto é utilizado normalmente para 

movimentação de ferramentas e peças entre pontos ou seguindo curvas de trajetórias, podendo 

ser estas reconfiguráveis de acordo com a necessidade. 

Segundo Spong e Vidyasagar, 1989, a estrutura mecânica de um robô manipulador é 

constituída pela composição de elos e juntas, onde os elos são caracterizados por elementos 

estruturais que, normalmente, possuem elevada rigidez quando submetidos a esforços de 

flexão e/ou torção, sendo esses elementos que interligam as juntas, possibilitando a montagem 

do sistema mecânico. Por sua vez, as juntas são elementos que possibilitam a movimentação 

relativa entre um determinado elo e outro adjacente, podendo ser classificados quanto à 

possibilidade de movimentação como rotacional, quanto permite o giro entre duas juntas ou 

prismáticos, quando permitem um deslocamento linear entre duas juntas. 

O movimento relativo que uma junta pode realizar em um espaço tridimensional é 

chamado de grau de liberdade (GDL), que é associado ao número de juntas que compõem a 

cadeia cinemática, a qual pode ser classificada de três formas: 

• cadeia cinemática aberta: supondo o efetuador associado ao elo mais extremo do 

mecanismo e a base disposta no outro extremo, resultando em um arranjo no qual os 

elos ficam dispostos em série. Assim, a partir da base, é possível chegar até o 

efetuador, seguindo apenas uma única sequência de elos; 

• cadeia cinemática fechada: neste caso existe a possiblidade de atingir o efetuador 

através de diferentes caminhos. Este tipo de estrutura apresenta geralmente maior 

rigidez, mas, em contrapartida, seu volume de trabalho é geralmente inferior ao de um 

robô de cadeia cinemática aberta com dimensões e número de graus de liberdade 

semelhantes; 
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• cadeia cinemática parcialmente fechada: este tipo envolve um sistema mecânico que 

combina uma parcela de cadeia aberta com outra fechada, normalmente se 

apresentando na forma de robôs com um único elemento acionador para os diversos 

elos, sendo geralmente usado quando se deseja ampliar a rigidez estrutural de um 

robô. 

Existem diversos tipos de classificação de robôs, as principais se caracterizam pela 

aplicabilidade, pelo meio onde este é destinado a operar; pela definição de sua estrutura 

geométrica; pelo tipo de transmissão de energia presente nos sistemas das juntas; pelo 

princípio físico que rege o sistema de atuação e pelo tipo de sensoriamento utilizado. Estas 

classificações estão apresentadas com maiores detalhes no Apêndice A. 

2.2. Estado da Arte dos Manipuladores Robóticos Acionados Pneumáticos 

Nesta seção são descritos os trabalhos encontrados na literatura que abordam a 

utilização de atuadores pneumáticos como fonte de potência para as juntas de robôs, 

juntamente aos controladores desenvolvidos nestes estudos. É importante destacar que 

bibliografias sobre robôs com acionamento pneumático nas juntas são relativamente escassas, 

principalmente quando comparados à literatura disponível sobre robôs hidráulicos e elétricos, 

ressaltando ainda, que em sua vasta maioria, os atuais desenvolvimentos na área de soluções 

de sistemas de atuação com ar, utilizam músculos pneumáticos (atuadores pneumáticos que 

desenvolvem movimentos semelhantes a de um musculo), conforme apresentado por Todorov 

et. al., 2010, onde as juntas rotacionais de um robô humanoide com 38 graus de liberdade são 

movidas através de mecanismos compostos por pares de músculos pneumáticos operando em 

paralelo, ligados a uma polia, transformando movimentos lineares em rotacionais. Essa 

tecnologia de atuação é vantajosa quando são necessários deslocamentos lineares restritos e 

altos esforços de acionamento. Normalmente, quando se deseja maiores amplitudes de 

deslocamentos, são utilizados atuadores lineares que destacam-se ainda pela elevada robustez 

operacional devido ao seu projeto construtivo simples e largamente difundido [Baeter, 2007].  

No âmbito industrial, a utilização de robôs com acionamento pneumático através de 

cilindros também é pouco explorada, existindo apenas modelos do tipo cartesiano compostos 

de por 2 ou 3 eixos, sendo que em sua maioria não apresentam a possibilidade de controle 

continuo das trajetórias dos eixos. Existem ainda alguns robôs de acionamento elétrico que 

apresentam efetuadores compostos de atuadores pneumáticos, destinados normalmente à 
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alimentação e remoção de peças em máquinas injetoras de plástico. Esses manipuladores 

elétricos possuem um sistema de acionamento onde os elos relativos ao posicionamento são 

acionados através de guias lineares elétricas e o efetuador é acionado pneumaticamente, 

permitindo, geralmente, apenas regulagens de posicionamento de início e fim de seu curso, 

conferindo ao manipulador pouca flexibilidade de aplicação sem que intervenções para 

reajuste sejam efetuadas. Exemplos deste tipo de manipulador podem ser vistos na Figura 2.1, 

com um robô cartesiano, da marca Ningbo Super Control Automation Tecnology [Ningbo, 

2013] e um da marca Wittman® [Wittman, 2013]. 

 

 

 

Figura 2.1 – Robôs com acionamento misto 
 

No que concerne ao desenvolvimento de manipuladores robóticos com acionamento 

pneumático através de cilindros pode-se citar o estudo desenvolvido por Liu e Bobrow, 1988, 

onde é apresentada a modelagem matemática e controle de um mecanismo de um grau de 

liberdade rotacional acionado pneumaticamente através de um cilindro com haste. Na Figura 

2.2 é apresentado o esquema mecânico do manipulador. O mecanismo é composto por uma 

válvula proporcional de 4 vias associada a um sensor de pressão piezoresitivo que monitora a 

diferença de pressão entre as câmaras do atuador, sendo ainda utilizados decodificadores 

digitais de posição do tipo rotacional destinados a medir a posição angular nas juntas. Nesse 

estudo a modelagem matemática na representação de espaço de estados é formalizada, com a 

posterior linearização do comportamento dinâmico das vazões mássicas, o estudo apresenta, 
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ainda, uma forma experimental de levantar os parâmetros de vazões mássicas em válvulas 

proporcionais, baseado em um experimento onde o êmbolo é fixado no centro de seu curso e 

são aplicados sinais de controle, sendo monitorado o sinal de diferença de pressão, obtendo-

se, assim, uma relação analítica entre o sinal de controle e a vazão mássica. Ao final do 

estudo, é utilizada uma estratégia baseada em uma aproximação LQG (Linear Quadratic 

Gaussian) de forma a obter uma redução nos ganhos aplicados a uma malha de controle por 

realimentação de estados. 

 

Figura 2.2 – Mecanismo articulado rotacional de 1 grau de liberdade [adaptado de Liu e 
Bobrow, 1988] 

 

Lai, et al., 1990, desenvolveram um controlador para um posicionador pneumático 

com haste comandado por uma válvula on-off operada com um esquema de PWM (Largura de 

Pulso Modulada). O esquema de controle apresentado pelos autores consiste em dois laços de 

realimentação, um interno, que controla a pressão em uma das câmaras do atuador através da 

ação de chaveamento da válvula com um controlador linear PI associado a uma parcela de 

compensação de atrito baseada no modelo de Coulomb; e outro externo, que controla a 

posição e a velocidade do êmbolo (controle PD). São apresentados resultados de simulação e 

de experimentos utilizando o primeiro grau de liberdade de um robô comercial (Schrader 

Bellows #MM2), operando com o esquema de controle desenvolvido pelos autores. Os 

resultados apresentados foram considerados satisfatórios quanto ao posicionamento ponto a 

ponto. 

Guihard et al., 1995, descrevem o estudo de um mecanismo antropomórfico com dois 

graus de liberdade destinado a operar como uma perna de um robô quadrúpede. Como forma 
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de converter os movimentos lineares dos cilindros pneumáticos sem haste em movimentos 

rotacionais para as juntas, os autores utilizaram sistemas de transmissão mecânica compostos 

de cabos e polias, que operam solidárias a decodificadores digitais, os quais permitem a 

medição da posição e da velocidade angular nas juntas. O conjunto de equipamentos 

pneumáticos é composto por uma válvula proporcional para cada grau de liberdade e 

transmissores de pressão diferenciais piesoresistivos. Nesse estudo foram implementados uma 

lei de controle por realimentação convencional (PD) e um controlador não-linear baseado na 

passividade, além de um controlador adaptativo que opera de forma descentralizada. O autor 

conclui que, apesar de apresentar resultados adequados para qualquer velocidade de operação, 

o controlador passivo necessita de um alto poder de processamento e de uma modelagem 

matemática acurada. Por outro lado, o controlador descentralizado é facilmente 

implementável, podendo, entretanto, se desestabilizar quando operando com movimentos de 

alta velocidade ou quando as condições iniciais apresentam valores demasiadamente 

diferentes dos desejáveis para as trajetórias dos estados do sistema. 

Em McDonell, 1996, e Bobrow e McDonell, 1998, é apresentado um robô com 

acionamento pneumático composto de três juntas rotacionais. O braço é movido através da 

utilização de cilindros de dupla ação sem haste que acionam as juntas através de um sistema 

de transmissão por polias e cabos de aço. São utilizados transmissores de pressão 

piesoresistivos, posicionados na tomada de pressão de suprimento da válvula proporcional 

(Atchley Controls, modelo 211APN) e a cada um dos pórticos de saída da mesma, sendo 

ainda a posição angular dos elos medida por codificadores digitais de posição de 432000 

pulsos por revolução, operando em quadratura. Quanto ao hardware de controle, o autor relata 

a utilização de um PC 486 com uma placa de conversão D/A e A/D e uma placa de 

coprocessamento (Motorola 68030) para os codificadores. O estudo apresenta uma 

modelagem matemática capaz de representar o comportamento das dinâmicas das vazões 

mássicas de ar controlados pela válvula proporcional, já que, conforme os autores, a 

modelagem “clássica” não apresentava resultados satisfatórios quando utilizada em 

realimentação com leis de controle de força. Em Bobrow e McDonell, 1998, são apresentada 

três técnicas de controle que podem ser expressas na forma hierárquica (ver Vidyasagar, 

1993). Estas são: um controlador de torque nas juntas do tipo proporcional, um controlador 

por dinâmica inversa desenvolvido por Slotine e Li, 1991, expandido para forma hierárquica 

e, finalmente, um controlado hibrido de força e torque, onde é dispensada a utilização de um 
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sensor de força no extremo do manipulador. Segundo os autores, a aplicação experimental do 

último controlador apresentou resultados que permitem concluir que robôs com acionamento 

pneumático, rivalizam com os robôs com acionamento elétrico em determinada aplicações. 

Na Figura 2.3 são apresentadas posições adotadas pelo robô durante os testes. 

 

 
Figura 2.3 – Manipulador antropomórfico com três graus de liberdade [adaptado de McDonell 

e Bobrow, 1998] 
 

Tzafestas et al., 1997, desenvolveram um estudo que utiliza o mesmo mecanismo 

apresentado em Guihard et al., 1994, desta vez controlado por uma técnica de impedância 

com parcela adaptativa, composta de duas partes. Inicialmente, são estimados parâmetros 

inerciais do mecanismo com este operando sem entrar em contato com o solo, mensurando a 

força exercida na ponta da perna através das diferenças de pressão nas câmaras do último elo. 

Após concluída esta etapa, o controle passa para uma segunda fase, onde o extremo da perna 

entra em contato com o solo, tentando seguir uma trajetória predeterminada de força. Desta 

forma, o controlador consegue adaptar a rigidez e incertezas de posicionamento do 

mecanismo em relação ao solo. São apresentados resultados de simulações utilizando uma lei 

de controle por impedância com parâmetros fixos, que utiliza apenas o primeiro estágio 

(adaptação da inércia) do controlador completo. Os resultados permitem concluir que o uso 

apenas do controle por força ou o controle por posição não possibilita um seguimento de 

trajetória adequado.  

Na Figura 2.4 é apresentado o mecanismo de duas pernas acionado por energia 

pneumática. 
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Figura 2.4 – Conjunto de pernas acionadas pneumaticamente [Tzafestas et al., 1997] 

 

Abou-Fayssal, 1997, descreve o dimensionamento e a construção de um robô 

pneumático cartesiano de três graus de liberdade acionado por cilindros com haste, possuindo 

a capacidade de mover até 6 kg a 1 m/s, destinado a operar como plataforma de estudo na 

universidade de Queen’s, Canadá. Nesse estudo conclui-se que o robô pneumático 

desenvolvido apresenta um custo de até 75% menor se comparado a outros de características 

semelhantes, porém atuados eletricamente. O hardware de controle utilizado consiste em uma 

placa de aquisição de dados da marca Labcenter acoplada a um PC padrão IBM, um 

transdutor de pressão diferencial para o eixo x (conforme a Figura 2.5) e um absoluto para o 

eixo y, juntamente com réguas potenciométricas da marca Festo® para medição da posição. 

No controle dos atuadores são utilizadas válvulas proporcionais para os eixos x e y, e uma 

válvula do tipo on/off para o eixo z. Nesse estudo, é apresentada a modelagem do atrito, 

baseada no modelo de Coulomb e destinada a uma compensação explícita pelo algoritmo de 

controle, procurando atenuar seus efeitos no comportamento dinâmico dos atuadores do 

manipulador. Essa compensação é aplicada conjuntamente com três técnicas de controle 

distintas: um controlador baseado na realimentação dos estados do tipo PV∆P (Posição, 

Velocidade e de Diferença de Pressão); um controlador de realimentação de estados de 

posição, velocidade e aceleração (PVA), e um controlador hibrido de posição, PVA com uma 

parcela de realimentação em velocidade (PVA/VA), chegando à conclusão de que o controle 

PVA é superior, tanto na precisão quanto na repetitividade em comparação aos outros 

testados. Na Figura 2.5 é apresentado o mecanismo desenvolvido por Abou-Fayssal, 1997. 
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Figura 2.5 – Manipulador com geometria cartesiana [Abou-Fayssal, 1997] 

 

Xia, 2001, utilizou o mesmo manipulador desenvolvido por Abou-Fayssal, 1997, em 

seu estudo. O autor apresenta dados de simulação e de testes realizados no protótipo 

utilizando dois tipos de controladores, um linear, de realimentação de estados do tipo (PVA) e 

outro não linear, baseado na teoria de modos deslizantes (SMC), avaliando, características 

relativas às influências da utilização de diferentes tempos de amostragem, variações nos 

níveis de ruídos da instrumentação e influências dos filtros dos sinais de posição sobre a 

resposta em posição e velocidade dos controladores. Foi ainda avaliada a existência de 

acoplamento dinâmico na movimentação nos eixos x e y. O autor expõe que o controle (PVA) 

é mais simples de ser implementado, porém, seus ganhos são mais complexos de sintonizar 

que os ganhos de um controlador por modos deslizantes. São apresentados dados que provam 

que o SMC é mais suscetível a variações no tempo de amostragem, enquanto que o PVA é 

mais suscetível a ruídos de instrumentação. Ainda são testados ambos controladores em três 

diferentes tipos de trajetória de referência: uma trajetória do tipo degrau, uma com formato de 

diamante e a clássica trajetória circular, provando que o controlador PVA é mais eficiente em 

tarefas de movimentação ponto a ponto, enquanto que o SMC apresenta desempenho superior 

no seguimento de trajetória, mesmo em situações de elevados níveis de ruído, conseguindo 

ainda compensar parcialmente os efeitos do atrito. 

Em Mattiazzo et al., 2002, é aplicada a técnica de controle por lógica difusa (fuzzy 

logic) em um robô antropomórfico de seis graus de liberdade, com capacidade de 

manipulação de até 50 kg. São utilizados motores pneumáticos rotativos associados a caixas 

de redução em três de suas juntas: as duas primeiras (movimento de pitch e yaw do ombro) e a 
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última (movimento de roll do efetuador). Nas demais juntas, são utilizados cilindros 

pneumáticos lineares com haste que operam aos pares, acoplados a um mecanismo de 

transmissão mecânica por pinhão/cremalheira. São utilizado conjuntos de 4 válvulas 

pneumáticas direcionais de duas posições no controle dos cilindros, sendo acionadas por CLP 

(Controladores Lógicos Programáveis) através de modulação de largura de pulso (PWM). O 

sistema de controle é segmentado em duas partes. Na primeira, é utilizada a cinemática 

inversa do manipulador para obtenção das variáveis de junta que alimentam o segundo bloco, 

responsável pelo seguimento de trajetória no espaço das juntas. As duas implementações 

utilizam controladores fuzzy dedicados a cada etapa do processo, sendo a comunicação entre 

os níveis efetuada através de uma rede Profibus. No estudo são avaliados aspectos relativos à 

precisão de posicionamento, tanto no espaço cartesiano, como no das juntas, concluindo-se 

que o desempenho do robô quanto à precisão e repetitividade é considerado adequado dentro 

de todo espaço de trabalho, não sendo influenciado pela variação de carga manipulada. Na 

Figura 2.6 está reproduzida uma imagem do robô em operação. 

 

 
Figura 2.6 – Manipulador antropomórfico com seis graus de liberdade [Mattiazzo et al., 2002] 

 

Wang e Peng, 2003, apresentaram um esquema de controle através de redes neurais 

aplicado ao modelo de simulação de um robô manipulador com 4 graus de liberdade 

rotacionais (RRR:R), sendo o primeiro e o ultimo acionados por atuadores rotacionais 

pneumáticos e os 2 intermediários acionados através de atuadores translacionais com haste, 

todos da marca japonesa SMC®. O comado dos atuadores é realizado por meio de 2 válvulas 



22 
 

 

proporcionais que controlam cada atuador, possibilitando, assim, que cada válvula controle de 

forma independente cada câmara dos atuadores. São apresentadas as equações da dinâmica do 

manipulador, bem como funções de transformação do espaço dos atuadores para o espaço das 

juntas. O controlador é baseado na aplicação de uma rede neural adaptativa, que gera o sinal 

de controle utilizando uma estratégia preditiva a qual se vale, para adaptação dos seus pesos 

de um modelo que representa o comportamento dinâmico dos atuadores. A rede neural de 

controle é do tipo feedforward com back-propagation, composta de 1 camada escondida e 

com a função de ativação sigmóide. No esquema de controle proposto, existe uma rede 

responsável pelo controle de cada atuador do manipulador. Por fim, os autores apresentam 

resultados dos erros de seguimento de trajetórias senoidais tomadas como referência 

(desenvolvido em Simulink®) para as juntas 2 e 3, obtidos através de simulações, exibindo 

gráficos de erros muito pequenos, não sendo mostrados, porém, seus valores numéricos. Na 

Figura 2.7 é apresentado um desenho esquemático do manipulador. 

 

 
Figura 2.7 – Manipulador antropomórfico com quatro graus de liberdade [Wang e Peng, 

2003] 
 

Em Richardson et al., 2003, Richardson et al., 2004 e Richardson et al., 2006, é 

apresentado o desenvolvimento de um robô de fisioterapia com três graus de liberdade e 

geometria articulada, que é acionada por cilindros pneumáticos com haste de baixo atrito. O 

dimensionamento mecânico foi desenvolvido a partir do levantamento das necessidades de 

movimentação de um ser humano durante o processo de reabilitação dos movimentos de seus 

membros superiores após acidentes. Em Richardson et al., 2003, é apresentado o 
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desenvolvimento de um sensor de força de múltiplos graus de liberdade destinado a 

possibilitar a realimentação em força em algoritmos de controle. Foram desenvolvidos 

controladores lineares (PID) para o posicionamento angular das juntas e um controlador de 

força (Controle por Impedância). Os autores concluem que a utilização do sensor 

desenvolvido é comprometida pelo alto grau de acoplamento entre as direções mensuradas. 

Em Richardson et al., 2004, é apresentada uma técnica de filtragem digital para os sinais de 

posição angular obtidos através de sensores potenciométricos acoplados aos atuadores, e, 

finalmente, em Richardson et al., 2006, são apresentados controladores de força e posição 

operando de forma paralela. São apresentados resultados de experimentos variando-se o 

amortecimento e a rigidez do sistema controlado através dos ganhos da realimentação. 

Conclui-se que o manipulador possui elevado potencial para realizar as tarefas propostas, 

porém, os autores consideram que são necessários mais estudos e desenvolvimentos até que o 

robô possa interagir com os pacientes. Na Figura 2.8 são ilustrados os detalhes dos 

componentes mecânicos do robô. 

 

 
Figura 2.8 – Manipulador antropomórfico com três graus de liberdade [adaptado de 

Richardson et al., 2004] 
 

Frasson, 2007, propôs uma metodologia de projeto para manipuladores robóticos cujas 

etapas do desenvolvimento são segmentadas, de forma a possibilitar um melhor entendimento 

e um paralelismo nas atividades de desenvolvimento (apresentadas na forma de unidades do 

conhecimento, descritas na Seção 1.5). Essa metodologia é baseada na estruturação proposta 

por Pahl e Beitz, 1996, no desenvolvimento de projetos de novos produtos. Esta metodologia 
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foi testada através da descrição completa do projeto de um robô com geometria cartesiana 

acionado por energia pneumática. Baseado na modelagem matemática de um 

servoposicionador pneumático, apresentada por Perondi, 2002, Frasson replica a mesma 

através do software matemático Matlab® para cada grau de liberdade, permitindo, assim, a 

simulação dinâmica do comportamento do manipulador quando controlado através de um 

esquema de modos deslizantes (Sliding Mode Control). São apresentados resultados de 

simulações que indicam que a técnica de controle proposta sofre pouca influência da variação 

da massa transportada, contudo, alterações elevadas de velocidade de deslocamento em cada 

junta influenciam de forma significativa a obtenção de um posicionamento preciso para o 

efetuador. A Figura 2.9 apresenta o robô durante simulação no ambiente gráfico do software 

de elementos finitos Visual Nastran® [MSC.Software, 2012]. 

 

 
 

Figura 2.9 – Manipulador cartesiano com três graus de liberdade [adaptado de Frasson, 2007] 

 

Em Hoshino e Kawabuchi, 2006, é apresentado o desenvolvimento de um mecanismo 

antropomórfico com 7 graus de liberdade que utiliza atuadores pneumáticos e opera de forma 

semelhante a um braço humano. É apresentado o desenvolvimento de diversos elementos 

mecânicos destinados a converter o movimento translacional dos cilindros de dupla ação com 

haste em movimentos de rotação. O modelo matemático da dinâmica das três primeiras juntas 

foi obtido utilizando a formulação Lagrangeana, sendo aplicado ainda um controlador linear 
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proporcional, integral e derivativo (I-PD), onde a parcela integral atua sobre o desvio e as 

restantes agem diretamente sobre o ramo de realimentação. Os resultados apresentados pelos 

autores mostraram uma superioridade deste controlador se comparado a um PID clássico, já 

que ele se mostrou menos sensível às variações súbitas da referência de posicionamento. 

Watanabe et al., 2008, utilizaram o mesmo robô de Hoshino e Kawabuchi, 2006, para 

testar um controlador de flexibilidade das juntas. Nesse estudo, é apresentada a modelagem 

cinemática, utilizando os parâmetros de Denavit-Hartenberg (disponibilizando a cinemática 

inversa para o espaço das juntas) e o equacionamento dos sistemas de transmissão mecânica, 

que é associado a um modelo dinâmico das pressões nas câmaras do sistema de atuação. O 

controlador desenvolvido possui uma parcela de realimentação explícita para a 

compressibilidade das câmaras, com um laço de controle de posição (I-PD) utilizado de modo 

a tornar o robô perceptível ao ambiente de trabalho (sensibilidade a ocasionais impactos). Este 

controlador foi desenvolvido apenas para um grau de liberdade, carecendo de um estudo mais 

aprofundado sobre a aplicação do mesmo aos demais graus de liberdade do manipulador. A 

Figura 2.10 apresenta o manipulador quando submetido a um contato com seres humanos 

dentro do volume de trabalho. 

 

 
Figura 2.10 – Manipulador antropomórfico com sete graus de liberdade [adaptado de 

Watanabe et al., 2008] 
 

Igo e Hoshino, 2011, utilizam novamente o braço de Hoshino e Kawabuchi, 2006, 

para testar um controlador PD com compensação de offset no sinal de controle, em uma 

malha de realimentação da derivada primeira ao longo do tempo das pressões nas câmaras dos 

atuadores. No estudo são apresentados resultados de resposta a uma função degrau buscando 

reduzir o sobressinal em posição através do controle de realimentação das pressões. São 
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apresentados resultados referentes ao controle de apenas um grau de liberdade do 

manipulador, que, segundo os autores, apresentou melhoria de 45% no posicionamento final 

se comparado à utilização de um controlador proporcional simples. 

Allgayer, 2011 apresenta um estudo referente à modelagem matemática e posterior 

simulação de um manipulador robótico cilíndrico, composto por cinco graus de liberdade com 

acionamento pneumático. A configuração desse robô foi utilizada como base para o 

desenvolvimento do presente trabalho. O manipulador proposto apresenta 4 atuadores 

pneumáticos de dupla ação sem haste e um com haste, sendo os 3 primeiros atuadores 

destinados a garantir a posição do efetuador e os 2 últimos (um com, e outro sem haste) são 

destinados a prover a orientação do mesmo. São apresentadas propostas para os mecanismos 

de transmissão de movimento linear para rotacional, a serem aplicados à primeira e à quarta 

junta do robô. Esses mecanismos são baseados no uso de cabos de aço e polias, juntamente a 

um mecanismo de came e fuso para o último grau de liberdade, semelhante ao apresentado 

anteriormente no estudo de Hoshino e Kawabuchi, 2006. Para a modelagem geométrica do 

manipulador foi utilizado o software SolidEdge® [Siemens, 2012], que possibilita a obtenção 

de parâmetros inerciais do manipulador, como o centro de massa de cada elo e de 

posicionamentos dos mesmos. O autor ainda desenvolveu um modelo matemático destinado à 

simulação dinâmica do manipulador no sistema Matlab®/Simulink® [MathWorks, 2011], 

contemplando características cinemáticas e dinâmicas dos sistemas mecânicos, pneumáticos 

(válvulas proporcionais) e de atuação. Por fim, são apresentados, os resultados de simulações 

do manípulador operando em malha aberta e fechada, controlado através de um esquema por 

alocação de pólos e realimentação de estados. O autor ainda verificou através dos resultados 

das simulações, que seria viável a construção de um robô com acionamento pneumático, mas 

que ainda seriam necessários maiores estudos no que concerne ao controle de cada grau de 

liberdade, prova de estabilidade dos algoritmos de controle, desenvolvimento de hardware e 

caracterização de elementos mecânicos para construção de um protótipo do manipulador. 

É importante ressaltar que esse estudo serviu de incentivo ao desenvolvimento do 

presente trabalho, já que as simulações apresentadas por Allgayer forneceram resultados 

positivos, no que diz respeito a erros de seguimento de trajetória em posição (na ordem de 8 

mm) . Na Figura 2.11 é apresentado o modelo desenvolvido por Allgayer, 2011. 
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Figura 2.11 – Manipulador cilíndrico com 5 graus de liberdade [Allgayer, 2011] 
 

A partir dos estudos produzidos por Allgayer em 2011, iniciou-se o presente 

desenvolvimento com o objetivo de estudar, projetar e construir um protótipo de robô com 

características cinemáticas semelhantes ao proposto por Allgayer. 

Em Rijo, 2013, é apresentado um estudo referente à viabilidade técnica, projeto, 

construção e avaliação da estrutura mecânica onde se encontram dispostos os elementos 

mecânicos referentes ao acionamento do primeiro grau de liberdade do robô pneumático. No 

decorrer do estudo são apresentados detalhamentos mecânico-estruturais dos elementos que 

constituem a chamada base do robô, juntamente ao projeto de elementos mecânicos móveis 

que compõem o sistema que movimenta o seu primeiro grau de liberdade. Nesse estudo são 

definidas características de interesse, apresentando detalhes e ressaltando soluções para 

problemas encontrados em tópicos como a fabricação dos componentes mecânicos que 

formam a base e a necessidade de construção de um sistema de transmissão semelhante aos 

utilizados em acionamentos de robôs industriais. Rijo apresentada uma simulação realizada 

por meio do software ANSYS® (de modelagem e simulação estrutural por elementos finitos) 

para avaliar a magnitude de possíveis deformações da estrutura sob condições estáticas e 

dinâmicas. Por fim, um algoritmo de controle através da realimentação de estados (PVA) com 

ganhos variáveis (gain-schedule) associado a um esquema de parametrização da inércia dos 
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demais elos do manipulador em relação ao 1° grau de liberdade é desenvolvido. Os resultados 

de simulações e experimentos quanto ao posicionamento permitem verificar a efetividade do 

esquema proposto para compensar a variação inercial ocasionada pela movimentação 

simultânea dos demais graus de liberdade do robô. Nesse contexto, o autor apresenta 

resultados experimentais de seguimento de trajetória no espaço dos atuadores, que apresentam 

erros médios entre 4,5 a 7 mm (relativo à translação do atuador), permitindo concluir que a 

estratégia de controle com compensação inercial é eficiente para determinadas aplicações de 

movimentação. Na Figura 2.12 é apresentado o desenho tridimensional da estrutura base do 

robô, juntamente a vistas das dimensões das mesmas cotadas em milímetros e graus. 

 

 

Figura 2.12 – Vistas da base do manipulador pneumático [Rijo, 2013] 
 

Na seção 3.2.1 serão apresentados maiores detalhes quanto aos elementos envolvidos 

no projeto da base do robô. 

Em Sobczyk et al., 2014, é apresentada a expansão de um esquema de controle por 

linearização por realimentação, com alocação de polos, proposta inicialmente por Perondi et 

al, 2010, associado a utilização de um observador de atrito baseado no modelo LuGre 

[Canudas et al., 1995]. Neste trabalho é destacada a prova de convergência do algoritmo de 

controle, desde que os estados e as não linearidades do sistema sejam perfeitamente 

conhecidos. São explicitados resultados experimentais da aplicação do controlador no 

seguimento de trajetórias polinomiais com deslocamentos e paradas em determinados pontos, 
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aplicados ao 1° GDL do robô. Nesse estudo, resultados experimentais com e sem a 

compensação do atrito são apresentados, permitindo avaliar as dificuldades no controle de 

posição diretamente no espaço do atuador, em situações onde não se tem um algoritmo 

observador do atrito devidamente projetado (a assimetria no comportamento do atrito, 

conforme a direção de deslocamento do êmbolo dificulta a compensação do atrito em 

determinado sentido de deslocamento, por exemplo). Por fim, os autores exibem resultados 

onde os erros médios no espaço dos atuadores são de aproximadamente 8 mm, mas sem 

variações bruscas durante a movimentação. 
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3 ESTRUTURA MECÂNICA DO MANIPULADOR 

Segundo Frasson, 2007, para o desenvolvimento da estrutura mecânica de um robô são 

necessários procedimentos e análises que balizam as escolhas da configuração geométrica e 

dos sistemas de acionamento e transmissão mecânica que compõem o mesmo. No presente 

estudo, o projeto da estrutura mecânica, se utiliza de dados obtidos a partir de catálogos dos 

fabricantes de peças, juntamente a um conceito que visa utilizar elementos mecânicos 

comerciais. 

3.1. Configuração da Geometria do Manipulador 

O projeto da estrutura mecânica do manipulador pneumático se fundamentou, 

inicialmente, na escolha de uma configuração geométrica adequada ao conjunto de tarefas a 

serem realizadas, definidas na Seção 1.3, ainda, priorizando a utilização de componentes 

pneumáticos e/ou elétricos previamente disponibilizados pelo Laboratório de Mecatrônica e 

Controle (LAMECC) da UFRGS. Também se procurou desenvolver uma estrutura mecânica 

relativamente rígida e de construção simples, dando preferência à utilização de peças 

comerciais. 

A pesquisa bibliográfica, apresentada na Seção 2.2, mostrou que as principais 

geometrias dos robôs que utilizam atuadores pneumáticos são a cartesiana, ou a 

antropomórfica, que no caso de utilização de atuadores lineares, necessita da transformação 

dos movimentos de translação para movimentos de rotação. 

Apesar de a geometria cartesiana ser a mais apropriada para a aplicação de atuadores 

pneumáticos por proporcionar um acionamento direto das juntas e ainda proporcionar elevada 

rigidez, seu uso é inadequado em algumas tarefas como, por exemplo, operações de inserção e 

retirada de peças em máquinas ferramenta com o robô posicionado no centro de uma célula de 

manufatura. Tal característica decorre de sua baixa capacidade de atingir diferentes 

orientações para o efetuador. Como consequência, para que o manipulador fosse capaz de 

efetuar as tarefas solicitadas, seriam necessárias, severas adaptações nos postos de trabalho, 

elevando o custo total de adaptação e restringindo a gama de processos passiveis de serem 

efetuados pelo manipulador proposto. 

Para o robô antropomórfico, que é largamente utilizado em meio industrial devido à 

sua alta destreza, sabe-se que o mesmo geralmente possui baixa rigidez estrutural juntamente 
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a um elevado acoplamento dinâmico entre os elos de sua cadeia cinemática, o que acarreta em 

um aumento substancial na complexidade dos controladores deste tipo de dispositivo 

[Romano, 2002]. 

Baseado nestas considerações optou-se por uma configuração intermediária, a 

configuração cilíndrica, que possui uma junta rotacional seguida de duas juntas prismáticas, 

propiciando uma redução no acoplamento dinâmico entre os graus de liberdade, além de uma 

destreza considerada suficiente para as atividades propostas (ver Seção 1.3). Ainda, segundo 

Ollero, 2001, apud Rios, 2009, esta configuração é aconselhada para trabalhar em uma célula 

flexível com o robô posicionado no centro e atendendo a várias máquinas dispostas 

radialmente, ampliando assim a gama de aplicações a que o manipulador poderá atender. 

O robô desenvolvido nesse trabalho possui 5 graus de liberdade com suas juntas na 

configuração RPP:RR, onde R representa uma junta rotacional e P uma junta prismática. De 

forma simplificar as sitações ao robô desenvolvido o mesmos será doravante chamado pela 

sigla RP5GDL (Robô Pneumático de 5 Graus De Liberdade). A Figura 3.1 ilustra uma 

representação simplificada dos elos e juntas que compõem o RP5GDL. 

 

 
Figura 3.1 – Representação simplificada dos elos e juntas do robô 

 

A definição do número de graus de liberdade (GDL’s) e da configuração geométrica 

dos mesmos permite avaliar e determinar os elementos mecânicos do manipulador. A escolha 

por atuadores pneumáticos lineares foi incentivada pelos resultados de trabalhos 

experimentais de controle preciso de posição, se utilizando dispositivos servoposicionadores 
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pneumáticos, podendo citar os estudos [Virvalo, 1989, Bobrow e McDonell, 1998, Ning e 

Bone, 2002, Richer e Hurmuzlu, 2000b, Perondi, 2002, Sobczyk, 2009, Hildebrand, 2010] 

que obtiveram resultados favoráveis à utilização desta tecnologia em aplicações de robótica 

industrial. Ainda, de acordo com Abou-Fayssal, 1997, os cilindros pneumáticos sem haste são 

mais compactos que os correspondentes com haste, apresentando ainda maior simetria em 

suas características dinâmicas, o que simplifica as tarefas de controle. Casos de sucesso na 

utilização dos atuadores sem haste em aplicações de robótica foram apresentados 

detalhadamente na Seção 2.2. 

Nas subseções 3.1.1 serão apresentados os componentes mecânicos e eletromecânicos 

presentes na montagem física do RP5GDL. 

3.1.1. Definição do sistema de atuação do RP5GDL 

Define-se como servoposicionador um elemento que possibilita o posicionamento de 

uma carga mecânica em uma determinada localização desejada. Esta localização é usualmente 

denotada pelos eixos coordenados x, y ou z, podendo ser fixa ou variável no tempo. 

Normalmente, esses sistemas necessitam de um controlador capaz de operar em malha 

fechada, sendo a variável de controle a posição do elemento de trabalho [Sobczyk 2009]. 

Dispositivos servoposicionadores podem ser acionados por energia elétrica, energia hidráulica 

e energia pneumática, conforme é apresentado no Apêndice A.3. A união dos dispositivos 

servoposicionadores com a tecnologia pneumática de acionamento resulta nos chamados 

servoposicionadores pneumáticos, os quais têm-se apresentado eficazes em diversas 

aplicações onde são necessários movimentos lineares, como, por exemplo, o movimentação 

de objetos a curtas distâncias, operações de fixação e prensagem leve. 

Os servoposicionadores pneumáticos são geralmente compostos por: Atuador 

pneumático, que pode ser de simples ou dupla ação, cujo êmbolo ou haste encontra-se ligado 

a uma carga, que se deseja movimentar; Transdutor de posição, que pode ser baseado nos 

mais diversos princípios físicos (ver Apêndice A.5) e Válvula de controle, que pode ser de 

controle de pressão ou vazão, pode ser do tipo proporcional e/ou direcional, geralmente 

acionada por energia elétrica. 

No Apêndice E serão apresentados os componentes mecânicos e eletromecânicos 

básicos necessários para o desenvolvimento dos dispositivos de acionamento do robô, que são 

semelhantes a um servoposicionador pneumático. Este sistema de movimentação pode ser 
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utilizado para a aplicação em diversos graus de liberdade do robô compondo assim, um 

sistema servocontrolado para cada junta do RP5GDL proposto. 

Na Figura 3.2 é apresentado o circuito do sistema de acionamento pneumático que 

possibilita a movimentação dos elementos de atuação, e, consequentemente, dos elos que 

compõe o manipulador. Nesta figura são apresentadas as unidades de tratamento de ar 

comprimido (UTA1 e UTA2), que atuam de forma a suprir de ar comprimido os 

acumuladores de ar (B1, B2, B3 e B4), que, por sua vez, repassam o ar para a entrada número 

1 das válvulas proporcionais (VP1, VP2, VP3, VP4) e para a válvula direcional de controle da 

garra (V5/2). As válvulas proporcionais, por sua vez, apresentam suas saídas 4 e 2 conectadas 

às câmaras de cada atuador, sendo que a pressão de ar nestas câmaras é medida através de um 

transdutor de pressão relativa associado a cada câmara (TP1.a, TP1.b, TP2.a, ... TP5.b). 

 
Figura 3.2 – Circuito para acionamento pneumático 
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Os elementos mecânicos e eletromecânicos apresentados na Figura 3.2 devem também 

estar interligados a um sistema de controle, composto por um hardware e um software, que, 

aliados, efetuam tarefas de medição de sinais e de atuação, de modo a efetuar a movimentação 

dos êmbolos dos atuadores de uma maneira adequada. A arquitetura de controle responsável 

por esta tarefa será descrita com maiores detalhes no Capítulo 4. 

3.2. Estrutura Mecânica do Manipulador 

Para o desenvolvimento da estrutura mecânica do manipulador foi, utilizado o 

software de modelagem de sólida tridimensional SolidWorks® [Dessaut Sistemes, 2012]. 

Esse software propicia um ambiente para modelagem de sólidos simples, com capacidades de 

análise e recursos para montagens complexas. A modelagem resultante do manipulador 

pneumático pode ser vista em perspectiva na Figura 3.3. 

 

Figura 3.3 – Modelagem geométrica em perspectiva do manipulador 
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Algumas considerações são gerais em todo o projeto mecânico do manipulador: 

 

• Utilização de matérias primas com rigidez mecânica de moderada a alta, mas com uma 

massa específica reduzida, principalmente nos casos em que elementos associados a 

estes sejam componentes móveis; 

• Utilização de matéria prima pouco suscetível à corrosão, garantindo ao conjunto um 

maior ciclo de vida; 

• Utilização de sistemas mecânicos que necessitem de baixa manutenção periódica; 

• Utilização de elementos que propiciem uma montagem simples de preferência com 

capacidade de correção dos eventuais desvios de construção mecânica; 

 

Nas próximas seções (Seções 3.2.1 até 3.2.5) serão apresentados os principais 

desenvolvimentos relacionados a estrutura mecânica de cada grau de liberdade que compõe o 

RP5GDL. 

3.2.1. Estrutura mecânica do 1º grau de liberdade 

No desenvolvimento deste robô, o primeiro grau de liberdade se encontra ligado a uma 

estrutura mecânica doravante denominada base, que foi projetada para apresentar elevada 

rigidez estrutural e ainda disponibilizar espaço físico para o posicionamento das válvulas de 

controle e sensoriamento, além dos elementos necessários à sua fixação ao solo. Maiores 

detalhes referentes às definições de características geométricas da base e dados referentes a 

simulações do comportamento desta estrutura quando exposta a carregamentos podem ser 

encontrados em Rijo, 2013.  

No interior da estrutura da base, encontra-se montado o mecanismo que movimenta a 

1ª junta do robô, que por sua vez, é composto por um atuador pneumático sem haste de dupla 

ação, modelo DGPIL-32-450-PPV-AIF-KF-GK da marca Festo®, responsável pela 

movimentação de um mecanismo de polias e correia dentada (ou correia sincronizadora). Este 

atuador pneumático possui um êmbolo de 32 mm de diâmetro, comprimento útil de 0,450 m.  

Na Tabela 3.1 são apresentadas as características técnicas do atuador, obtidas através 

do catálogo do fabricante. 
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Tabela 3.1 – Especificações técnicas dos atuadores DGPIL 

 
Características Valores 

Condição de operação do ar comprimido Filtrado e sem Lubrificação 5μm 

Pressão Trabalho 4 – 8 bar 

Força Teórica a 6 bar 483 N 

Conexão Pneumática G1/8 

Comprimento Amortecimento 0,020 m 

Máxima velocidade permitida 2 m/s 

Tensão de alimentação do sensor de posição 24 (±25%) VCC 

Resolução ≤ 0,01 mm 

Linearidade 0,02 % 

Interface de Medição da Posição do êmbolo Digital, CAN com protocolo SPC-AIF 

Consumo de Corrente 90 mA 

 
Fonte: adaptada de Festo Corporation, 2011 

 

Por tratar-se de um atuador que desenvolve movimentos de translação é necessária a 

transformação destes em rotação (característica do 1º GDL de um robô cilíndrico) através de 

um sistema de transmissão.  

O mecanismo de transmissão do 1º GDL é composto de uma polia sincronizadora 

solidária a junta de rotação, um par de polias auxiliares e uma correia dentada, que opera 

tracionada em ambos os lados. Montado sobre o êmbolo do atuador pneumático se encontra o 

clamp (dispositivo mecânico de fixação de correias sincronizadas), que por sua vez é 

responsável por transmitir para a correia a força de acionamento advinda do êmbolo, 

movimentando assim, o conjunto de polias. 

 Conforme Rijo, 2013, optou-se por utilizar 3 polias sincronizadas dispostas em uma 

forma triangular, conferindo um amplo espaço interno entre as polias do mecanismo de 

transmissão. Este espaço é utilizado para alojar os componentes eletromecânicos, como as 

válvulas, sensores de pressão, tubulação de ar comprimido, unidades de tratamento de ar 

comprimido, juntamente com os dispositivos eletrônicos que compõem o sistema de 

instrumentação, que serão apresentados detalhadamente no Capítulo 4.  

A Figura 3.4 ilustra a configuração geométrica do mecanismo de transformação 

translação/rotação do 1º GDL. 
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Figura 3.4 – Sistema de transmissão mecânica do 1º grau de liberdade 

 

A polia responsável pelo movimento de rotação do eixo associado ao 1º GDL é 

construída com alumínio modelo 72 – 8M – 20, apresentando um diâmetro primitivo de 

183,35 mm, o que permite que o 1º grau de liberdade percorra um ângulo de 256,24º, sem a 

utilização das zonas de amortecimento do atuador. Caso estas zonas sejam consideradas, o 

ângulo prescrito é ampliado para 282,49º. A correia dentada selecionada para aplicação é do 

tipo HTD (dentes redondos), com passo de 8 mm e largura de 20 mm e comprimento de 

1897,51 mm. 

Quanto a características mecânicas dos demais componentes mecânicos que compõem 

a base do RP5GDL como geometria dos perfis de alumínio, tipos de rolamentos, mancais de 

fixação e acessórios de montagem, bem como o projeto geométrico e a simulações do 

comportamento dinâmico estrutural da base, podem ser encontradas em maiores detalhes em 

Rijo, 2013. 

3.2.2. Estrutura mecânica do 2º grau de liberdade 

O segundo grau de liberdade é associado ao movimento de um cilindro pneumático, 

modelo DGPIL-32-450-PPV-AIF-KF-GK da marca Festo® (cujas características técnicas 

estão apresentadas idênticas as do atuador do 1° GDL (ver Tabela 3.1) que efetua movimentos 

de subida e descida dos demais elos da cadeia cinemática do RP5GDL, sendo esta 
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movimentação efetuada pela translação do êmbolo do atuador pneumático, o qual está 

rigidamente ligado ao êmbolo do atuador do 3º grau de liberdade (esta composição será 

apresentada na Seção 3.2.3). O acoplamento ortogonal entre dois atuadores caracteriza o robô 

aqui desenvolvido com um robô cilíndrico. Para esse acoplamento projetou-se e construiu-se 

em alumínio 6061 um flange, conforme mostra a Figura 3.5.(b), permitindo assim a 

serialização dos demais elos do robô. 

Também foi necessário o desenvolvimento de um acoplamento entre o eixo 

responsável pelo giro do 1° GDL com o atuador do 2° GDL. Esse acoplamento possibilita a 

montagem ortogonal entre tais elos, sendo o mesmo composto por 5 peças cilíndricas 

fabricadas em alumínio 6061 fresadas e montadas sobrepostas, conforme é apresentado na 

Figura 3.5.(a).  

 

 

 

(a) Atuador e vista explodida do acoplamento 
entre o 1º e o 2º graus de liberdade 

(b) Placa de acoplamento entre o 2º e 
o 3º graus de liberdade 

Figura 3.5 – Detalhamento geométrico do 2° grau de liberdade 
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As propriedade mecânicas do alumínio 6061 utilizado em diversa etapas da construção 

mecânica do RP5GDL, estão apresentadas na Tabela 3.2. 

 

Tabela 3.2 – Características mecânicas do alumínio 6061-T6 
 

Características Valores Características Valores 

Liga 6061-T6 Dureza 100 a 120 HB 

Peso específico 2,71 g/cm3 Módulo de Elasticidade 700000 Mpa 

Lim. de Escoamento 255 Mpa Lim. de Resist. Tração 290 Mpa 

 
Fonte: adaptada de GGD Metals, 2011 

 

3.2.3. Estrutura mecânica do 3º grau de liberdade 

O terceiro grau de liberdade do manipulador é associado ao movimento de um cilindro 

pneumático da marca Festo® modelo DGPIL-32-300-PPV-AIF-KF-GK. Este atuador 

promove o movimento de avanço e retorno de todo braço. O atuador tem um êmbolo de 32 

mm de diâmetro, comprimento útil de 0,30 m e uma massa de 6,34 kg. Suas demais 

características técnicas estão apresentadas na Tabela 3.1 disposta na Seção 3.2.1. 

Na Figura 3.6 é apresentada a configuração geométrica da composição do 3º grau de 

liberdade. 

 

 
Figura 3.6 – Detalhamento geométrico do 3° grau de liberdade 
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A configuração adotada para este elo permite que o sistema de movimentação do 4° 

GDL seja montado de forma solidaria ao sistema do 3° GDL, reduzindo assim a massa do 

conjunto. 

3.2.4. Estrutura mecânica do 4º grau de liberdade 

O quarto grau de liberdade é associado ao movimento do êmbolo de um cilindro 

pneumático, da Festo® modelo DGPIL-32-225-PPV-AIF-KF-GK. A movimentação do 

êmbolo deste cilindro confere o movimento de arfagem (pitch) ao efetuador. O atuador possui 

um êmbolo de 32 mm de diâmetro, comprimento útil de 0,225 m e massa de 3,43 kg. Suas 

características técnicas são apresentadas na Tabela 3.1 (Seção 3.2.1). 

Por tratar-se de um atuador de movimentação linear necessitou-se também, de um 

mecanismo de transformação de movimento linear para rotacional. Este mecanismo é 

semelhante ao utilizado no primeiro grau de liberdade, diferenciando-se apenas por apresentar 

no mecanismo de transmissão apenas 2 polias de mesmo diâmetro primitivo. O cálculo do 

diâmetro primitivo das polias é apresentado no Apêndice B.  

As polias empregadas nessa junta são do classificadas como 72 – 5M – 09, que 

possuem diâmetro primitivo de 114 mm e largura de 15,3 mm, com passo de 5 mm entre os 

dentes, confeccionadas com alumínio 6061, com flanges laterais de aço carbono. 

 

 
 Figura 3.7 – Modelagem geométrica do 4º grau de liberdade 
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Na Figura 3.7, ainda se visualiza o mecanismo de clamp, responsável por manter a 

correia sincronizadora com a pré-tensão adequada e pelo ajuste do ângulo de arfagem do elo, 

na montagem do robô. 

Na Figura 3.8 é apresentada uma vista explodida do mecanismo de acoplamento entre 

o cilindro do 4º grau de liberdade (próximo ao rolamento 2202-E), o atuador rotacional e o 

extremo do cilindro associado ao 3º grau de liberdade (próximo ao rolamento RA-202). 

Destaca-se que nesta montagem os suportes para os rolamentos foram desenvolvidos de forma 

a serem montados diretamente nos atuadores do 3° e 4° graus de liberdade. 

 

 
Figura 3.8 – Vista explodida do mecanismo de giro do 4º grau de liberdade 

 

3.2.5. Estrutura mecânica do 5º grau de liberdade e Garra 

Para o 5° grau de liberdade, utilizou-se um atuador rotacional de acionamento 

pneumático. O atuador selecionado é o Festo® DSM-25-270-P-A-B com capacidade de giro 

de 270°. Seu giro está associado ao movimento de roll (rolagem) do efetuador final. A 

decisão a respeito da utilização deste atuador se baseou na avaliação da geometria do 

manipulador, que necessita de uma rotação para o efetuador final, associado à pouca 
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disponibilidade de espaço para o uso de um sistema baseado em polias e correias, e ainda 

possuindo baixo peso. Na Tabela 3.3 são apresentadas as informações técnicas do atuador 

rotacional. 

Tabela 3.3 – Informações técnicas do atuador rotacional 
 

Característica Valores Característica Valores 

Pressão Trabalho 1,5-10 bar Amortecimento M5 

Massa 0,7 kg Ângulo máximo prescrito 270° 

Torque a 6 bar 5 N.m Máxima frequência de operação 2 Hz 

 
Fonte: adaptada de Festo Corporation, 2011 

 

Cabe ressaltar que este atuador não possui um dispositivo de medição de ângulo de 

giro, sendo ainda necessária a seleção e aplicação de algum dispositivo capaz de medir seu 

deslocamento angular. Assim foram levantadas as possibilidades tecnológicas disponíveis no 

mercado (de acordo com o Anexo A, a respeito de sistemas de medição de ângulo de rotação), 

chegando-se a conclusão de que um decodificador digital de posição que opera de forma 

incremental seria a melhor opção, por proporcionar uma resolução de medida superior ao um 

decodificador que opera de forma absoluta, utilizando um número inferior de condutores 

elétricos para efetuar a transmissão do sinal medido. 

 

 
Figura 3.9 – Modelagem geométrica do sistema de atuação da 5º junta 
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As peças de acoplamento entre o decodificador digital de posição e o atuador foram 

produzidas com plástico tipo ABSPlus (Acrilonitrila Butadieno Estileno). A utilização do 

plástico ABSPlus se justifica pelo fato de ser muito leve e ainda proporcionar alguma 

flexibilidade entre o eixo do decodificador e o orifício sextavado presente na parte traseira do 

atuador. Na Tabela 3.4 são apresentadas as propriedades mecânicas do material ABS 

utilizado. 

 
Tabela 3.4 – Propriedades mecânicas do ABSPlus 

 
Propriedades Mecânicas Valor Propriedades Mecânicas Valor 

Resistência a tração 36 MPa Resistência a Flexão 61 MPa 

Módulo de elasticidade 2,400 MPa Densidade 1040 kg/m3 

 

O efetuador é um elemento importante na montagem de um sistema de movimentação, 

pois esse possibilita a manipulação de diversos tipos de objetos de uma forma segura. 

Conforme Matsuoka, 1995, observa-se que um efetuador do tipo garra (gripper) com dois 

dedos pode manipular com sucesso aproximadamente 40% dos objetos das mais diferentes 

formas. Uma garra com três dedos poderia manipular 90% deste universo, e, uma na 

configuração com quatro dedos poderia manipular em torno de 99% destes objetos. 

Entretanto, quanto maior o número de dedos da garra, maior será sua complexidade mecânica, 

sua massa e seu custo de aquisição. 

Levando-se em conta as considerações acima apresentadas, optou-se pela utilização 

uma garra paralela de apenas 2 dedos, visando-se à redução da massa do elo final. A garra 

com acionamento pneumática utilizada é da marca Festo® modelo DHPS-16-A-B, cujas 

características mecânicas são apresentadas na  

Tabela 3.5. Conforme apresentado na Figura 3.9 ainda são utilizados acopladores entre 

o atuador do 5º grau de liberdade e a garra que compõe o efetuador final. Para este utilizou-se 

um kit de acoplamento Festo® modelo HGP-21entre o eixo de giro do atuador e a garra 

paralela.  

Tabela 3.5 – Características mecânicas do efetuador 
 

Característica Valores Característica Valores 

Pressão Trabalho 2 a 8 bar Max. F. perm. 150 N 

Conexão Pneumática M3 Frequência operacional máxima 3 Hz 

Modo de operação Dupla ação Massa 0,180 kg 

Fonte: adaptada de Festo Corporation, 2011 
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Na Figura 3.10 ilustra a forma da garra, juntamente com o sistema mecânico de 

mordentes (Dedos), desenvolvidos para possibilitar a manipulação de peças de geometria 

variadas. A geometria dos mordentes foi elaborada de forma a possibilitar a manipulação de 

peças de que podem variar na largura de aproximada 10 até 20 mm.  

 

 
Figura 3.10 – Modelagem geométrica da garra utilizada 
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4 ARQUITETURA DE CONTROLE 

Este capítulo é dedicado a expor a arquitetura de controle do manipulador pneumático, 

sendo que esta apresenta elevada importância na concepção de um manipulador, pois através 

de sua correta operação, serão efetuados os experimentos de aplicação dos algoritmos de 

controle e procedimentos de levantamento de parâmetros, de forma experimental.  

O desenvolvimento da arquitetura de controle requer uma definição prévia de como os 

graus de liberdade serão controlados, resultando por fim na definição dos elementos de 

hardware e software que compõem subsistema de acionamento do robô. Assim, este capítulo 

está dividido em quatro seções: Sistema Eletrônico de Controle; Sistema de Comunicação; 

Sistema de Acionamento, Aquisição e Condicionamento de Dados e Sistema de Controle 

Central. 

4.1. Sistema Eletrônico de Controle 

A unidade arquitetura de controle do robô foi concebida de forma a atuar de forma 

flexível, podendo operar tanto na forma de controle centralizado (modo atual de operação), 

onde apenas um elemento central comanda todos os módulos de acionamento; ou na forma 

distribuída, onde apenas são passadas às unidades de acionamento e controle as referências 

desejadas. Nesse caso, o controle individual de cada grau de liberdade é efetuado em cada 

hardware dedicado. 

Para este trabalho, se desenvolveu dispositivos de hardware modulares que operam 

em cada grau de liberdade do manipulador. Estes dispositivos eletrônicos serão doravante 

chamados de UCAM (Unidade de Controle e Acionamento Microcontrolado), e são 

destinados a atender às demandas de comunicação, acionamento e sensoriamento dos 

elementos eletroeletrônicos do robô. Esta arquitetura de hardware prioriza itens como a 

utilização de circuitos integrados em vez de componentes eletrônicos discretos, utilização de 

hardware com capacidade de reprogramação e flexibilidade de possibilidades de testes de 

configuração elétrica e eletrônica e de comunicação. Essa flexibilidade está relacionada à 

utilização de diversos jumpers que podem alterar funcionalidades associadas ao hardware. 

A filosofia de separação do sistema de controle em unidades de acionamento de eixos 

já foi aplicada com sucesso a manipuladores robóticos com acionamento elétrico, como em 



46 
 

 

Santini, 2009. Uma proposta semelhante, porém, aplicada a servoposicionadores pneumáticos, 

pode ser encontrada em Cukla, 2012. 

Para a operação do RP5GDL, foram desenvolvidas 5 UCAMs (uma para cada grau de 

liberdade do manipulador), cujas etapas de projeto, montagem e calibração deram-se no 

Laboratório de Mecatrônica e Controle (LAMECC) da Universidade Federal do Rio Grande 

do Sul. Atualmente estas unidades já se encontram devidamente integradas ao robô e 

totalmente operacionais. Na Figura 4.1, pode ser visualizado o layout básico de uma UCAM.  

 

 
Figura 4.1 – Imagem de uma unidade UCAM 

 

Na Figura 4.1, destacada pelo retângulo de cor vermelha, encontra-se o módulo de 

comunicação RS-485 descrito em detalhes na Seção 4.2.1; circunscrito pelo retângulo de cor 

verde encontra-se o módulo de interface de comunicação CAN (Controller Area Network), 

descrito em detalhes na Seção 4.2.2; delimitado pela figura plana de cor roxa, encontra-se o 

módulo de acionamento destinado a controlar a válvula proporcional pneumática associada a 

este grau de liberdade, descrito em detalhes na Seção 4.3.2 e, por fim, destacado pela figura 

de cor amarela o módulo de aquisição e condicionamento de dados dos sensores de pressão, 

descrito em detalhes na Seção 4.3.1. 
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4.1.1. Unidade de controle e acionamento microcontrolada (UCAM) 

No desenvolvimento dos hardwares de controle de cada grau de liberdade do robô, foi 

necessária a escolha de microcontroladores que atendam aos requisitos de todos os graus de 

liberdade, permitindo, assim, que o layout de uma placa de controle fosse reaproveitado para 

os demais graus de liberdade, apenas replicando o circuito. As UCAM são compostas de um 

microcontrolador, onde opera um firmware desenvolvido em linguagem de programação C, 

compilado e gravado na memória do microcontrolador, que é basicamente um dispositivo que 

já possui associado a um microprocessador, memórias de programa e de dados, juntamente a 

alguns periféricos de interface de entradas e saídas capazes de realizar tarefas específicas, 

como aquisição de sinais analógicos, comunicação, alteração de níveis lógicos, etc. Como 

existem diversos fabricantes e uma quantidade significativa de modelos de 

microcontroladores disponíveis no mercado, optou-se por um microcontrolador com ampla 

disponibilidade de informações e com uma gama elevada de bibliotecas de rotinas 

computacionais já programadas. Desta forma, foi escolhida a família PIC18F, do fabricante 

Microchip® [Microchip Technology Inc, 2011b] para utilização como núcleo nas UCAMs. 

Na escolha dos microcontroladores, avaliou-se a capacidade de memória de dados e de 

programa do dispositivo, quantidade de portas de comunicação (portas de comunicação CAN 

são disponíveis apenas para alguns modelos de microcontroladores), compatibilidade com o 

padrão USART (Transmissor/Receptor Universal Síncrono e Assíncrono) para comunicação 

assíncrona e número de portas digitais configuráveis por software, optou-se, desta forma, pelo 

microcontrolador PIC18F4580, que possui 40 pinos e atende aos requisitos supracitados. 

Este microcontrolador apresenta as características necessárias para a realização das 

tarefas associadas à aquisição e dados referentes às pressões de ar de cada atuador pneumático 

(comunicação SPI), comunicar-se assincronamente através de uma rede CAN (comunicação 

com os sensores de posição internos dos atuadores pneumáticos lineares), e operar trocando 

dados em uma rede RS-485 (comunicação com o Controle Central, descrito na Seção 4.4), 

além de, através de portas de conversão D/A, acionar os dispositivos de atuação com a válvula 

proporcional. As principais características deste componente são apresentadas na Tabela 4.1. 

Na Figura 4.2 é apresentado um diagrama ilustrativo da interconexão de uma UCAM 

com o sistema de atuação pneumático e com o Controle Central (dSPACE®). 
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Tabela 4.1 – Características do microcontrolador PIC18F4580 
 

Característica Valor Característica Valor 

Memória de programa 32 Kbyte Tensão de Trabalho 2 – 5.5 VCC 

Memória RAM 1,536 Kbytes USART Compatível 

Porta I/O 36 SPI Compatível 

ADC interno 10 bits [100 ksps] 11 canais ECAN Compatível 

 

Fonte: adaptada de Microchip Tecnology Inc, 2011b 

 

 
Figura 4.2 – Diagrama de ligação UCAM, Controle Central e Servoatuador 

 

Os módulos do microcontrolador (PIC18F4580) destinados ao acionamento da válvula 

e ao sensoriamento das pressões serão apresentados em detalhes na Seção 4.3, enquanto que 

os módulos de interface de comunicação RS-485 e os módulos de interface CAN serão 

apresentados em detalhes na Seção 4.2. 

Conforme será apresentado na Seção 4.4, o controlador central utilizado possui portas 

destinadas ao sensoriamento de decodificadores de posição, porém, testes experimentais 

provaram que estas portas possuem capacidade limitada de operação, ou seja, quando, um 

decodificador opera em uma velocidade angular elevada, ocorre perda de capacidade de 

contagem pelo hardware, inviabilizando sua utilização associado ao quinto grau de liberdade. 

Assim, para o controle do 5° grau de liberdade do robô necessitou-se de alterações no projeto 

de uma UCAM. Como este grau de liberdade apresenta como sensor de posição, um 

decodificador digital de posição (ver seção 3.2.5), foi necessário utilizar um segundo 
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microcontrolador, operando de forma dedicada para a contagem dos pulsos vindos do 

decodificador (ver Apêndice A.5). Destaca-se que o decodificador utilizado opera em modo 

de quadratura, ampliando assim sua resolução. Aplicações semelhantes a esta podem ser 

encontradas em estudos como Kunz, 2006 e Santini, 2009. 

O microcontrolador escolhido para esta tarefa foi o PIC18F2431, devido a esse 

apresentar portas exclusivamente dedicadas à operação com decodificadores digitais de 

posição, possibilitando a utilização de um decodificador em quadratura, onde a contagem dos 

pulsos ocorre no nível de hardware. As principais características deste componente são 

apresentadas na Tabela 4.2. 

 

Tabela 4.2 – Características do microcontrolador PIC18F2431 
 

Característica Valor Característica Valor 

Memória de programa 16 Kbytes Memória RAM 768 bytes 

ADC interno 10 bits (100 ksps) 5 canais EEPROM 256 bytes 

Tensão de Trabalho 2 – 5.5 VCC USART Compatível 

QEI (Quadrature encoder interface) Nível de hardware SPI Compatível 

 
Fonte: adaptada de Microchip Tecnology Inc, 2011 

 

Assim o microcontrolador PIC18F2431 é utilizado como “escravo” do 

microcontrolador PIC18F4580, devolvendo para o PIC18F4580 os dados da posição atual, 

advindos do decodificador digital de posição, quando devidamente solicitados, através da 

utilização da porta de comunicação SPI (descrita na Seção 0). Os demais circuitos relativos às 

tarefas de conversão analógica digital (ver Seção 4.3.2) e acionamento de válvula (Seção 

4.3.1) mantem-se efetuados pelo microcontrolador PIC18F4580, reaproveitando assim 

parcialmente o projeto original das UCAMs.  

Na Figura 4.2 é apresentado um diagrama ilustrativo da interconexão da UCAM do 5° 

grau de liberdade com o sistema de atuação pneumático (atuador rotacional com 

decodificador digital de posição) e o Controle Central (dSPACE®). 

Ainda são necessárias as definições do sistema de alimentação elétrica das unidades de 

controle. Para tanto, utiliza-se para este fim fontes de alimentação que provém energia aos 

circuitos eletrônicos e aos dispositivos eletromecânicos do manipulador (sensores de posição 

dos pistões pneumáticos, transmissores de pressão e válvula proporcional). No Apêndice E.6 

serão descritas as fontes de alimentação utilizadas. 
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Figura 4.3 – Diagrama de ligação UCAM 5, Controle Central e Servoatuador 

 

4.2. Sistemas de Comunicação 

Devido à topologia adotada neste estudo (controle centralizado) é necessário que o 

sistema central de controle envie para as UCAMs sinais digitais referentes à identificação do 

módulo (16 bits) e o sinal de controle a ser aplicado no mesmo (16 bits), por sua vez, cada 

UCAM envia ao controlador central informações de identificação (16 bits), o sinal digital 

referente a posição do êmbolo (32 bits) e sinais de pressão nas câmaras do atuador controlado 

(16 bits para cada câmara). Assim como forma a permitir que esta quantidade de informação 

seja trocada entre o sistema central de controle e os microcontroladores responsáveis pela 

atuação e monitoração dos servoposicionadores, é necessária a implementação de redes de 

comunicações com capacidade de operar a uma taxa de envio e recebimento de dados 

compatíveis com as necessidades de troca de informações entre os sistemas. 

São exemplos de alguns dos protocolos normalizados mais utilizados para 

comunicação nos ambientes industriais: RS-232, RS-422, RS-485, dentre outros. 

Características como o meio físico, taxa de transmissão e o modelo de protocolo de 

comunicação devem ser avaliadas caso a caso. Em Axelson, 2000, é apresentada uma tabela 

comparativa de algumas tecnologias de comunicação serial, reproduzida a seguir: 
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Tabela 4.3 – Meios de comunicação 
 

Interface Formato Número de 
dispositivos 

Comprimento 
da linha [m] 

Taxa de 
transmissão [bps] 

RS-232 Serial Assíncrono 2 50-100 115k com driver 

RS-485 Serial Assíncrono 32 4000 10M 

IrDA Infravermelho Serial Assíncrono 2 6 115k 

Microwave Serial Assíncrono 8 10 2M 

SPI Serial Síncrono 8 10 2,1M 

I2C Serial Assíncrono 40 18 400k 

 
Fonte: adaptada de Axelson, 2000. 

 

O fato do controlador central escolhido (definido na Seção 4.4) apresentar portas de 

comunicação serial RS-485,  juntamente as características positivas deste protocolo, como o 

fato de ser uma interface largamente utilizada em sistemas industriais, apresentar capacidade 

de comunicar com taxas acima de 1Mbps e ainda apresentar em nível físico tensão diferencial, 

tal interface foi escolhida para aplicação junto ao projeto na comunicação entre o Controle 

Central e as UCAMs. 

4.2.1. Interface de comunicação RS-485 

O padrão RS-485 foi introduzido na década de 1970 para resolver as limitações 

impostas pela comunicação até então efetuada apenas ponto a ponto (norma EIA-232-E). Este 

padrão é administrado pela Telecommunications Industry Association (TIA) responsável pelo 

setor de comunicações da Eletronic Industries Alliance (EIA). A interface física de 

comunicação EIA RS – 485 segue o Modelo de comunicações Open Systems Interconnection 

(OSI) [ISO 7498-1, 1994], sendo amplamente utilizado em âmbito industrial. Segundo 

Axelson, 2000, pode-se mencionar como vantagens da interface 485, o baixo custo, a 

presença de circuitos simples e com capacidade de conexão multiponto entre terminais (até 

256 nós), a possibilidade de uso de distâncias de interconexão entre extremos de até 1200 m e 

de apresentar velocidade de trabalho de até 10 Mbps, em função da distância entre os 

terminais, de acordo com a Figura 4.4. 
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Figura 4.4 – Comprimento do fio em função da taxa de transferência [Cukla, 2012] 

 

Através da RS-485 pode-se transmitir sinais a longas distâncias utilizando o conceito 

de linhas balanceadas. Este conceito baseia-se no fato de que cada linha é composta por um 

par de fios (Figura 4.5), sendo que em cada um destes fios circula uma dada tensão e no outro 

seu complemento, ou seja, para cada sinal transmitido existe um par de condutores composto 

por uma linha de sinal invertida e outra não invertida [Cukla, 2012]. Desta forma, o receptor 

responde a diferenças entre tensões resultando em uma maior imunidade ao ruído, decorrente 

do fato de que os dados seriais não são transmitidos com relação a um terra comum, mas 

como diferença de tensões entre as duas linhas. O receptor utiliza apenas a diferença de tensão 

entre as linhas, de forma que eventuais perturbações existentes nos níveis de tensão da linha 

de transmissão não interferem significativamente no sinal. 

 

 
Figura 4.5 – Exemplo de linha balanceada [Maxim Integrated Products, 2011]. 
 

Quanto à nomenclatura dos canais, o sinal negativo é normalmente caracterizado com 

a marca “A” ou “–”, enquanto que o sinal positivo é caracterizado pela marca “B” ou “+”. 

Uma característica de um sinal elétrico que viaja através em junções de resistência diferentes 

numa linha de transmissão é que a diferença de impedância pode, algumas vezes, causar 

reflexão de sinal. Esta reflexão causa distorção no sinal, podendo contribuir para erros na 
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comunicação. Como solução para deste problema, pode-se estabelecer a mesma impedância 

no final das linhas com a colocação de resistores que dependem diretamente da aplicação a 

que se destina a rede. É comum seu uso em tarefas de comunicação com velocidades 

superiores a 200 kbps, evitando assim o efeito de reflexão. Geralmente os valores de 

resistores de terminação situam-se entre 100 Ω e 200 Ω, sendo o valor mais usual o de 120 Ω, 

como os utilizados no presente projeto. 

Outra característica dessa interface é que ela pode operar em dois modos diferentes: o 

modo half–duplex ou o full–duplex. A comunicação half–duplex caracteriza-se pela utilização 

de apenas 2 fios. Nesta configuração, um dispositivo é o transmissor e o outro receptor, 

podendo transmitir e receber dados não simultaneamente, já que compartilham o mesmo meio 

físico. Durante uma transmissão no modo half–duplex, em determinado instante, o dispositivo 

é transmissor e os elementos da rede são receptores. Em outro instante, os papéis podem se 

inverter. Por exemplo, o dispositivo A poderia transmitir dados para B; em seguida, o sentido 

da transmissão seria invertido e B poderia transmitir dados para A. 

Em uma comunicação em full–duplex existe um dispositivo transmissor e outro 

receptor, sendo que os dois podem transmitir dados simultaneamente em ambos os sentidos (a 

transmissão é assim chamada bidirecional). Como as transmissões podem ocorrer 

simultaneamente em ambos os sentidos, não existe paradas para troca de sentido, e, 

consequentemente, perda de tempo nestas operações. Em uma linha que opera em full–duplex 

pode-se transmitir mais informações por unidade de tempo que uma linha em half–duplex, 

considerando-se a mesma taxa de transmissão de dados (baud rate).  

A norma EIA RS–485 apresenta apenas a especificação das características da camada 

física da interface, permitindo assim uma elevada flexibilidade quanto ao desenvolvimento do 

protocolo de comunicação, o que é interessante sob o ponto de vista de transmissão de dados, 

onde, por exemplo só serão comunicados efetivamente os dados estritamente necessários para 

a operação do sistema. Assim o fluxo de informação trafegando na rede é reduzido, 

otimizando o sistema.   

O dispositivo de interface elétrica entre o microcontrolador e a rede RS-485 utilizado 

no presente estudo é da marca Maxim®, modelo MAX491, e suas características técnicas 

relevantes são apresentadas na Tabela 4.4. 
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Tabela 4.4 – Características técnicas do MAX491 
 

Característica Valor Característica Valor 

Taxa de Comunicação 2,5 Mbps Modo de operação full-duplex 

Numero de nós até 32 Propagação sinal 30ns 

Alimentação 5 VCC Consumo 300µA 

 
Fonte: adaptada de Maxim Integrated Products, 2011 

 

Neste estudo foi desenvolvido um protocolo “proprietário”, de modo a efetuar 

adequadamente as tarefas de comunicação entre as UCAMs e o Controlador Central. Este 

protocolo utiliza como meio físico a rede RS–485 operando e full duplex a uma taxa de 1 

Mbps (limitada pelo sistema de comunicação do Controle Central). 

4.2.2. Arquitetura de rede CAN 

A estrutura de rede e o protocolo CAN (Controller Area Network) foram 

desenvolvidos na década de 1980 pela Robert Bosch Gmb com o intuito de melhorar a 

comunicação entre os diversos componentes presentes em um veículo.  

Com o aumento do número de dispositivos de controle e sensores nos veículos, a 

espessura dos chicotes (grupo de cabos de conexão) aumentou significativamente, de forma a 

tornar a manutenção e detecção de falhas muito complexas. Assim, em 1986, a empresa 

Bosch® apresentou a solução CAN para a SAE (Society of Automotive Engineers), e esta foi 

amplamente aceita, se tornando um dos padrões mais utilizados em automóveis na atualidade. 

A regulamentação geral da rede CAN está presente na resolução ISO 11898 e sua 

regulamentação específica para as diversas aplicações em automóveis foi padronizada pela 

SAE. A rede CAN possui diversas vantagens, o que acabou disseminando sua utilização para 

as áreas industriais, como, por exemplo, a indústria aeroespacial, marítima, militar e também 

em aplicações rurais.  

Segundo Ferreira, 2009, dentre as principais características desta rede podem-se citar a 

disponibilidade de uma faixa de operação de até 1 Mbps para curtas distâncias; possuir uma 

ferramenta efetiva de detecção de erros; usar mensagens curtas de até 8 bytes por mensagem; 

possuir uma configuração altamente flexível quanto à topologia da rede; e possuir controle de 

prioridades das mensagens executado diretamente no meio físico. 
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De acordo com Santini, 2009, o conceito envolvido na transmissão de mensagens 

CAN é baseado na técnica CSMA/CD com NDA (Carrier Sense Multiple Access/ Colission 

Detection with Non-Destructive Arbitration) onde, em caso de colisão, a mensagem que 

apresentar o primeiro bit dominante continuará enviando a mensagem, sem destruição ou 

interferência das demais. Por convenção, o bit 1 é considerado recessivo e o bit 0 dominante. 

Para gerar um bit dominante é necessário que a tensão em CAN_H seja cerca de 3,5 V e a 

tensão em CAN_L seja de 1,5 V [ ISO 11898, 1993]. 

O modelo do protocolo CAN segue o padrão de camadas OSI/ISO, mas é definido 

apenas para as duas primeiras camadas do modelo. Atualmente, existem três padrões de 

protocolo CAN, cujas principais características estão apresentadas na Tabela 4.5. 

 

Tabela 4.5 – Tabela comparativa entre versões do protocolo CAN 
 

Nomenclatura Norma Máxima taxa de transferência Identificador 

CAN de Baixa Velocidade ISO 11519 125 [kbps] 11 bits 

CAN 2.0 A ISO 11898: 1993 1 [Mbps] 11 bits 

CAN 2.0 B ISO 11898: 1995 1 [Mbps] 29 bits 

 

A camada física do barramento CAN é formada por um par de fios trançados com 

impedância característica de 150 Ω. O sinal é transmitido neste barramento de forma 

diferencial, ou seja, a informação é transmitida através de uma diferença de tensão entre os 

terminais do barramento. Estes canais são denominados CAN_H (High) e CAN_L (Low). 

A rede de comunicação com o CAN é fundamentada em mensagens formadas por 

quadros de bits (data frames), sendo esta controlada por meio de quatro diferentes tipos de 

frames [Pinto, 2010]: 

• Data Frame: frame de dados que contém informações de um transmissor para o 

receptor, podendo ser bidirecional; 

• Remote Frame: frame de dados transmitido a um ou vários módulos da rede para 

solicitar a transmissão do data frame para um certo nodo, com um identificador 

definido; 

• Error Frame: é transmitido por qualquer unidade na detecção de um erro no 

barramento; 
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• Overload Frame: é usado para promover um atraso extra entre o data frame e o remote 

frame anterior e o seguinte. 

 

Na Figura 4.6 é apresentada a estrutura de um quadro de dados do tipo data frame, 

onde, SOF (start of frame) é o Bit dominante que define o início de uma mensagem, também 

sendo utilizado para sincronizar todos os nós; Identificador de 11 bits é o identificador padrão 

de uma mensagem de 11 bits estabelecendo ainda a prioridade da mensagem, onde quanto 

menor o valor em binário, maior é a prioridade.  

 

 
Figura 4.6 – Frame de dados com identificador de 11 bits [adaptado de Barbosa, 2003] 

 

Na mesma figura, RTR (remote transmission request) é um bit dominante na 

necessidade de alguma informação. Todos os nós da rede recebem este pedido, porém o 

identificador é que determina o nó específico da requisição. Os dados também são recebidos 

por todos os nós e usados por algum nó interessado. O IDE consiste de um bit identificador de 

extensão dominante, significando que o identificador CAN standard sem extensão está sendo 

transmitido (identificador de 11 bits). O R0 é um Bit reservado ao protocolo e o DLC informa 

o tamanho de bytes de dados que será transmitido pelo nó que está enviando. O campo de 

dados possui de 0 a 8 bytes e apresenta até 64 bits de dados que podem ser transmitidos em 

cada pacote, sendo o bit mais significativo enviado primeiro. O CRC (cyclic redundacy check) 

é de 16 bits (15 bits mais o delimitador) e contém o checksum para detecção de erros. O ACK 

é um bit recessivo, sendo que, sempre que um nó receptor sobrescreve este, é indicando que a 

mensagem foi recebida sem erros. O EOF (end-of-frame) é o identificador de final do quadro, 

composto por 7 bits recessivos, enquanto que IFS (inter-frame space) contém o tempo 

necessário para o controlador mover corretamente os dados recebidos para uma buffer de 

recepção de mensagem. 

A diferença entre um data frame e um remote frame consiste na utilização do campo 

RTR no frame de dados. Quando este bit é dominante, o campo de dados é nulo, e é solicitado 

ao nó anteriormente endereçado que transmita alguma mensagem para a rede, para que este 

seja identificado. Este tipo de resposta pode vir em um quadro remoto, apenas identificando 
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que o nó está presente na rede, ou em um quadro de dados que responde com informação 

necessária para alguma aplicação. 

Neste estudo são utilizados remote frames para a obtenção dos sinais de 

posicionamento do êmbolo dos atuadores lineares referentes aos graus de liberdade 1, 2, 3 e 4. 

Por sua vez, os pacotes de dados enviados dos cilindros para as UCAMs são do tipo data 

frame.  

A aplicação da comunicação CAN é considerada segura quanto à perda de dados 

durante o processo de comunicação, garantindo certa imunidade a erros neste nível de 

comunicação. 

Quanto aos circuitos integrados utilizados, optou-se pela utilização de um transceiver 

CAN da Microchip® modelo MCP2551, cujos dados técnicos são apresentados na Tabela 4.6.  

 

Tabela 4.6 – Características técnicas do MCP2551 
 

Característica Valor Característica Valor 

Taxa de Comunicação 1 Mbps Proteção Térmica Automática 

Número de nós até 115 Imunidade a Ruído Alta 

Implementação de Nível Físico ISO 11898 Temperatura trabalho -40 – 85 ºC 

 
Fonte: adaptada de Microchip Tecnology Inc, 2011 

4.2.3. Comunicação SPI 

A conexão entre microcontroladores com dispositivos externos, tais como memórias, 

conversores A/D, D/A e display de cristal líquido, pode ser efetuada utilizando-se uma 

interface de comunicação seriada denominada como SPI (Serial Peripheral Interface). Este 

tipo de interface necessita de apenas 4 ou 5 fios para efetuar a comunicação entre dois 

dispositivos, sendo esta caracterizada por ser uma comunicação do tipo mestre-escravo, sendo 

mestre quem comanda a troca de informações, uma vez que é ele quem gera o sinal de clock. 

Na Figura 4.7 é apresentado um esquema de ligação entre um dispositivo mestre e um 

escravo. 

Conforme apresentado na Figura 4.7, a comunicação SPI é eletricamente compatível 

com o nível de tensão TTL  (Transistor – Transistor Logic) que opera com tensões entre 0 e 5 

VCC. 
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Figura 4.7 – Exemplo de ligação SPI entre microcontrolador e um dispositivo ADC 

[Microchip Tecnology Inc, 2011a] 
 

Um procedimento de comunicação SPI inicia com o dispositivo mestre enviando o 

sinal de clock (pino SCK) para o dispositivo escravo. Após, dados seriados são enviados por 

outro pino (SDO) do lado do mestre e recebidos pelo (SDI) do lado do dispositivo escravo. 

Por exemplo, com a elevação de nível do clock, dados são disparados nos pinos (SDO e SDI) 

após na descida do nível do clock, estes dados são armazenados nos registradores dos 

dispositivos. Assim, na descida de cada pulso de clock, o escravo realiza a amostragem de um 

bit vindo do mestre e o mestre de um bit vindo do escravo. Deste modo, ambos dispositivos 

transmitem e recebem dados simultaneamente, cabendo ao software de aplicação determinar 

se o dado é significativo ou não. 

Outra característica interessante está no fato de o dispositivo mestre poder iniciar uma 

transmissão a qualquer momento, uma vez que ele controla o sinal de clock. Cabe, porém, ao 

projetista determinar como o mestre irá ter conhecimento do instante em que o escravo está 

pronto para transmitir dados. Normalmente, isto pode ser feito, por exemplo, através de sinais 

de interrupção ou varredura com temporização por software. 

No presente estudo a comunicação SPI é utilizada em três situações no envio de dados 

ao conversor D/A, no recebimento de informações dos conversores A/D, e na comunicação 

com o microcontrolador  PIC18F2431, referente ao posicionamento do êmbolo do 5° GDL. 

4.3. Sistema de Acionamento, Aquisição e Condicionamento de Dados 

Uma importante etapa em um dispositivo de controle consiste na aquisição de dados, 

no correto condicionamento dos sinais (possibilidade de filtragem) e capacidades de envio de 

sinais de acionamento. No presente estudo, uma porta digital do microcontrolador é destinada 

a controlar a ligação e o desligamento dos acessórios ligados às UCAM, sendo que ainda é 
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possível operar o sistema em modo de segurança ao nível de hardware através de uma porta 

destinada a prover uma interrupção no microcontrolador caso receba um nível lógico alto. 

4.3.1. Acionamento das válvulas pneumáticas 

Uma característica dos microcontroladores é o fato de estes não possuírem 

conversores Digital/Analógico internos. Assim, para a conversão D/A, utilizou-se o 

dispositivo eletrônico externo (DAC) modelo MCP4921 fabricado pela Microchip®. Este 

circuito integrado comunica-se sincronicamente com o microcontrolador (SPI), recebendo 

digitalmente os dados de acionamento da válvula para converter esses valores em sinais de 

tensão analógica entre 0 e 5 VCC. As características técnicas deste dispositivo estão listadas 

na Tabela 4.7. 

 
 Tabela 4.7 – Características do MCP4921 

 
Característica Valor Característica Valor 

Interface comunicação SPI Resolução 12 bits 

Tempo de estabilização 4.5µs Clock Suportado 20 MHz 

 
Fonte: adaptada de Microchip Tecnology, 2011 

 

O tempo demandado para a tarefa de conversão D/A não é superior a 5 µs, tal como 

apresentado na Tabela 4.7. Para a correta operação de acionamento de uma válvula 

proporcional pneumática, sinal de controle entre 0 até 10 VCC, ainda foi necessário o 

desenvolvimento do circuito de amplificação do sinal de controle apresentado na Figura 4.8: 

 

 
Figura 4.8 – MCP4921 e circuito amplificador do sinal de controle 
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O circuito apresentado na Figura 4.8, utiliza um amplificador operacional TL084 e 

proporciona a regulagem de ganho conforme a necessidade. Ainda, na Figura 4.8 é 

apresentado um diagrama esquemático de um filtro passivo (semelhante ao utilizado na 

aquisição de sinais de pressão), que pode ser utilizado para processar o sinal de controle 

(através do chaveamento dos jumpers JP10 e JP11), caso seja observada presença de 

componentes de alta-frequência no sinal de controle enviado para a válvula proporcional. 

4.3.2. Condicionamento e aquisição de sinais de pressão 

O conversor analógico digital (ADC) cumpre uma importante tarefa na aquisição de 

dados, transformando um sinal analógico em um valor digital que pode ser processado 

posteriormente pelos algoritmos de controle. Para isso, é necessária a utilização de um 

conversor rápido, confiável e de resolução suficiente às necessidades específicas de cada 

aplicação. O módulo ADC, presente no microcontrolador PIC18F4580, atinge as duas 

primeiras solicitações, mas possui uma resolução relativamente baixa (10 bits). Desta forma, 

optou-se pela utilização de um módulo ADC externo, com resolução superior à do ADC 

interno do microcontrolador. 

Escolheu-se para tanto o CI da Microchip® modelo MCP 3202 com 12 bits de 

resolução. De acordo com o manual do módulo de conversão A/D [Microchip Tecnology Inc, 

2011b], ele apresenta capacidade suficiente para adquirir e converter dados de dois canais 

analógicos e comunicar se com um microcontrolador em períodos de tempo inferiores a 10µs. 

Ainda, de acordo com o mesmo, o tempo de aquisição de dados para cada amostra é 

proporcional à frequência de amostragem do dispositivo, ou seja, para dois canais serão 

necessários 20µs para a conversão. O dispositivo apresenta suas características estão listadas 

na Tabela 4.8. 

 

Tabela 4.8 – Características técnicas MCP3202 
 

Característica Valor Característica Valor 

Resolução 12 bits Taxa de Amostragem 100 ksps 

Range de Operação 0 a 5 VCC Tensão de Alimentação 2,2 a 5 VCC 

Interface comunicação SPI Temperatura trabalho -40 – 85º C 

 
Fonte: adaptada de Microchip Tecnology, 2011 
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Cabe ressaltar que cada UCAM possui um módulo MCP3202, fazendo com que os 

tempos de aquisição de dados de cada módulo sejam independentes dos demais, 

proporcionado paralelismo nas operações. Na Figura 4.9, é apresentado o desenho 

esquemáticos de um dos canais de aquisição de dados analógicos através do MCP3202 (canais 

0 e 1). 

 
Figura 4.9 – MCP3202 e circuito condicionador de sinal 

 

O circuito desenvolvido é baseado em um divisor resistivo (RV3) que reduz a níveis 

aceitáveis ao MCP3202 os sinais dos transmissores de pressão. No circuito apresentado na 

Figura 4.9, existe a possibilidade de utilização de um filtro analógico passivo de 1º ordem, 

seguido de um amplificador operacional TL084 operando como seguidor de tensão. Este 

circuito pode ou não ser utilizado, dependendo do chaveamento dos jumpers JP3 e JP12, e 

possui uma frequência de corte 1 / 2 R Cπ , onde R e C são, respectivamente, valores de 

resistência e capacitância. Quando acionado, este filtro possibilita a redução dos níveis de 

ruído dos advindos dos transmissores de pressão. 

4.4. Controle Centralizado (Microcomputador + dSPACE®) 

Conforme citado anteriormente, o manipulador é controlado através de um controlador 

central ligado as UCAMs, caracterizando assim uma arquitetura de controle centralizada. 

Fisicamente, isso corresponde a um único hardware que envia as informações de sinal de 

controle e monitora todos os estados do sistema. 

O hardware utilizado para o controle central é uma placa dSPACE®, modelo DS-1104 

[dSPACE, 2010]. Esta placa constitui um sistema de prototipagem para algoritmos de 

controle que se comunica diretamente com o programa Matlab® e a ferramenta de simulação 

e desenvolvimento de interfaces gráficas Simulink®[MathWorks, 2011]. 
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Por se tratar de uma placa dedicada ao desenvolvimento de algoritmos de controle, a 

dSPACE® apresenta um grande número de entradas e saídas, tanto digitais como analógicas. 

Possui também uma gama de outros recursos, como entradas para decodificadores analógicos 

de posição (Resolver), decodificadores digitais (absolutos ou incrementais), saídas de controle 

PWM e o mais interessante para este estudo, que são as portas dedicadas à comunicação RS-

485. A placa dSPACE® ainda é capaz de processar algoritmos internamente independendo do 

estado de operação do microcomputador onde esta encontra-se alojada. 

Na Figura 4.10 é apresentado um diagrama de ligação entre aos atuadores pneumáticos 

que compõem o robô manipulador, as UCAMs específicas de cada grau de liberdade 

juntamente com o controlador central representado através da combinação entre um 

computador pessoal (PC) e a placa de controle dSPACE®. 

 

 

Figura 4.10– Layout esquemático da topologia de controle centralizada 
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Na figura acima, as setas em cor vermelha representam os sistemas de comunicação 

em rede RS-485, responsável por comunicar dados entre as Unidades de Controle e 

Acionamento Microcontroladas e a controladora central. Os sistemas de comunicação CAN 

encontram-se destacados na cor laranja, enquanto que as comunicações SPI estão em azul, 

sinais analógicos são apresentados nas flechas solidas enquanto que sinais digitais estão em 

representados por linhas pontilhadas. 

Dentre os softwares que acompanham o hardware da dSPACE®, tem-se o 

ControlDesktop®, que tem por finalidade possibilitar ao programador uma interface 

semelhante a de um sistema Supervisório com elementos gráficos e a capacidade de gravar e 

exportar dados adquiridos através do hardware para formatos que possam ser utilizados no 

Matlab® (arquivos .m) ou em planilhas do Microsoft Excel (arquivos .xml). 

Entre as funcionalidades do Control Desktop®, pode-se citar a capacidade de iniciar e 

parar o programa processado pela dSPACE®; modificar variáveis numéricas do programa 

durante a execução do algoritmo de controle; alterar o valor do passo das taxas de gravação de 

dados; criar, modificar e gerenciar experimentos; criar, modificar e gerenciar layouts de 

exibição (criação de supervisórios) e controlar a execução dos programas de forma remota. 

Através do uso do software Control Desktop®, foram desenvolvidos diversos 

supervisórios que permite ao usuário alterar informações (como, por exemplo, fatores de 

calibração) e obter valores de sinais que estão sendo adquiridos nas UCAMs, dentre outras 

variáveis como as apresentadas através dos gráficos nos resultados experimentais (Seção 8.3). 

O microcomputador onde se encontra hospedada a dSPACE® é do tipo Intel Pentium 

Core 2 Duo® com 2Ghz  de processamento e 2Gb de memória RAM, e um disco rígido com 

capacidade de 160Gb de memória. Esta CPU é utilizada principalmente para a visualização 

on-line dos dados processados, e para registrar dados colhidos através da interface UCAM - 

dSPACE®. 
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5 MODELAGEM MATEMÁTICA 

Este capítulo é apresentada a modelagem matemática do robô com acionamento 

pneumático. Através da modelagem matemática de um determinado sistema, é possível 

construir modelos de simulação com capacidade de representar adequadamente características 

operacionais do objeto em estudo no caso específico de um robô, identificando ainda suas 

características inerciais, cinemáticas e dinâmicas. 

No presente trabalho, a modelagem matemática do robô é apresentada em duas etapas, 

uma que contempla o modelo matemático do sistema de atuação pneumático, incluído as 

dinâmicas não lineares do ar nas câmaras, balanço de forças sobre o elemento móvel e 

modelagem das forças de atrito. Em uma segunda etapa onde é apresentada a modelagem do 

mecanismo de corpo rígido do robô, contemplando estudos a respeito da cinemática e 

dinâmica específicas deste manipulador. 

5.1. Modelagem de um servosistema pneumático 

No objeto em estudo, são utilizados atuadores pneumáticos acionados através de 

servoválvulas proporcionais, caracterizando um típico sistema de servo-acionamento 

pneumático. Neste tipo de sistema, a força pneumática que move o êmbolo do atuador está 

associada à diferença de pressão entre as câmaras que o compõem. Quando este servossistema 

possibilita que o êmbolo seja posicionado em diferentes locais do seu curso é chamado de 

servoposicionador pneumático.  

Um servoposicionador pneumático responde através de uma cadeia de eventos iniciada 

por um sinal de controle 
i

u  responsável por mover o carretel contido no interior da válvula 

que efetua a abertura ou a obstrução dos pórticos da mesma, interligando as câmaras do 

atuador à pressão de suprimento (advinda de um compressor de ar) ou interligando as câmaras 

à pressão atmosférica. Esta interligação resulta no deslocamento de uma massa de ar (vazão 

mássica de ar) através dos pórticos da válvula que, por sua vez, estão interligados às câmaras 

do atuador, insuflando ou exaurindo ar das mesmas. Desta forma, a entrada (ou a saída do ar 

em uma câmara) gera um incremento (ou decremento) na pressão e, como estas relações 

ocorrem aos pares (câmara a é pressurizada simultaneamente a despressurização da câmara b, 

por exemplo) a diferença de pressão atuante sobre as faces do êmbolo gera uma força que o 

move o mesmo, desde que sejam superiores às forças de reação, efetuando a movimentação 
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do êmbolo. Na Figura 5.1 visualiza-se um desenho esquemático de um sistema servo atuado 

pneumaticamente. As variáveis apresentadas nessa figura serão detalhadas juntamente com o 

equacionamento do sistema. 

 

 
Figura 5.1 – Exemplo de servo-atuador pneumático 

 

A modelagem matemática de sistemas físicos pode ser uma tarefa árdua, 

principalmente se alguns fenômenos envolvidos apresentam características não-lineares do 

tipo descontinuidade (não-linearidade hard), como ocorre, por exemplo, na chamada zona 

morta da servoválvulas pneumática. Assim, a representação de certos fenômenos de forma 

simplificada é muitas vezes necessária, desde que tomados os devidos cuidados para que as 

principais características do comportamento do sistema não sejam perdidas na modelagem. 

O modelo matemático do atuador servo-pneumático envolve o estudo de duas parcelas 

distintas: uma pneumática e outra mecânica, sendo que cada uma exibe um conjunto de 

equações.  

Para a modelagem matemática da parcela pneumática, algumas simplificações são 

adotadas permitindo assim seu equacionamento. Tais simplificações encontram-se de acordo 

com o encontrado em alguns estudos [Paul et al., 1994, Virvalo, 1995 e Lai et al., 1990]. 

Assim, da mesma forma como apresentado em Perondi, 2002, Frasson, 2007, Sobczyk, 2009; 

Suzuki, 2010, Allgayer, 2011, as hipóteses simplificadoras admitidas para este subsistema 

são: 
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• a energia cinética do gás é desprezada; 

• as diferenças de pressões por efeitos dissipativos ocorrem apenas nos orifícios de 

passagem nas válvulas proporcionais, desprezando as demais; 

• as temperaturas nas câmaras do cilindro e da válvula assumem valores médios 

homogêneos iguais à temperatura de suprimento que é considerada constante; 

• o ar se comporta como gás perfeito, ou seja, respeita a lei geral de estados dos gases; 

• os calores específicos a pressão e volume constantes não se alteram ao longo dos 

processos; 

• os vazamentos de ar, nos dutos, válvulas proporcionais e no êmbolo do cilindro são 

desprezados; 

• a dinâmica das servoválvulas proporcionais não é considerada; 

• os processos termodinâmicos nas câmaras dos cilindros e também nos orifícios de 

controle das válvulas são considerados isentrópicos; 

A modelagem dinâmica das pressões de ar nas câmaras dos cilindros já foi estudada 

por diversos autores, como Virvalo, 1995; Bobrow e McDonell, 1998; McDonell, 1996; 

Perondi, 2002; Britto, 2008; Sobczyk, 2009; Suzuki, 2010. Todos estes estudos iniciam-se na 

definição na lei da conservação de massa no interior de um volume de controle [Fox e 

McDonald, 2001], cuja expressão matemática indica que a taxa de acúmulo de massa no 

interior do volume de controle ( )vc  corresponde à diferença entre a vazão mássica que entra e 

a que sai através da superfície de controle ( )sc . Esta expressão pode ser escrita conforme 

Streeter, 1979: 

 

 
vc sc

dV ydA
t

ρ ρ
∂

=
∂ ∫ ∫

��
ɺ   (5.1) 

 

onde ρ  é a massa específica do fluido de trabalho, A
�

 é a área da superfície de controle, V  o 

volume de controle e yɺ  é a velocidade. Definindo-se 
m

q∆  como a diferença líquida entre a 

vazão mássica que entra ( )
emq  e a vazão mássica que sai ( )

smq de um volume de controle. 

Pode-se ainda escrever, aplicando a regra da cadeia:   
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 ( )m

dV d dV d dp
q V V V

t dt dt dt dp dt

ρ ρ
ρ ρ ρ

∂
∆ = = + = +

∂
  (5.2) 

 

onde o termo ( / )dV dtρ  representa a taxa de acúmulo de massa no volume de controle 

devido à sua variação e o termo d dp
V

dp dt

ρ  representa o acúmulo de massa no volume de 

controle devido à compressibilidade do ar. 

O módulo de elasticidade volumétrica do ar ( )β  é a razão entre a variação da pressão 

aplicada e a variação volumétrica específica do volume de controle. Considerando que a 

massa do volume de controle se mantém constante, β  pode ser convenientemente 

apresentado da seguinte forma: 

 

 dp

d
β ρ

ρ
=   (5.3) 

 

Considerando o ar como um gás perfeito, a massa específica pode ser expressa como: 

 

 
p

RT
ρ =   (5.4) 

 

onde p é a pressão, T é a temperatura ambiente e R a constante do ar. Utilizando o módulo de 

elasticidade volumétrica do ar para processos adiabáticos reversíveis, como rpβ =  [Fox e 

McDonald, 2001], onde r é a relação entre o calor específico 
pc  a pressão constante e 

v
c  a 

volume constante ( /p vr c c= ).  

Assumindo-se ainda que o ar comporta-se como gás perfeito, e ainda substituindo as 

Equações (5.3) e (5.4) na Equação (5.2), chega-se a: 

 

 m

dV V dp V
q Ay p

dt rRT dt rRT
ρ ρ= + = + ɺɺ   (5.5) 
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onde pɺ  é a variação da pressão interna da câmara, A  é a área da seção transversal do 

êmbolo, T é a temperatura média absoluta, yɺ  e velocidade do êmbolo e 
mq  é a vazão mássica 

que atravessa a fronteira do volume de controle. 

Generalizando a Equação (5.5) para as câmaras a e b dos atuadores i que compõem o 

manipulador pneumático, considerando que o volume total de cada câmara de cada cilindro 

(
iaV  e 

ibV ) é dado pela soma dos volumes das câmaras com os respectivos volumes mortos

(
ivmaV e 

ivmbV ), pode-se escrever 
i ia i i maV A y V= +  e ( )

i ib i i i mbV A L y V= − + , e, ainda, definindo 

como origem a extremidade direita do cilindro (ver Figura 5.1), pode-se obter as equações da 

dinâmica das pressões para cada câmara de cada pistão i: 

 

 ,( )
i i i i

i i

i i
a a ma a i

a a

Ary rRT
p p q p u

V V
+= −

ɺ
ɺ   (5.6) 

 ,( )
i i i i

i i

i i
b b mb b i

b b

Ary rRT
p p q p u

V V
+=

ɺ
ɺ   (5.7) 

 

onde o subíndice i  refere-se a cada um dos cinco atuadores, em sua ordem crescente, da base 

( 1i = ) até o efetuador ( 5i = ) e 
iap é a pressão interna na câmara a do i-ésimo atuador, 

ib
p é a 

pressão interna na câmara b do i-ésimo atuador, 
i

y  é posição do seu êmbolo, 
i

L  é o seu curso 

total e 
i

A é a área do êmbolo do atuador. 

As expressões acima descritas estão de acordo com encontrada em diversas referências 

na área [Wikander, 1988, Virvalo, 1995, McDonell, 1996, Wang et al., 2001, Perondi, 2002, 

Zhu e Barth, 2005], sendo ainda necessário ressaltar que os volumes mortos de cada câmara   

(
im aV e 

im bV ) correspondem aos comprimentos das tubulações entre as saídas das válvulas 

proporcionais (VP1 a VP5) e a entrada dos atuadores, somados ainda aos volumes internos de 

ligação entre as câmaras e os tubos de entrada e saída de ar. 

A força pneumática (
iPf ) de um determinado atuador i é geralmente expressa através 

da diferença de pressão entre as câmaras (
i

p∆
), que corresponde à diferença entre os valores 

de 
iap  e 

ibp (ver Figura 5.1). Então, para o caso de um atuador simétrico (mesma área efetiva 

dos dois lados do êmbolo) pode-se definir: 
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 ( )
i i i iP i i a bf A p A p p∆= = −   (5.8) 

 

E sua derivada temporal como: 

 ( )
i i i iP i i a bf A p A p p∆= = −ɺ ɺ ɺ ɺ   (5.9) 

 

Adicionalmente, as vazões mássicas que entram e saem das câmaras, que são funções 

não lineares definidas por ( ),
i ima a iq p u  e ( ),

i ibmb iq p u , permitem reescrever as equações (5.6) e 

(5.7) utilizando a relação dada pela derivada temporal de (5.8). Assim, a derivada da força 

pneumática diferencial pode ser expressa por: 

 

 
( ) ( ) 2

, ,
i i i i i i

i

i i i i

ma a i mb b i a b

P i i i

a b a b

q p u q p u p p
f A RrT rA y

V V V V

   
 = − − + 
     

ɺ ɺ   (5.10) 

 

Assim, é possível agrupar os termos que dependem diretamente da tensão aplicada na 

servoválvula i (
iu ) em uma função denominada ˆ ˆ ( , , , )

i ii i a b i iu u p p y u=  (Eq. (5.11)) e os 

termos independentes da tensão de controle, ou seja, que dependem apenas dos estados do 

sistema são agrupados em um termo ˆ ˆ ( , , , )
i ii i a b i i

h h p p y y= ɺ (Eq. (5.12)). Assim, 
îu  e 

îh  são 

definidos, respectivamente, como: 

 

 
,( ) ( )

ˆ ( , ,
,

, ) i i i i

i

i

i

i

b

i a b i i i

ma a i mb i

a b

q p u q
u

p u

V V
p p y u A RrT=

 
− 

  

  (5.11) 

e 

 2ˆ ( , , , )
i

i

i

i

i

i

a b

i i

a

i b i

b

a i

p p
rh p A y

V V
p y y

 
− + 


=

 
ɺɺ   (5.12) 

 

Desta forma, a taxa de variação de força pneumática em um determinado atuador i em 

relação ao tempo, pode ser redefinida como: 

 

 ˆ ˆ( , , , , ) ( , , , ) ( , , , )
i i i i i i iP a b i i i i a b i i i a b i i

f p p y y u h p p y y u p p y u= +ɺ ɺ ɺ   (5.13) 
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Ou ainda, ser expressa na forma matricial como: 

 

 ˆ ˆ
Pf h u= +ɺ   (5.14) 

 

onde 
1 2 3 4 5

T[ , , , , ]P P P P P Pf f f f f f=ɺ ɺ ɺ ɺ ɺ ɺ  é um vetor que expressa a taxa de variação de força 

pneumática em função do tempo, 
1 2 3 4 5

Tˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ[ , , , , ]h h h h h h=  é o vetor de termos independentes do 

sinal de controle e 
1 2 3 4 5

Tˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ[ , , , , ]u u u u u u=  é o vetor de termos dependentes do sinal de controle. 

Analisando a parcela puramente mecânica que compõe um atuador pneumático 

(Figura 5.2), Observa-se que a força responsável pela movimentação do êmbolo é expressa 

matematicamente através da aplicação direta da 2ª lei de Newton. 

 

 
Figura 5.2 – Detalhe do subsistema mecânico de um atuador pneumático. 

 

Assim, o equilíbrio de forças no êmbolo de um determinado atuador simétrico i  é 

descrito como: 

 

 
i i i iP i i atr ext gravf M y F F F= + + +ɺɺ   (5.15) 

 

onde 
i

M  é a massa movida (soma da massa do êmbolo e possíveis cargas rigidamente 

acopladas a ele), 
iatrF  é a força de atrito no i-ésimo atuador (descrita com maiores detalhes na 

Seção 5.1.2), 
iextF  representa as possíveis forças externas e/ou não modeladas e 

igravF  

representa as forças gravitacionais na direção de movimentação do êmbolo, que pode ser 

descrita por: 
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 sen( )
i igrav i gF M g α=   (5.16) 

 

onde g é a aceleração da gravidade e 
igα é o ângulo formado entre o eixo de deslocamento do 

êmbolo do atuador i com uma reta na direção vertical. 

Representando a equação (5.15) na forma matricial e passando do sistema de 

coordenadas dos atuadores para o sistema de coordenadas das juntas, tem-se: 

 

 1 1[ ]P atr ext gravJ f J My F F F− −= + + +ɺɺ   (5.17) 

 

onde 
1 2 3 4 5[ , , , , ]M diag M M M M M=  é uma matriz diagonal composta pelas massas de cada 

êmbolo ligadas atuador i , T
1 2 3 4 5[ , , , , ]y y y y y y=ɺɺ ɺɺ ɺɺ ɺɺ ɺɺ ɺɺ  é o vetor das acelerações dos êmbolos, 

1 2 3 4 5

T[ , , , , ]atr atr atr atr atr atrF F F F F F=  é o vetor de forças de atrito internas nos atuadores, 

1 2 3 4 5

T
, , , ,ext ext ext ext ext extF F F F F F =    representa o vetor de possíveis forças externas e 

1 2 3 4 5

T[ , , , , ]grav grav grav grav grav gravF F F F F F=  é o vetor que representa as forças gravitacionais na 

direção de movimentação do êmbolo eJ é a matriz de transferência do espaço dos robô para o 

espaço dos atuadores (descrita em detalhes mais adiante na Seção 5.3.2) . 

Tomando-se ainda a derivada temporal da Equação (5.17), tem-se: 

 

 1 1 1ˆ ˆˆ ˆ[ ] [  ]P q q atr ext gravJ f J u h u h J M y F F F− − −= + = + = + + +ɺ ɺ ɺ ɺɺɺɺ   (5.18) 

 

onde  ˆ
qu  é o vetor dependente do sinal de controle no espaço das juntas, e q̂h é vetor 

independente do sinal de controle no espaço das juntas, os quais serão utilizados no cálculo do 

torque ou da força de referência para as juntas. 

5.1.1. Modelagem da vazão mássica de ar em uma servoválvula 

Conforme já descrito, em um servossistema pneumático, a válvula proporcional é o 

dispositivo que controla as vazões mássicas que entram ou saem das câmaras do atuador. 

Desta forma, as ações de controle efetuadas na válvula apresentam uma correspondência 

direta com as ações de movimentação do êmbolo. A modelagem clássica das vazões mássicas 
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em atuadores pneumáticos pode ser vista em Baeter, 2007, onde são modeladas situações de 

pressurização e exaustão de uma câmara, através de uma abordagem baseada na análise de 

mecânica dos fluidos aplicada a fluidos compressíveis que se deslocam através de um 

estrangulamento em uma seção de passagem. 

Utilizando o princípio da conservação da quantidade de movimento para um 

escoamento compressível e considerando que o processo termodinâmico da passagem de um 

fluido através de um orifício ocorre sem perdas energéticas, e que a gravidade é 

desconsiderada [Andersen, 1967, Virvalo1995, Maré et al., 2000]. Assim obtêm-se uma 

expressão analítica para a vazão mássica 
m

q  em situação de regime subsônicos onde a razão 

de pressões ( / 0,528)d up p >  que e descrita como:  

 

 

2 1

0

2 1
( )

( 1)

r

r r
d d

m u

u u u

p pr
q A u p

r RT p p

+ 
    = −    −      

  (5.19) 

 

onde 
0 ( )A u  é a área de passagem variável através dos sinal de controle u, 

u
T  é a temperatura 

do fluido a montante do orifício e u
p  e d

p  são, respectivamente, as pressões a montante e a 

jusante.  

Quando / 0 , 528
d u

p p ≤ , ou seja, quando a vazão apresenta um comportamento 

saturado, utiliza-se da equação (5.20) para o cálculo das vazões: 

 

 

1
1

0

2
( )

1

r

r

m u

u

r
q A u p

RT r

+

− 
=  

+ 
  (5.20) 

 

Em ambos os casos (Equações (5.19) e (5.20)) assume-se ainda, que para o caso de 

enchimento de uma determinada câmara supup p=  e para o caso de esvaziamento d atmp p= . 

As expressões acima estão de acordo com as encontradas em diversas referências na 

área de pneumática [Virvalo, 1995, Bobrow e McDonell, 1998, Nouri et al., 2000, Richer e 

Hurmuzlu, 2000a].  
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Este equacionamento considera a existência de uma relação linear entre a vazão 

mássica e a abertura efetiva, o que segundo Bobrow e McDonell, 1998, o que nem sempre é 

válida para situações de acionamento de válvulas proporcionais, resultando em diferenças 

significativas nos valores numéricos obtidos para situações de enchimento e exaustão das 

câmaras dos atuadores. O equacionamento acima apresentado desconsidera os fenômenos 

relacionados às perdas de energia associadas a irreversibilidade que ocorrem na passagem do 

gás por abertura, sendo válido apenas para escoamentos em bocal convergente com hipótese 

de ar operando como gás perfeito e processo isentrópico, o que  por fim ocasiona diferenças 

entre os resultados numéricos da vazão mássica utilizando modelos teóricos e os identificados 

em ensaios experimentais, resultando em um afastamento do comportamento real das válvulas 

proporcionais utilizadas em sistemas servo-pneumáticos. Este fato é ratificado por diferentes 

estudos [McDonell, 1996, Bobrow e McDonell, 1998, Perondi, 2002, Rao e Bone, 2008, Qian 

et. al., 2011]. 

A norma ISO 6358 ainda propõe alterações nas equações (5.19) e (5.20) de modo a 

modificar a relação critica das pressões ( /d up p ) e a vazão mássica máxima como forma de 

ajuste para diferentes tipos de válvula para ampliar a similaridade do modelo matemático com 

o comportamento experimental para diferentes componentes pneumáticos. Tais alterações 

baseiam-se em resultados experimentais da medição direta da vazão mássica, temperatura e 

pressões em diversos pontos de um determinado tubo destinado a este tipo de ensaio 

[Sanville, 1971, ISO 6358, 1989]. Essa norma ainda define o coeficiente C (condutância 

sônica) que, de acordo com Vieira, 1998,  é definido como: 

   

 
* *

*
m u

u d

q T
C

p Tρ
=   (5.21) 

 

onde *
mq  é a vazão mássica máxima medida experimentalmente no teste, *

up  é a pressão na 

entrada do componente em estudo, na condição de máximo escoamento e *
uT  é a temperatura 

na mesma condição.  

Outro coeficiente definido na ISO 6358, refere-se a relação critica das pressões ( )b  

descrita através da equação: 
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1
1

1 1

d

u

m u

u d

p

p
b

q T

C p Tρ

−

= −
 

− −  
 

  (5.22) 

 

Assim, a vazão mássica que entra ou sai em uma determinada câmara, definida através 

da norma ISO 6358, pode ser expressa como: 

 

 1
1

d

u u d
m u

d u

p
b

T p p
q C p b

T b p
ρ

−

= − ≤
−

  (5.23) 

e 

 u d
m u

d u

T p
q C p b

T p
ρ= >   (5.24) 

 

De acordo com Hubert et al, 2008, o procedimento experimental apresentado na ISO 

6348 é principalmente indicado para fabricantes de válvulas e dispositivos pneumáticos, 

permitindo uma simplificação nas etapas de seleção de produtos por parte dos usuários. 

Porém, analisando-se o comportamento das vazões mássicas no dispositivo, tais 

procedimentos experimentais não são capazes de expressar pequenas nuances no 

comportamento das vazões em diversos tipos de válvulas em situações enchimento ou 

esvaziamento de uma determinada câmara. As especificidades geométricas de cada 

equipamento, aliadas às simplificações adotadas, estão entre as prováveis causas das 

diferenças obtidas entre os resultados teóricos e os experimentais [McDonell e Bobrow, 1993, 

Perondi, 2002, Ning e Bone, 2005a]. Tais autores ainda ressaltam que a utilização do modelo 

clássico dado pelas equações (5.19) e (5.20) para cálculo das vazões mássicas também 

acarretam em erros qualitativos e quantitativos nas formas das curvas que representam este 

fenômeno, principalmente em situações de enchimento das câmaras. Ainda, Bobrow e 

McDonell, 1998, demostram que, mesmo que sejam ajustadas as relações de pressão e a 

abertura efetiva nas equações (5.19) e (5.20), a vazão mássica se apresenta ainda 

insuficientemente acurada, justificando assim a aplicação de outras técnicas de levantamento 

de parâmetros a partir de ensaios experimentais. Já, Qian et. al., 2011, demostram a 
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necessidade de adequação das curvas através de técnicas de minimização de erro, 

confrontando resultados experimentais com obtidos através da aplicação da norma ISO 6358, 

destacando que os resultados obtidos através da minimização promovem um aprimoramento 

das técnicas de controle preciso. 

Assim, tendo por base os estudos acima apresentados, que justificam a aplicação de 

técnicas experimentais específicas para a modelagem matemática de cada componente em 

estudo, optou-se nesse estudo pela utilização de uma metodologia que baseia-se na avaliação 

de resultados experimentais das diversas válvulas proporcionais que compõem o sistema de 

atuação do RP5GDL, se obtendo, por fim, curvas capazes de modelar adequadamente o 

comportamento das vazões. 

Em Perondi, 2002, é apresentado um estudo referente à obtenção de funções estáticas 

que tem por objetivo o cálculo explicito das vazões mássicas através das medições das 

pressões e da tensão de controle aplicados em uma válvula proporcional de modelo 

semelhante às utilizadas no presente estudo (ver Seção 7.1). De acordo com Perondi, 2002, a 

equação da vazão mássica que entra ou sai de uma câmara apresenta a seguinte estrutura 

matemática: 

 

 ( ), ) (
i i i i i im m p u d u i

max
q q f p p f u =     (5.25) 

 

onde ( )
iu if u  é uma função da tensão de controle que considera a abertura efetiva de uma 

válvula proporcional da junta i  (variando entre 0 ( ) 1
iu if u≤ ≤ ), ,( )

i i ip u df p p  é uma função 

das pressões a montante e jusante do orifício de controle da válvula i  podendo esta função 

assumir valores entre 0 e 1, e 
im

max
q    é a vazão mássica máxima que passa através do orifício. 

São assumidas, ainda as hipóteses de que a pressão de suprimento de ar sup( )p  que alimenta 

todas as válvulas do sistema é constante e que a pressão de exaustão das mesmas é igual à 

pressão atmosférica ( )
atm

p . 

Nas equações que seguem é adotada uma nomenclatura onde o subíndice j  indica a 

câmara do atuador pneumático ( j  pode se referir à câmara a ou à câmara b) e o subíndice i  

indica o atuador a que se refere (1 ao 5) relativo ao grau de liberdade do robô.  
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Avaliando a Equação (5.25), torna-se necessária a definição de valores para vazões 

mássicas máximas 
im

max
q    e das funções 

iuf  e 
ipf  em cada processo de enchimento ou 

exaustão de ambas as câmaras de cada atuador de forma separada. Por consequência, cada 

válvula utilizada no robô necessita do levantamento de 8 funções associadas a 4 parâmetros 

de vazão mássica máxima, de forma a obter valores numéricos para as vazões mássicas que 

entram ou saem das câmaras. É importante ressaltar ainda que estas funções são capazes de 

descrever determinadas características dos sistemas mecânicos das válvulas, como as 

assimetrias de operação (zona morta da válvula) e ganhos da relação vazão/pressão. 

A Equação (5.26) define a vazão mássica da válvula proporcional quando a pressão no 

interior da câmara j  (posterior a válvula) apresenta uma pressão igual ou inferior à de 

suprimento e superior a atmosférica (
iuat sum pp p p≤ ≤ ), ou seja, quando é insuflado ar para o 

interior da câmara j , enquanto que a Equação (5.27) define a vazão para quando a pressão no 

interior da câmara é igual ou superior à atmosférica ( supiatm dp p p≤ ≤ ), ou seja, durante a 

exaustão do ar do interior da câmara j  para a atmosfera: 

 

 , , ,( ) )( ) (
i i i i i i i i

insuf insuf insuf insuf

mj u d i mj pj u d u i
max

q p p u q f p p f u =     (5.26) 

e 

 , ,( ,) ( ) ( )
i i i i i i i i

exau exau exau exau

mj u d i mj pj u d u i
max

q p p u q f p p f u =     (5.27) 

 

As vazões mássicas máximas de exaustão e insuflamento, 
i

exau

mj
max

q  
e 

i

insuf

mj
max

q  
, foram 

levantadas experimentalmente através de procedimentos aplicados a cada válvula do 

RP5GDL. Detalhes relativos à metodologia de identificação destes parâmetros são 

apresentados no Capítulo 7, e estão de acordo com o procedimento proposto por Perondi, 

2002.  

As funções de tensão e pressão podem ser ajustadas através do método de mínimos 

quadrados com o uso de funções polinomiais de 3ª ordem, as quais são normalizadas para os 

valores máximos de sinal de controle (
max[ ]

i
u ) na forma 

max/ [ ]
i i i

u uu=  e para as pressões 

máximas atingidas nas câmaras como ) / ( )(
i ij j atm sup atmp pp p p− −= , resultando , por fim, em 

um conjunto de funções, que no caso específico da válvula que controla o primeiro grau de 

liberdade do RP5GDL, estão apresentadas através das figuras 5.3 e 5.4. 
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1 1 1 1 1

3 2( ) 2,366 2,925 1,735 1,269insuf

pa a a a af p p p p= − + − +  
1

3 2
1 1 1 1( ) 1, 476 4,134 4,031 0,381insuf

uf u u u u= − + −  

  

1 1 1 1 1

3 2( ) 0,600 0,423 0,937 0,001exau

pa a a a af p p p p= − + −  1

3 2
1 1 1 1( ) 1,380 4,190 4, 270 0, 458exau

uf u u u u= − + −  
Figura 5.3 – Ajuste das curvas experimentais de vazão mássica para a VP1 (câmara a). 

 

Verifica-se através das figuras 5.3 e 5.4 uma boa correlação entre os resultados obtidos 

nos experimentos com as funções de tensão e pressão para as câmaras do primeiro conjunto 

de válvula e atuador pneumático do RP5GDL. 

Em situações práticas, a compensação da zona morta de uma válvula consiste em um 

salto na tensão de controle na proximidade da região de inversão do sentido da vazão na 

válvula. Para evitar o excesso de oscilações bruscas (chattering) do sinal de controle, Cunha, 

2001, apresenta um procedimento de suavização da compensação da zona-morta como forma 

de contornar este problema. Outros autores [Perondi, 2002 e Valdieiro, 2005], também  

utilizam esta suavização, que consiste em utilizar uma função linear relativa à tensão quando 

há uma aproximação da mesma nas proximidades da região de fechamento da válvula. 
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1 1 1 1 1

3 2( ) 1,989 2,112 1,154 1,120insul

pb b b b bf p p p p= − + − +  1

3 2
1 1 1 1( ) 0,600 2,320 2,920 0, 202insuf

uf u u u u= − + −  

  

1 1 1 1 1

3 2( ) 0,600 0,412 0,926 0,001exau

pb b b b bf p p p p= − + −  1

3 2
1 1 1 1( ) 2,116 5,539 4,924 0,410exau

uf u u u u= − + −  
Figura 5.4 – Ajuste das curvas experimentais de vazão mássica para a VP1 (câmara b). 

 

 

  
Figura 5.5 – Aproximação linear da zona morta da válvula proporcional [adaptado de Perondi, 

2002] 
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Assim, tomando, por exemplo, o caso em que a válvula está insuflando ar na câmara a  

(e a câmara b está exaurindo), define-se um valor lim i
u  tal que os valores de tensão lim iiu u≤  

nas aproximações da vazão mássica em função de 
i

u , assumem comportamento linear, ou 

seja, para lim iiu u≤ , as funções de tensão normalmente descritas como ( )
i

ins

i

uf

ujf u e ( )
i

exa

i

u

ujf u , 

assumem a forma *

i i i

insuf insuf

uj uj
f a u=  e *

i i i

exau exau

uj ujf a u= , sendo as variáveis a /
i i i

insuf insuf

uj uj limf u=  e 

/
i i i

exau exau

uj uj lima f u= .  Existem, assim, dois casos de vazões em uma válvula i : o caso em que o ar 

comprimido está entrando na câmara a e por sua vez, saindo da câmara b; e o caso onde o ar 

sai da câmara a e entra na câmara b. Para cada caso, o valor definido em lim i
u pode ser 

diferente, mas, no presente estudo visando à simplificação do modelo, são considerados os 

mesmos para caso de insuflamento e exaustão, sendo calculados através da função lim max[ ]
i

u . 

5.1.2. Modelo de atrito LuGre 

O atrito é um fenômeno físico que ocorre entre dois elementos mecânicos em contato 

quando existe movimento relativo entre eles. A modelagem matemática do atrito é complexa, 

já que envolve fenômenos físicos que apresentam comportamentos de natureza aleatória e 

variantes no tempo, sendo que suas características dependem da velocidade relativa entre os 

corpos, temperatura, sentido de deslocamento, condições de lubrificação e de desgaste entre 

as superfícies [Olsson, 1996]. 

Conforme atestam diversos autores de estudos na área de servossistemas com 

acionamento fluídico [Virvalo, 1995; Perondi, 2002; Valdiero, 2005, Chang et al., 2012], o 

atrito nos atuadores pneumáticos deve-se principalmente ao contato do anel de vedação, 

presente no embolo do atuador, com o corpo do cilindro por onde o mesmo se move. No 

presente estudo, foi adotada a hipótese de que a força de atrito que ocorre no atuador 

pneumático é dominante com relação às demais fontes de atrito presentes no robô, 

desconsiderando, portanto, o efeito do atrito existente na estrutura do manipulador e em 

elementos da transmissão. Esta hipótese se baseia no fato de que na maioria dos 

manipuladores robóticos, incluindo o objeto de estudo, possuem rolamentos nas juntas, os 

quais são caracterizados por apresentarem modelos de atrito semelhantes aos encontrados na 

situação de contato entre sólidos [Olssom et al., 1998].  
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O modelo de atrito LuGre, proposto por Canudas de Wit et al., 1995, é utilizado no 

presente trabalho devido a sua capacidade de representar diversos efeitos que compõem o 

atrito, dentre os principais se pode citar o fenômeno de Stribeck, efeitos de atrito de Coulomb, 

atrito viscoso e estático, além de características como a histerese, força de quebra variável e 

de deformações elásticas no movimento de pré-deslizamento. Este modelo foi desenvolvido 

baseado no estudo do atrito a nível microscópico, onde o contato ocorre através de pequenos 

elementos modelados de forma elástica [Canudas de Wit et al., 1995].  

No modelo LuGre se entende que as superfícies em contato apresentam rugosidades, e 

que a complexa relação de contato entre as irregularidades das mesmas dificulta o 

deslizamento entre elas. Tomando-se o caso em que inicialmente os corpos encontram-se em 

repouso em que ocorre uma ação externa (força externa) que tende a causar um movimento 

relativo entre eles, os elementos na região de contato passam a deformar-se elasticamente. A 

força gerada de reação dos elementos em contato em virtude dessa deformação tende a 

impedir o movimento relativo entre os dois corpos. No caso de ações externas que ocasionam 

pequenas deformações, os elementos de contato de um corpo permanecem unidos e o 

deslocamento resultante pode ser inteiramente revertido com a eliminação da ação externa 

causadora dessas deformações [Sobczyk, 2009]. 

Na formulação matemática do modelo Lugre, a força de atrito é composta por uma 

força proporcional à média das microdeformações dos elementos elásticos, uma parcela 

proporcional à taxa de variação temporal das deformações e por uma parcela relativa à força 

de atrito viscoso. Assim, a força de atrito resultante do modelo é expressa pela Eq. (5.28): 

 

 0 1 2i i i i

i
atr i i

dz
z yF

dt
σ σ σ= + + ɺ   (5.28) 

 

onde 0i
σ  é o coeficiente de rigidez das deformações microscópicas entre as superfícies de 

contato no atuador i, 
i

z  é a médias das microdeformações dos elementos elásticos do atuador i, 

1i
σ é o coeficiente de amortecimento, 2i

σ  é o coeficiente viscoso e 
i

yɺ  é a velocidade relativa 

atuador. A dinâmica da média das microdeformações 
i

z  é definida pela seguinte equação: 

 

 0

( )
iii

i i

i i

ydz
y z

dt g y

σ
= −

ɺ
ɺ

ɺ
  (5.29) 
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onde o termo ( )
i i

g yɺ  é uma função que representa os efeitos de atrito seco e viscoso, além de 

fenômeno de Stribeck, que possui sua curva definida em Canudas de Wit et al., 1995, e 

Armstrong-Hélouvry et al., 1994, como: 

 

 ( )
2

/
) )( ( i si

i i i

y y

i i c s cg y F F F e
−

= + −
ɺ ɺ

ɺ   (5.30) 

 

na qual 
icF  se refere à força de atrito seco (ou de Coulomb), 

is
F é a força de atrito estático e 

isyɺ  é a velocidade de Stribeck do i-ésimo atuador.  

Nota-se que para efetiva implantação do modelo Lugre é necessário o conhecimento 

de quatro parâmetros estáticos 2( , ,  e )
i i i ic s sF F yσ ɺ  e dois parâmetros dinâmicos 0 1(  e )

i i
σ σ , para 

cada atuador que compõe o robô em estudo. Através da Equação (5.30) pode-se verificar a 

existência do domínio ( )
i ic i i sF g y F≤ ≤ɺ  onde a ( )i ig y  é sempre positiva. Desta forma a 

função que descreve as características de regime permanente do modelo com movimentos em 

velocidade constante 
iy cte=ɺ  e 0z =ɺ , ou seja, a força de atrito em regime de velocidade 

constante (
issF ) com 0z =ɺ  pode ser definida pela Equação (5.31), a qual é utilizada na 

identificação dos parâmetros estáticos do modelo: 

 

 ( ) ( )
2

/

2sgn( ) i si

i i i i i

y y

ss i c s c i
F y F F F e yσ

− 
= + − + 

 

ɺ ɺ
ɺ ɺ   (5.31) 

 

Na Figura 5.6 é apresentado um gráfico referente ao comportamento do modelo da 

força aplicando-se a equação (5.31) para diferentes valores de velocidades constantes. 

 

 
Figura 5.6 – Força de atrito versus velocidade constante [Perondi, 2002] 
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Ainda em Perondi, 2002, e Perondi e Guenther, 2002, são apresentados estudos 

relativos à identificação paramétrica de um atuador pneumático semelhante aos utilizados 

nesse trabalho, onde os valores numéricos para os parâmetros, 2i
σ , 

icF , 
isF , 

isyɺ , destinados a 

gerar o mapa estático atrito Lugre são identificados. Nesses estudos são descritas as técnicas 

de identificação, baseadas na aplicação de uma combinação de diversos testes experimentais 

com simulações do sistema operando em diferentes direções de movimento ( 0
i

y >ɺ  e 0
i

y <ɺ ). 

Perondi, 2002, descreve que o parâmetro 0i
σ  pode ser identificado através de 

procedimentos experimentais baseados na medição direta dos micro-deslocamentos em 

regime de pré-deslizamento, utilizando um equipamento ótico de precisão, enquanto que as 

forças aplicadas ao êmbolo podem ser obtidas através da diferença de pressão entre as 

câmaras multiplicadas pela área do êmbolo (no caso de utilização de atuadores simétricos). 

Assim o parâmetro 0i
σ  pode ser obtido através da equação: 

 

 0i

i

i

F

y
σ

∆
=

∆
  (5.32) 

 

onde, para as medições executadas no tempo t  define-se a variação da força aplicada 

( ) (0)
i i i

F F t F∆ = −  e a variação do deslocamento medido ( ) y (0)
i i i

y y t∆ = − .   

Perondi, 2002, alerta, que este procedimento experimental está sujeito às incertezas 

devido as contaminações dos sinais adquiridos (ruídos na aquisição de dados de força e 

variação de posição), reduzindo assim a eficácia desta análise no caso dos resultados obtidos, 

os quais se apresentarem demasiadamente contaminados. 

Desta forma, uma alternativa viável para identificação do parâmetro dinâmico  0i
σ  é 

através de procedimentos de sucessivas simulações, seguindo basicamente duas orientações: a 

obtenção de microdeformações de ordem de grandeza aceitável e a viabilidade de 

implementação posterior em um sistema de controle, sem a perda da estabilidade numérica 

por limitações do passo de integração. 

Cabe ressaltar que diversos testes com diferentes valores para o parâmetro 0i
σ  foram 

realizados no modelo de simulação do robô, sendo que para determinados valores, não foi 

possível executar a simulação, chegando-se por fim a um conjunto de valores para este 

parâmetro (descrito no Capítulo 7) que possibilitou a realização das simulações com sucesso. 
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Destaca-se que esta dificuldade foi encontrada em outros estudos como Perondi, 2002 e 

Sobczyk, 2009, tendo sido identificada a principal fonte dos problemas que consiste na 

relação entre este parâmetro e o passo de integração utilizado. Os mesmos autores ainda 

expõem que a utilização de valores demasiadamente elevados no parâmetro 0i
σ  torna 

necessária a redução significativa do passo de integração, que por fim, torna os resultados de 

simulação incompatíveis com os experimentos executados, já que em um sistema de aplicação 

de controladores em “tempo real” (conforme exposto no Capítulo 4), o passo de integração 

não pode ser demasiadamente reduzido. 

Quanto ao parâmetro dinâmico 1i
σ , de acordo com Armstrong e Canudas, 1996, as 

deformações na região de pré-deslizamento situam-se na faixa de 1 a 50 µm. O valor deste 

parâmetro proporciona um amortecimento adequado ao modelo de atrito na região de pré-

deslizamento e deve ser ajustado de modo a assegurar a propriedade de passividade do 

modelo LuGre, que de acordo com a condição deduzida por Barabanov e Ortega, 2000, é dada 

pela Equação (5.33): 

 

 2
1

1

i

i

i

i

s

c

F

F

σ
σ ≤

 
−  

 

  (5.33) 

 

Situações semelhantes são encontradas em Valdieiro, 2005 e Machado, 2010, onde os 

parâmetros de atrito LuGre para um robô de acionamento hidráulico e 2 graus de liberdade 

são levantados através da combinação de resultados experimentais e procedimentos de 

simulação. Ressalta-se que cada atuador que compõe o manipulador apresenta parâmetros de 

atrito diferenciados entre si, necessitando assim de experimentos de identificação para cada 

grau de liberdade e posteriores procedimentos de simulação, apresentados em detalhes no 

Capítulo 7. 

5.1.2.1. Limitações do modelo LuGre 

Apesar de possuir diversas características desejáveis, o modelo LuGre sofre de 

algumas limitações, associadas à sua fidelidade de representação dos fenômenos que 

compõem o atrito e à caracterização da continuidade de sua formulação matemática.  
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No que diz respeito à fidelidade da representação do atrito, se constata que a mesma é 

deficiente no que diz respeito a alguns aspectos, como o fenômeno denominado stiction 

[Olsson et al, 1998], referente à transição da condição de movimento relativo entre duas 

superfícies em contato de um estado dinâmico (no sentido de haver translação efetiva entre as 

duas superfícies) para um estático. Em uma região próxima a velocidade zero, existe uma 

diferença significativa no valor da força de atrito em cada uma dessas circunstâncias, o que 

gera diferentes efeitos em cada sentido em que essa transição ocorre. Quando o movimento 

relativo entre as superfícies em contato deixa de estar associado a uma deformação puramente 

elástica e passa a apresentar translação efetiva, têm-se dois fenômenos: o movimento de pré-

deslizamento e a quebra da força de contato, isto é, o decréscimo súbito no valor da força de 

atrito quando ocorre a transição de regimes. Quando essa transição se dá no sentido oposto, 

tem-se o efeito de fricção estática (stiction), caracterizado pelo crescimento acentuado no 

valor da força do atrito que acompanha a finalização do movimento de translação. De acordo 

com Dupont et al., 2000, o modelo LuGre é capaz de representar adequadamente as fases do 

movimento de pré-deslizamento e de quebra de contato, mas não o efeito de stiction. De 

acordo com os autores, sob determinadas condições as simulações empregando o modelo 

LuGre podem fornecer previsões de movimento incorretas, em que um corpo em translação 

deveria retornar a uma condição de quase-repouso (no sentido de apresentar somente 

movimentos de pré-deslizamento) mas não o faz, permanecendo em uma condição de 

deslocamento médio não-nulo. Dessa forma, os mesmos autores propõem uma versão 

modificada do modelo LuGre, denominando-a “Modelo Elastoplástico”. Tal modificação 

consiste em adicionar uma função auxiliar à dinâmica de observação do estado interno ( )z t , 

tal função depende da velocidade de deslizamento e do próprio valor de ( )z t , a fim de 

representar o efeito de stiction com um grau de fidelidade maior. No mesmo trabalho, os 

autores também demonstram que o modelo Elastoplástico possui as mesmas três propriedades 

analíticas mais relevantes do modelo LuGre. 

Ainda no que diz respeito à fidelidade de representação do modelo LuGre, Swevers et 

al., 2000, afirmam que o mesmo não expressa a propriedade de histerese com memória não- 

local, que consiste na alteração do formato de sua curva de transição entre movimento de pré-

deslizamento e translação efetiva, que mantém-se inalterado, impossibilitando ajustes no 

modelo, para sua melhor representação de experimentos. Swevers et al., 2000, propõem 

alterações no modelo LuGre de modo a representar adequadamente estes dois efeitos (stiction 
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e memória não-local). O modelo resultante é denominado modelo de Leuven e seu emprego 

como parte da modelagem matemática de um servoposicionador pneumático com atrito é 

encontrado em Nouri et al., 2000. Outro esquema que propõe representar com maior 

fidelidade o efeito de histerese com memória não-local é encontrada no modelo denominado 

Escorregamento de Maxwell Generalizado (Generalized Maxwell-Slip – GMS) [Lampaert et 

al., 2003; Al-Bender et al., 2005], que se baseia na análise das deformações individuais de 

cada um dos “N” elementos de contato utilizados no modelo. Segundo esse modelo, a força de 

atrito entre as duas superfícies é a resultante dos efeitos de cada um dos elementos de contato. 

Segundo os autores dos respectivos trabalhos, ambos os modelos são capazes de superar as 

limitações do modelo LuGre quanto aos aspectos acima mencionados. 

A outra categoria de limitação do modelo LuGre refere-se à estrutura descontínua da 

equação utilizada na estimativa do estado interno ( )z t (ver Equação (5.29)). Conforme já 

mencionado em alguns casos, tal natureza descontínua pode limitar sua aplicação em certos 

tipos de controladores baseados em modelos. Segundo Sobczyk, 2009, se a derivada temporal 

da força a ser aplicada ao sistema é parte da lei de controle, uma vez que essa força contém a 

estimativa do atrito do sistema dada pela Equação (5.28), e como essa força depende do termo 

( )z tɺ  então seria necessário se obter ( )z tɺɺ  por meio da derivação da Equação (5.29) com 

respeito ao tempo. Devido à dependência da Equação (5.29) em relação ao termo descontínuo 

yɺ , tal derivada é indefinida quando 0y =ɺ , o que torna impossível calcular o valor da lei de 

controle desejada nessas condições. Esse problema é apontado em diversos trabalhos, tais 

como Perondi, 2002, Valdiero, 2005, Guenther et al., 2006, Koopman et al., 2008 e Koopman 

et al., 2011. Conforme já mencionado e como será visto na Seção 6.4.2, existem funções 

capazes de aproximar de forma fidedigna a função módulo, contornando o problema relativo à 

sua solução na origem. 

5.2. Modelo cinemático de um robô 

A cinemática é o ramo da física que trata do estudo dos movimentos sem considerar as 

forças que os provocam. O problema da cinemática direta em um robô consiste na 

determinação da posição e orientação do efetuador a partir da análise do posicionamento das 

juntas que compõem o braço [Sciavicco e Siciliano, 2000]. Segundo Spong e Vidyasagar, 

1989, a posição e orientação dos elos que compõem um robô manipulador podem ser 
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determinadas através do uso de sistemas de coordenadas convenientemente escolhidos e 

fixados aos mesmos. De acordo com Fu et al., 1987, esta definição deve considerar a clareza, 

facilidade de representação e implicações computacionais, possibilitando que sistemas com 

características geométricas complexas possam ser representados através de um número 

reduzido de parâmetros. 

Para solucionar as restrições geradas pela cadeia cinemática do robô, deve-se ter uma 

descrição matemática das transformações espaciais em cada uma das juntas. Desta forma, 

diversas notações são propostas na literatura, entre as quais, a de Denavit - Hartenberg, a 

versão de Richard Paul, e a de Sheth-Uicker [Jazar, 2007]. 

Por apresentar uma notação clara e de fácil aplicação em manipuladores de cadeia 

cinemática aberta, a notação de Denavit Hartenberg é a mais utilizada dentre as apresentadas. 

De acordo com Fu et al., 1987, o método de Denavit Hartenberg é um método sistemático de 

representação das relações cinemáticas entre um elo e seus elos adjacentes, onde são 

necessários quatro parâmetros por elo para a definição completa dos mesmos. Segundo esta 

notação, os parâmetros 
i

a  e 
i

α  são os dos elos e 
i

d  e 
i

θ  são os das juntas. 

Na convenção de Denavit Hartenberg, o sistema de coordenadas dos elos é 

estabelecido respeitando 3 regras básicas: 

• O eixo 
1i

z −
 é disposto de forma alinhada com a direção de movimento da junta i . 

• O eixo 
i

x  é posicionado paralelo a normal comum ao eixo 
1i

z −
  

• O eixo 
i

y  completa o sistema de coordenadas de acordo com a regra da mão direita. 

Ao final da aplicação do método de Denavit Hartenberg, cada elo possuirá um sistema 

de coordenadas, desde a base inercial (índice 0) até o efetuador (índice i ), de acordo com o 

número de graus de liberdade do robô. Não existe uma definição específica para o 

posicionamento do sistema de coordenadas da base (ou sistema de coordenadas 0), desde que 

sejam respeitadas as três regras. Por tratar-se de um método sistemático, seu algoritmo pode 

ser descrito por um sequenciamento de 7 passos, que estão descritos em detalhes no Apêndice 

C, onde são apresentadas as operações matemáticas que permitem obter-se os modelos 

cinemáticos a partir da descrição da cadeia cinemática dada através dos parâmetros de 

Denavit-Hartenberg. 
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5.2.1. Cinemática direta do RP5GDL 

Por ser o método mais referenciado e utilizado na literatura estudada para a descrição 

da cadeia cinemática de um robô, o método de Denavit-Hartenberg, é aplicado no estudo do 

RP5GDL aqui apresentado. Conforme pode ser visualizado na Figura 5.7, a estrutura da 

cadeia cinemática do manipulador pneumático contém a representação dos elos e juntas e os 

sistemas de coordenadas de cada elo definidos através da notação de Denavit Hartenberg, 

como em Gan et al., 2005, Souto, 2007, Watanabe et al., 2008. 

 
Figura 5.7 – Sistemas de coordenadas na representação simplificada dos elos e juntas do 

RP5GDL 
 

Tomando-se o modelo geométrico apresentado na Seção 3.2, pode-se determinar os 

parâmetros de Denavit Hartenberg e definir suas matrizes de transformação homogêneas. Na 

Tabela 5.1, estão apresentados os valores dos parâmetros de Denavit Hartenberg do robô em 

estudo. 

Tabela 5.1 – Parâmetros de Denavit-Hartenberg do RP5GDL 
 

Elos α  [rad] a [m] θ  [rad] d  [m] 

1 0 0 1θ  0,263 

2 / 2π−  0 0 2d  

3 / 2π  0 / 2π  
30,1945 d+  

4 / 2π−  0 4θ  0 

5 0 0 5θ  0,1883 
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Os parâmetros θ  e d são, respectivamente, as variáveis das juntas rotacionais e 

prismáticas, apresentados de acordo com a Figura 5.7.  

A seguir estão apresentadas as matrizes de transformação referente a cada parte do 

robô: 

Base (1º grau de liberdade): 

 

 
1 1 1 1 1 1 1 1 1

0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 1

1 1 1

cθ cα sθ sα sθ a cθ cθ sθ 0 0
sθ cα cθ sα cθ a sθ sθ cθ 0 0
0 sα cα d 0 0 1 0,263

0 0 0 10 0 0 1

− −   
−   = =   

     

T   (5.34) 

 

Translação vertical (2º grau de liberdade): 

 

 
2 2 2 2 2 2 2

1 2 2 2 2 2 2 2
 2

22 2 2

cθ cα sθ sα sθ a cθ 1 0 0 0
sθ cα cθ sα cθ a sθ 0 0 1 0

0 -1 0 d0 sα cα d
0 0 0 10 0 0 1

−   
−   = =   

     

T   (5.35) 

 

Translação horizontal (3º grau de liberdade): 

 

 
3 3 3 3 3 3 3

2 3 3 3 3 3 3 3
 3

33 3 3

cθ cα sθ sα sθ a cθ 0 0 1 0
sθ cα cθ sα cθ a sθ 1 0 0 0

0 1 0 d +0,19450 sα cα d
0 0 0 10 0 0 1

−   
   = =   
  

−

  

T   (5.36) 

Arfagem do efetuador (4º grau de liberdade): 

 

 
4 4 4 4 4 4 4 4 4

3 4 4 4 4 4 4 4 4 4
 4

4 4 4

cθ cα sθ sα sθ a cθ cθ 0 sθ 0
sθ cα cθ sα cθ a sθ sθ 0 cθ 0
0 sα cα d 0 1 0 0

0 0 0 10 0 0 1

− −   
−   = =   −

     

T   (5.37) 

 

Rotação do efetuador (5º grau de liberdade): 

 

 
5 5 5 5 5 5 5 5 5

4 5 5 5 5 5 5 5 5 5
 5

5 5 5

cθ cα sθ sα sθ a cθ cθ sθ 0 0
sθ cα cθ sα cθ a sθ sθ cθ 0 0
0 sα cα d 0 0 1 0,1883

0 0 0 10 0 0 1

− −   
 −   = =   
     

T   (5.38) 
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Realizando as multiplicações das matrizes de transformação apresentada na Equação 

C.3 do Apêndice C, são obtidas as equações de posição e orientação do efetuador. 

 

 

x x x x
0 0

y y y y 5 5

z z z z

5 1 4 1 5 1 4 5 1 5 1 4 4 1 3 1

5 1 4 1 5 1 4 5 5 1 1 4 1 4 3 1

4

n s  a p
n s a p
n s a p 0 0 0 1
0 0 0 1

cθ sθ sθ cθ sθ sθ sθ sθ cθ cθ sθ θ 0,1883cθ sθ (d 0,1945)sθ
cθ cθ sθ sθ sθ cθ sθ sθ cθ sθ cθ θ 0,1883cθ cθ (d 0,1945)cθc

c c

c

θ

− − − − −

 
   = =    
  

− +
+ +− − −

−

0
 5

R pT

5 4 5 4 4 2θ cθ sθ sθ 0,1883sθ d 0,263
0 0 0 1

 
 
 +
 

+


 (5.39) 

 

Para identificação das condições limites para os valores de deslocamentos nas juntas, 

calculou-se a partir do modelo geométrico, os valores das máximas capacidades de 

movimentação individuais de cada grau de liberdade do manipulador. 

 Os valores identificados como limites são apresentados na Tabela 5.2. 

 

Tabela 5.2 – Valores limites das juntas 
 

Junta Valores limites 

1 (-2,465185 até 2,465185) [rad] ou (-141,24 até 141,24) [º] 

2 (0 até 0,450) [m] 

3 (0 até 0,300) [m] 

4 (-1,9809 até 1,9809) [rad] ou (-113,5 até 113,5) [º] 

5 (-2,3562 até 2,3562) [rad] ou (-135 até 135) [º] 

 

Nas figuras 5.8 a 5.10 são apresentadas as representações do espaço de trabalho do 

robô, obtidas utilizando-se o modelo sólido do manipulador (melhor visualizado na Figura 

5.7, na cor cinza, centralizado quanto ao volume permissível as juntas) e o seu máximo  

volume de trabalho.  

Nas três figuras subsequentes abaixo, na cor verde é apresentado o volume de trabalho 

requisitado, proposto na Seção 1.3. 
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Figura 5.8 – Representação do espaço de trabalho 

 

 
Figura 5.9 – Vista do plano x-y do espaço de trabalho 
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Figura 5.10 – Vista do plano y-z do espaço de trabalho 

 

O chamado de espaço das juntas é o espaço tridimensional definido pelos vetores de 

variáveis de juntas. Normalmente, as variáveis dos atuadores não equivalem às das juntas, 

pois existem sistemas de transmissão mecânica intermediários. O equacionamento da relação 

entre a posição efetiva de uma junta e a posição real do elemento acionador é dada por [Craig, 

1989; Sciavicco e Siciliano, 2000; Schirmer, 2005; Allgayer, 2011]: 

 

 [ ]q J y−Λ=   (5.40) 

 q Jy=ɺ ɺ   (5.41) 

 q Jy=ɺɺ ɺɺ   (5.42) 

 

onde q é o vetor de variáveis generalizadas das juntas e  e q qɺ ɺɺ  suas derivadas temporais, 

,  e y y yɺ ɺɺ  são, respectivamente, os vetores posição, velocidade e aceleração no espaço dos 

atuadores, J é a matriz diagonal de fatores constantes que dependem do tipo de transmissão e 

Λ  é o vetor de offset. 

Por utilizarem sistemas de transmissão mecânica, as juntas da base, arfagem e rolagem 

do efetuador, necessitam da mudança de base das juntas para os atuadores. O valor de J  foi 

obtido do modelo geométrico através das dimensões das polias e, no caso do atuador 
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rotacional, do ângulo máximo prescrito para ele. Já, para os valores de Λ, considera-se que os 

êmbolos dos atuadores pneumáticos estão centrados em relação ao seu curso. No caso do 

atuador rotativo, foi considerado que este prescreve um deslocamento linear (
5L ) de 0,106 

[m], cujo valor foi obtido através do modelo geométrico do mesmo.  

 

 [ ]diag 10,9079 1 1 17,453 44,444J = − −    (5.43) 

 T[0, 225 0, 450 0 0,1125 0, 053 014]Λ =   (5.44) 

 

Observação 5.1: da Equação (5.43), conclui-se que a matriz de transformação J é 

limitada, consequentemente se os vetores  y yɺ  e yɺɺ forem limitados, os vetores q, qɺ  e qɺɺ 

também serão limitados.  

Uma prova da existência de um limite superior da velocidade de um atuador 

pneumático max
( )yɺ  é encontrada em Sobczyk, 2009, a qual se mantém válida no presente 

estudo, já que a força de atuação pneumáticas em cada junta mantem-se limitada pela relação 

entre a pressão de suprimento ( supp ) e a pressão atmosférica (
atmp ). 

5.2.2. Cinemática inversa do RP5GDL 

Conforme Spong e Vidyasagar, 1989, o procedimento de obtenção de uma 

representação através da cinemática inversa consiste em encontrar os valores para as variáveis 

de junta dispondo-se da posição e a orientação do efetuador. O problema da cinemática 

inversa apresenta um equacionamento mais elaborado que o da cinemática direta, pois 

normalmente consiste na solução de equações não-lineares, que nem sempre possibilitam 

encontrar uma solução na forma fechada. Podem ainda ocorrer situações onde é possível 

encontrar múltiplas soluções, infinitas soluções ou até casos onde não existe solução 

[Sciavicco e Siciliano, 2000]. Existem dois métodos geralmente utilizados para a solução da 

cinemática inversa, o primeiro baseado em uma interpretação analítica e o segundo baseado 

em uma solução numérica. 

O método numérico consiste na aplicação de técnicas iterativas, como a pseudo-

inversa do jacobiano ou da transposta do jacobiano [Sciavicco e Siciliano, 2000] ou o 

chamado método dos mínimos quadrados amortecido [Wampler, 1986]. Os algoritmos 

numéricos utilizados para solucionar o problema da cinemática inversa tem como vantagem 
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principal o fato de serem genéricos, podendo, assim, ser desenvolvidos independentemente do 

modelo geométrico do manipulador. Porém, como citado por Kucuk e Bingul, 2005, estes 

métodos são lentos, sua convergência não é garantida e dependem fortemente da estimativa 

inicial. 

O método analítico, também conhecido como solução em forma fechada, leva à 

obtenção de todas as equações das soluções existentes (desde que existam e não sejam 

infinitas) permitindo identificar possíveis singularidades. Este método não é genérico como o 

numérico e é aplicável, normalmente, a robôs simples que possuem um grande número de 

parâmetros de Denavit-Hartenberg nulos [Romano, 2002]. O método utiliza análise, 

geométrica ou algébrica. 

De acordo com este método, a descrição geométrica espacial do manipulador é 

decomposta em diversos planos e, pelos recursos da geometria plana, é resolvido o 

equacionamento para os ângulos das juntas. Na análise algébrica, busca-se relacionar a 

posição e a orientação desejadas na forma de uma matriz homogênea com relação à matriz de 

transformação. 

O método utilizado neste trabalho é o analítico. Como observado através da Equação 

(5.39), a matriz de transformação possui termos com apenas uma ou duas variáveis que 

podem ser igualados aos termos correspondentes na matriz homogênea de posição e 

orientação desejadas (Equação C.3), originando a Equação (5.45): 

 

 

5 1 4 1 5 1 4 5 1 5 1 4 3 4 1

5 1 4 1 5 1 4 5 5 1 1 4 3 4 1

4 5 4 5 4 4 2

dx dx dx dx

dy dy dy

cθ sθ sθ cθ sθ sθ sθ sθ cθ cθ sθ θ (d 0,1945 0,1883cθ )sθ
cθ cθ sθ sθ sθ cθ sθ sθ cθ sθ cθ θ (d 0,1945

c
c

0, 263
0

0,1883cθ )cθ
cθ cθ cθ sθ sθ 0,1883sθ d

n s  a p
n s a p

0 0 1

 
 


− − − − − + +
− − − + +

− +

=

+
  

dy

dz dz dz dzn s a p
0 0 0 1

 
 
 
  

 (5.45) 

 

A solução para o ângulo 
4θ  é obtida igualando-se os termos na posição referente ao 

par ordenado (3,3) da matriz de transformação global e de posição e orientação desejada. 

  

 4 dzθ arcsen(a )=   (5.46) 
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A variável 2d  é obtida a partir da comparação dos termos (3,4) das matrizes da 

Equação (5.45). 

 
2 dz 4d  p ,1883sθ0 0, 263= − −   (5.47) 

 

Para a obtenção do ângulo 1θ  é utilizada a razão entre os termos localizados em (1,3) 

e (2,3), resultando na Equação (5.48). 

 

 dx 1
1

dy 1

a sθ
θ = arctan arctan

a cθ

   
− = −       

  (5.48) 

 

Da mesma forma, para o cálculo do ângulo 5θ  são utilizados os valores de (3,2) e 

(3,1) que resulta na Equação (5.49): 

 

 dz 5
5

dz 5

s sθ
θ =arctan arctan

n cθ

   
= −   

   
  (5.49) 

 

A incógnita é computada através da comparação entre os termos localizados em (2,4) 

da matriz de transformação e da posição e orientação desejada. 

 

 
dy 1 4 1

3
1

p  0,1883cθ cθ  0,1945cθ
d

cθ

−−
=   (5.50) 

 

Destaca-se nas equações (5.48), (5.49) e (5.50) a existência de uma região no interior 

do espaço de trabalho ( )1 1 4 4θ = π / 2, θ = π / 2, θ = π / 2 θ = /  π 2− −  onde não existe 

solução para a cinemática inversa. Esses pontos são conhecidos como pontos de singularidade 

e ocorrem devido à perda de um grau de liberdade correspondente a situação de alinhamento 

dos eixos, possibilitando mais de uma solução para o sistema de equações que regem a 

cinemática inversa.  

Quanto à solução de problemas relativos à cinemática inversa, ainda existem outras 

abordagens que não serão detalhadas neste estudo, como a Solução de Pieper, onde o 

problema da cinemática inversa é desmembrado em cinemática inversa de posição e 
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cinemática de orientação [Spong e Vidyasagar, 1989], ou métodos interativos, como o da 

inversa do jacobiano. Ressalta-se aqui, que tais métodos, podem possibilitar a obtenção de 

soluções para a cinemática inversa em pontos singulares. 

5.2.3. Determinação dos parâmetros geométricos do RP5GDL 

Em montagens que apresentam um elevado número de componentes mecânicos 

interagindo, os valores para os parâmetros inerciais do conjunto, como, por exemplo, a massa, 

o momento de inércia e a posição do centro de massa, são de difícil obtenção utilizando 

diretamente cálculos geométricos ou métodos analíticos. Assim, para obtenção destes 

parâmetros, se utiliza normalmente algum recurso computacional. 

No presente estudo, os valores para os momentos de inércias, posições de centro de 

massa e valores das massas de cada elo foram obtidos por meio de modelo sólido 

computacional através do uso de recursos de análise do software Solidworks®. Estes dados 

estão apresentados na Tabela 5.3. 

 

Tabela 5.3 – Parâmetros geométricos dos elos 
 

Elo 1º GDL 2º GDL 3º GDL 4º GDL 5º GDL 

Posição x do centro de massa ( )x  [m] -0,001400 -0,056851 -0,011634 -0,002526 0,000153 

Posição y do centro de massa ( )y  [m] -0,005865 -0,005712 0,382228 -0,000830 0,000663 

Posição z do centro de massa ( )z  [m] 0,054615 0,005713 -0,041912 0,034040 -0,098280 

Momento de inércia em relação ao 
plano x ( )

xx
I [kgm²] 

1,391419 0,004154 1,942905 0,009376 0,008531 

Momento de inércia em relação ao 
plano y ( )

yy
I  [kgm²] 

1,391672 0,009081 0,534331 0,011374 0,008558 

Momento de inércia em relação ao 
plano z ( )

zz
I  [kgm²] 

0,018239 0,009081 1,603737 0,003664 0,000117 

Produto de inércia em relação aos 
planos x-y ( )

xy
I  [kgm²] 

-0,000319 0,000995 -0,046629 0 0 

Produto de inércia em relação aos 
planos y-z ( )

yz
I  [kgm²] 

-0,021089 -0,00001 -0,164867 -0,000005 -0,000078 

Produto de inércia em relação aos 
planos x-z ( )

xz
I  [kgm²] 

-0,005414 -0,000148 0,016173 0,000066 0,000006 

Massa ( )m  [kg] 15,250871 1,759776 10,281405 2,135979 0,639662 

 

Adicionalmente pode-se definir a matriz 
i

In  de propriedades inerciais de um 

determinado elo i, apresentada na Equação (5.51), onde ,   e 
i i i

x y z  são as componentes da 
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posição do centro de massa do elo i . Nota-se que a matriz 
i

In  depende apenas da distribuição 

de massa do elo i  e não da posição ou da velocidade do mesmo em relação ao seu sistema de 

coordenadas. A Tabela 5.3 permite o cálculo numérico de 
i

In , o qual será efetuado apenas 

uma vez, quando aplicado junto ao algoritmo de Euler-Lagrange ou o de Newton-Euler. 

 

 

+ +

2
+

2
+

2

i i i

i i

i i i

i i

i i i

i i

xx yy zz

xy xz

xx yy zz

xy yz

xx yy zz

xz

i i

i i
i

i i

i i i i i i i

yz

m x

m y
In

m z

m x m y m z m

I I I
I I

I I I
I I

I I I
I I

 
 
 

− 
 =
 

− 
 
 
  

−

  (5.51) 

 

5.3. Dinâmica de um robô rígido 

Existem diversos métodos para a obtenção das equações do movimento em sistemas 

multicorpos. Tais equações, podem ser obtidas através de diversas formulações, como a de 

Kane, Newton-Euler, Euler-Lagrange, Princípio de D’Alembert ou Hamilton, entre outras, 

tendo sua dedução apresentada e detalhada em diversos livros-texto na área de robótica [Fu et 

al., 1987, Spong e Vidyasagar, 1989, Craig, 1989, Sciavicco e Siciliano, 2000, Angeles, 2002, 

Siciliano et al., 2009]. Dentre estas, destacam-se as formulação de Kane, Newton-Euler e a 

formulação Lagrangeana (ou Euler-Lagrange). A formulação de Kane provê uma metodologia 

para obter as equações do movimento em um manipulador baseada no método Lagrangeano, 

onde certo número de variáveis ‘Z’ são introduzidas, não tendo necessariamente algum 

significado físico. Conforme Wampler,1986, esta formulação requer um pequeno custo 

computacional, se comparado aos outros métodos. 

A modelagem dinâmica feita através da formulação Recursiva de Newton-Euler 

(RNE) segue a interpretação direta da segunda Lei de Newton para o movimento. Através 

deste método, é possível obter as parcelas de forças e torques juntamente com os dados 

cinemáticos do manipulador, possuindo ainda uma eficiência computacional geralmente 

superior à formulação Lagrangeana, mas inferior à formulação de Kane. Cabe ressaltar que 

apesar de ser um método de cálculo de forças/torques eficiente, a metodologia de Newton-

Euler não explicita as parcelas relativas às inercias, efeitos de Coriolis e gravitacionais, 
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dificultando a aplicação de métodos de controle baseados na dinâmica inversa, no cálculo de 

alguns destes termos, como ocorre no presente estudo. 

Na formulação Lagrangeana, adotada neste trabalho, descreve o modelo dinâmico em 

termos de energia potencial e cinética descrita através de um sistema de coordenadas 

generalizadas. Esse método, em conjunto com a notação de Denavit-Hartenberg, possui as 

vantagens de ser formulado sistematicamente e de ter análise e implementação computacional 

simplificada. Entretanto, o método necessita de um grande número de operações matemáticas, 

devido às derivações numéricas necessárias [Fu et al.,1987]. Cabe lembrar ambos os métodos 

Newton-Euler e Euler-Lagrange são mais facilmente aplicados considerando que os elos que 

compõem a cadeia cinemática aberta são corpos rígidos, ou seja, os efeitos dos deslocamentos 

elásticos entre os elos são considerados suficientemente pequenos para serem desprezados. 

Quanto aos elementos mecânicos que compõe um manipulador robótico, pode-se citar 

ainda a presença de mecanismos de transmissão de movimento que constituem as juntas de 

movimentação. No caso específico do manipulador em estudo, estes elementos foram 

concebidos de forma a minimizar possíveis folgas, possibilitando assim que a conexão 

mecânica entre elas possa ser considerada como possuindo, para fins matemáticos, uma 

ligação rígida. Este tipo de conexão é desejável no pondo de vista de controle de posição 

preciso em manipuladores robóticos reduzindo a possibilidade de instabilidade do 

controlador, conforme atesta Pratt et al., 1995. 

5.3.1. Modelo dinâmico de robô com elos rígidos  

Nesta seção é apresentado o modelo dinâmico de um robô de cadeia em série com elos 

rígidos, sem considerar a parcela dinâmica dos atuadores presentes nas juntas. Este modelo 

expressa as equações que relacionam os torques e forças gerados pelos atuadores e o 

movimento por eles causado nos elos que compõem a estrutura.  

Seja um robô composto por n graus de liberdade, operando na ausência de forças 

externas aplicadas a seu efetuador e se desprezando o atrito nas juntas. O modelo matemático 

dinâmico no espaço das juntas derivada da aplicação da formulação de Lagrangeana e 

expresso em uma forma matricial compacta resulta na forma: 

 ( ) ( ) ( ), ( )atrH q q C q q q G q q τ+ + +Τ =ɺɺ ɺ ɺ ɺ   (5.52) 
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onde nq ∈ ℜ  é o vetor de coordenadas generalizadas das juntas, ( ) nxnH q ∈ℜ  é a matriz de 

inércia simétrica, definida positiva e em geral dependente da configuração do robô 

( ), nxn
C q q ∈ℜɺ  é a matriz que representa os efeitos centrífugos e de Coriolis,  ( ) n

G q ∈ℜ é o 

vetor que representa o momento gerado em cada eixo de junta do manipulador devido a 

presença da gravidade, e ( ) n

atr qΤ ∈ℜɺ  é o vetor torque de atrito do manipulador nτ ∈ℜ  é o 

vetor de torques ou forças de atuação nas juntas.  

Se a matriz de efeitos de Coriolis ( ( , ))C q qɺ  é definida através da forma símbolos de 

Christoffel de primeira ordem, tem-se:  

 

 ( )
1

1
,

2

n
kj ijki

ikj
i i j k

m mm
C q q q

q q q=

 ∂ ∂∂
= + −      ∂ ∂ ∂ 
∑ɺ ɺ   (5.53) 

 

O modelo dinâmico do manipulador, expresso pela Equação (5.52), possui 

propriedades muito importantes para o projeto dos controladores, as quais segundo Sciavicco 

e Siciliano, 2000, são: 

Propriedade 5.1: A matriz de inércia ( )H q  é uma matriz quadrada simétrica definida 

positiva baseada nos tensores de inércia individuais de cada elo e contém as propriedades de 

massa do manipulador (ver Equação (5.51)). Os elementos da diagonal principal representam 

as inércias efetivas, ou seja, os momentos de inércia e os elementos fora desta diagonal 

identificam as inércias de acoplamento, ou seja, os produtos de inércia. Ela é dependente da 

configuração e satisfaz os contornos limitados pela Equação (5.54). 

 

 ( )m m
I H q Iλ λ≤ ≤   (5.54) 

 

onde I  é a uma matriz identidade, ( ) e  m Mλ λ < ∞  são, respectivamente, os valores mínimo e 

máximo dos autovalores estritamente positivos de ( )H q  para todas configurações do vetorq. 

Propriedade 5.2: A matriz ( ) ( ) ( ), 2 ,N q q H q C q q= −ɺɺ ɺ  é anti-simétrica para uma 

escolha particular da matriz ( ),C q qɺ , onde os coeficientes estão na forma dos símbolos de 

Christoffel de primeiro tipo [Sciavicco e Siciliano, 2000]. Esta propriedade também está 
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relacionada às propriedades de passividade do manipulador. Logo, seja um vetor qualquer 

,nw ∈ ℜ  pela propriedade da matriz anti-simétrica, tem-se que: 

 

 T ( , ) 0w N q q w =ɺ   (5.55) 

 

  Utilizando-se a definição do Princípio do Trabalho Virtual [Sciavicco e Siciliano, 

2000], a força líquida fornecida por um determinado atuador a um determinado elo do robô 

pode ser definida pela diferença entre a força pneumática deste atuador, a força de atrito e a 

força externa: 

 

 
1

ii i lJ Fτ −=   (5.56) 

 

onde 
i

J  é o termo da diagonal i a matriz de relações de transmissão mecânica (ver Seção 

5.2.1). Conforme a definição apresentada na Equação (5.18), pode-se definir a força liquida 

em uma junta i como: 

 

 M
i i i i igral i i i atr ext vF = A p y F F F∆ − − − −ɺɺ   (5.57) 

 

Tomando-se a forma expandida para n graus de liberdade, as equações (5.56) e (5.57) 

resultam: 

 

 
1

lJ Fτ −=   (5.58) 

 Ml atr ext gravF = Ap y F F F∆ − −− −ɺɺ   (5.59) 

 

onde 1 2 3 4 5[ , , , , ]A diag A A A A A=  é a matriz de áreas efetivas dos êmbolos dos atuadores. 

Destaca-se que transformações similares a esta são encontradas em Guihard et al, 

1995, Tzafestas et al., 1997, e Valdieiro, 2005.  
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5.3.2. Identificação das Matrizes da Dinâmica do RP5GDL 

Nesta seção são apresentados os resultados da solução das equações dinâmicas através 

do método do Lagrangeano (ou Euler-Lagrange), descrito em detalhes em diversos livros- 

texto na área de robótica [Asada e Slotine, 1986, Fu et al., 1987, Craig, 1989, Spong, 1989]. 

5.3.2.1. Matriz de Inércia do RP5GDL 

A matriz de inércia dependente da configuração do manipulador pneumático é 

expressa na Equação (5.60), obtida através da aplicação do método de Euler-Lagrange, 

descrito em detalhes em Fu et al. 1987: 

 

 

11 13 14 15

24 25

31 34 35

41 42 43 44 45
4

51 52 53 54

0

0 14,8168 0

( ) 0 13,0570

1,1730

h h h h

h h

H q h h h

h h h h h

h h h h e−

 
 
 
 =
 
 
  

  (5.60) 

 

onde os elementos que compõem a matriz de efeitos inerciais ( )ijh  são: 

( )

( ) ( ) ( )

24
11 3 4 4 4 3 4 3 4

2 2 25 2 7 4
4 5 3 4 5 5 3 4 5

4 6 4
3 4 5 4 4 5 4 4 5

13 31

7,8597 4,9932 0,0245 0,2606 0,0108

2,6734 13,057 1, 2977 1,9574

8,4819 7,6202 2,3235 3, 4969 

h d e c s c d c d s

e c c d e c s c e d s c

e d s s e s c c e s c c

h h

θ θ θ θ θ

θ θ θ θ θ θ θ

θ θ θ θ θ θ θ θ

−

− − −

− − −

= − + + −

− + + +

− + − +

=

( )

4 5
5 5

4 5 6
14 41 4 5 4 4

26 7 7
4 5 4 5 4 5 5

4 6 4 5
15 51 4 4 5 4 5 3

4,2410 9,7868 0,4291
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e c e s

h h e s c e s e c

e s c e c c e c s c

h h e s e c c e c s e d c

θ θ

θ θ θ θ

θ θ θ θ θ θ θ

θ θ θ θ θ
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h h c s e s c s c

h h e c c e c s

h h e c c s c e c s

h h e s c

θ

θ

θ θ θ θ θ θ

θ θ θ θ

θ θ θ θ θ θ

θ θ

−

−

− −

− −

−

−
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Conforme indicam, por exemplo, Spong, 1989, Fu et al. 1987, Sciavicco e Siciliano, 

2000, Jazar, 2007, a matriz de efeitos inerciais do manipulador é simétrica e, conforme pode 

ser visualizado, apresenta acoplamentos entre as juntas. Alguns estudos como McDonell e 

Bobrow, 1993, e McDonell, 1996, adotam hipóteses simplificadoras na obtenção da matriz de 

inércia do manipulador, para tanto, são utilizados apenas os termos presentes na diagonal 

principal da matriz ( )H q  resultando em um desacoplamento inercial entre elos. 

Neste estudo optou-se por manter inalterada a matriz de inércia do manipulador, 

visando a evitar simplificações de termos de magnitude inferior, priorizando manter mais 

fidedigna a caracterização dos torques nas juntas, e os acoplamentos inercias causados pelos 

mesmos. 

Analizando-se ainda as linhas da matriz ( )H q  nota-se que os 3 primeiros graus de 

liberdade do robô em estudo são desacoplados inercialmente entre si, cuja característica é 

comum em robôs com configuração cilíndrica [Asada e Slotine, 1986], porém os demais elos 

da estrutura apresentam determinado grau de acoplamento com os 3 primeiros. 

5.3.2.2. Matriz de Coriolis do RP5GDL 

A matriz de efeitos giroscópicos, dependente das posições e velocidades das juntas do 

manipulador pneumático, é apresentada na Equação (5.61), obtida através da aplicação do 

método de Euler- Lagrange, descrito em detalhes em Fu et al. 1987. 

 

 

13 14 15

24 25

31 34 35

41 45

51 53 54

0 0

0 0 0

( ) 0 0

0 0 0

0 0

c c c

c c

C q,q c c c
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 =
 
 
  

ɺ   (5.61) 

 

onde os elementos que compõem a matriz 
ijc  são definidos como: 

( )4 4
13 1 3 4 4 4 5 4 526,1141 0, 2606 0,0108 1,9574 8, 4819 7,8597c d c c e s c e s sθ θ θ θ θ θ θ− −= + − + − +ɺ  
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Conforme pode ser visualizado, a matriz de efeitos giroscópicos de coriolis do robô 

em estudo apresenta acoplamentos entre todas as suas juntas, cabendo destacar que os estes 

acoplamentos são mais acentuados entre o 1° e o 3° GDL (referente aos coeficientes 13c  e  

31)c . Os demais elos apresentam efeitos menos significativos de acoplamento devido ao fato 

de possuírem massas com menores valores (demais coeficientes da Equação (5.61)). 
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5.3.2.3. Matriz de efeitos gravitacionais do RP5GDL 

O vetor coluna de efeitos gravitacionais dependente do posicionamento das juntas do 

RP5GDL é apresentada na Equação (5.62) e é obtido através da aplicação do método de 

Euler- Lagrange. 
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5
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0

145,353

( ) 0

1,2782 0,0529 9,6009 0,0042

0,0042 1,6620

G q

c s e s c s s

c c e c s

θ θ θ θ θ θ

θ θ θ θ

−

−

 
 
 
 =
 

− + − 
 + 

  (5.62) 

 

Destaca-se através da análise dos elementos 1 e 3 do vetor  de efeitos gravitacionais, 

(relacionados aos 1° GDL e ao 3° GDL) não são diretamente afetados pela gravidade, pois 

seus movimentos ocorrem perpendicularmente ao vetor que representa a gravidade.  

Outra característica interessante, que pode ser visualizada através da matriz ( ),G q

encontra-se no fato de que o 2° GDL apresentar uma carga de 145 N devido à gravidade e à 

massa dos elos posteriores a ele. Destaca-se que a compensação de gravidade é pouco 

explorada em trabalhos a respeito de controle de servo pneumática, sendo muitas vezes 

desprezado na modelagem de alguns robôs elétricos. Destaca-se que esses casos comumente 

estão associados a robôs com altas relações de transmissão (na ordem de 500:1, por exemplo) 

ou em casos como o de robôs do tipo SCARA (ver Apêndice A.2), onde a movimentação de 

suas juntas, que efetuam o posicionamento do braço, não são afetadas pela gravidade. 
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6 ALGORITMOS DE CONTROLE 

Neste capítulo serão apresentados alguns controladores originalmente desenvolvidos e 

para servoposicionadores pneumáticos, que apresentam elevada semelhança com os sistemas 

de atuação utilizados no manipulador em questão. Assim, os algoritmos de controle 

destinados inicialmente aos dispositivos servoposicionadores podem ser aplicados em cada 

grau de liberdade do robô, considerando que tais dispositivos podem ser controlados de forma 

individual. Conforme será apresentado, estes controladores não consideram a parcela 

dinâmica relativa a movimentação dos demais elos do braço, ocasionando elevados erros de 

seguimento ou em alguns casos a instabilidade do sistema global. Nesse capítulo serão 

apresentados primeiramente os controladores lineares e em uma segunda etapa os 

controladores não lineares sendo por fim apresentada uma proposta de controlador não linear 

que pode operar com uma estratégia de compensação explicita do atrito. 

6.1. Controle PID 

O controlador PID combina as ações de controle proporcional, integral e derivativa 

para gerar o sinal de controle. Este controlador alia os benefícios das três ações de controle 

que o compõem, fazendo com que seja possível eliminar em muitos sistemas erros de regime 

permanente, antecipar o comportamento do processo e acelerar a reação do sistema à presença 

de erro. Quando aplicado a um servoposicionador, o erro de posição é integrado e derivado, 

sendo cada parcela multiplicada por um ganho respectivo para, através da soma destas ações, 

compor o sinal de controle )(tu . 

Para a correta aplicação dos controladores PID, é necessário geralmente conhecer o 

comportamento do processo, tanto do ponto de vista estacionário quanto transitório, para 

executar o ajuste adequado dos ganhos do controlador. Este conhecimento está usualmente 

relacionado com a precisão do modelo matemático que descreve o comportamento do sistema 

em estudo. Contudo, fatores como incertezas paramétricas e não-linearidades presentes em 

sistemas reais dificultam a correspondência entre os modelos matemáticos obtidos através de 

equacionamentos de fenômenos físicos. Além disso, modelos matemáticos, geralmente, 

apresentam simplificações que contribuem para esta não correspondência. 

Controladores com ações do tipo Proporcional, Integral e Derivativo (PID) são 

largamente utilizados no cenário industrial devido ao fato de que são facilmente 
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programáveis, versáteis e com capacidade de alterar o comportamento transitório e de regime 

permanente dos processos que se desejam controlar [Åström e Hägglund, 1995]. São, porém, 

muito dependentes da amplitude dos ganhos associados às ações de controle e principalmente 

as condições iniciais do sistema. Conforme atestado por Virvalo, 1989, Perondi, 2002, 

Sobczyk, 2005 e 2009, o limite do valor máximo aceitável para os ganhos de controladores 

lineares quando aplicados a sistemas pneumáticos é relativamente pequeno, ficando muito 

aquém dos valores necessários para que o comportamento dinâmico seja adequado às tarefas 

de seguimento preciso de trajetórias. 

Virvalo, 1989, demonstra ainda que, para o controle de um modelo linear de 3a ordem 

(modelo representativo de um dispositivo servoposicionador pneumático sem considerar a 

dinâmica da válvula) pode-se alcançar um erro de regime aproximado de ±0,5 mm com 

sobrepasso nulo e um tempo de assentamento de 0,5 s. O mesmo autor ressalta que, para 

tanto, o ganho proporcional de um servossistema pneumático típico deveria ser cerca de 5 

vezes maior do que o seu ganho limite de estabilidade, inviabilizando a obtenção de tal 

desempenho em situações experimentais. Ainda segundo Virvalo, 1989, e Richard e Scavarda, 

1996, a frequência natural do modelo linear varia em função da posição do êmbolo, tendo seu 

menor valor quando o êmbolo encontra-se no centro do atuador. A frequência natural amplia-

se à medida que ocorre o deslocamento para a proximidade das extremidades do cilindro, 

resultando em dificuldades elevadas para o controle, já que nos extremos dos atuadores a 

aplicação de pequenos sinais de controle pode ocasionar variações significativas nas pressões 

nas câmaras, instabilizando facilmente o sistema. 

Já, Wang et al., 1999, apresentam uma proposta para utilização de controladores PID 

através de uma forma modificada, acrescentando um termo adicional relativo à realimentação 

de pressão destinado a estabilizar a velocidade de movimentação do êmbolo de um 

servossistema pneumático. Os autores declaram que a estratégia de controle se mostra viável 

para aplicações industriais, mas não são apresentados resultados conclusivos a respeito dos 

erros de posicionamento ou velocidade. 

Através das considerações apresentadas, conclui-se que, apesar de apresentarem 

características vantajosas, como uma elevada simplicidade operacional e facilidade de 

programação, os controladores PID expõem características que limitam sua aplicação ao 

controle de dispositivos acionados pneumaticamente. Dentre elas, ainda destacam-se a alta 

sensibilidade às incertezas paramétricas, a baixa capacidade de compensação das não 
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linearidades intrínsecas da planta e a limitação da localização dos pólos em malha fechada, 

inviabilizando, ou ao menos, limitando sua aplicação ao controle de manipuladores robóticos 

acionados pneumaticamente, onde as exigências de precisão e rapidez de acionamento são 

elevadas. 

6.2. Controle por Realimentação de Estados 

Na estratégia de controle por realimentação de estados, os valores dos estados do 

sistema que podem ser diretamente medidos ou matematicamente estimados são comparados 

com referências de forma a gerar um sinal de controle. Porém, para sua correta 

implementação é necessário que o sistema a ser controlado seja devidamente representado na 

forma de espaço de estados [Ogata, 2003 e Franklin et al., 2006] . O uso deste método de 

controle é condicionado ao fato do sistema precisar ser controlável, ou seja, deve existir uma 

entrada de controle que a ele aplicada é capaz levar o conjunto de estados x0 a um conjunto de 

estados xf em um intervalo de tempo finito [Chen, 1999]. 

Em Perondi e Guenther, 1999a, é verificado que o sistema de terceira ordem que 

representa um mecanismo servoposicionamento pneumático sem a dinâmica da válvula, pode 

ser representado na forma canônica controlável, permitindo que a técnica de realimentação de 

estados possa ser aplicada. Um dos motivos para aplicação deste controlador em 

manipuladores robóticos esta relacionado à sua simplicidade de implementação 

computacional, sendo esta uma técnica de controle utilizada com sucesso no contexto de 

controle de servoposicionadores pneumáticos, conforme atestam trabalhos de Liu e Bobrow, 

1988; Perondi e Guenther, 1999a; Perondi e Guenther, 1999b, Ning e Bone 2005b e Suzuki, 

2010. 

Para o projeto de um controlador por realimentação de estados do tipo PVA (Posição, 

Velocidade e Aceleração), é considerando que o modelo do servosistema pneumático pode ser 

representado de forma individual, possibilitando sua linearização em torno do ponto médio do 

curso de cada atuador (hipótese de simetria) [Ning e Bone, 2002].  

Em linhas gerais, para o projeto do controlador PVA, utiliza-se da seguinte lei de 

controle: 

 

 i i iu K e= ɶ   (6.1) 
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onde ieɶ  passa a ser o vetor de diferenças entre o vetor de estados desejados 
T

i i id d dy y y  ɺ ɺɺ e 
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i i iy y yɺ ɺɺ  e iK  é o vetor de ganhos de realimentação 
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Calculando-se o ( )det
i i i

sI A BK− − , onde as matrizes i
A  e i

B  são definidas pelo 

modelo de linearizado de 3° ordem de um servoposicionador pneumático [Suzuki, 2010, 

Allgayer, 2011, Rijo, 2013] encontra-se a Equação 6.3, que caracteriza a dinâmica do sistema 

em malha fechada, onde é possível escolher arbitrária e independentemente a posição dos 

pólos do sistema pela seleção apropriada dos ganhos, já que cada coeficiente opera em apenas 

uma parcela da equação característica. 
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Na Equação (6.3), o termo 
qK  representa o ganho médio de vazão dos orifícios de 

saída da válvula proporcional, supp  representa a pressão média de suprimentos das câmaras e 

fiC  é o coeficiente de atrito viscoso no i-ésimo atuador, 
iiV  representa o volume de uma das 

câmaras e 
iiH  é o termo da matriz de inércia linearizada. 

A Figura 6.1 ilustra a aplicação da estratégia de realimentação de estado para o caso de 

seguimento de trajetória: 
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Figura 6.1 – Diagrama esquemático de um controlador PVA 

 

A aplicação de um controlador por realimentação de estados permite a utilização do 

método de alocação de pólos para definição dos ganhos do controlador. Nesta técnica, os 

pólos em malha fechada desejados podem ser determinados através de especificações de 

operação do sistema controlado, como características de regime transitório da resposta e/ou na 

resposta em frequência do sistema [Ogata, 2003]. O posicionamento dos pólos, através deste 

método, requer além do fato de o sistema ser controlável, a necessidade do conhecimento de 

todos os estados (determinados por medição direta ou observação), sendo ainda necessário 

que os atuadores sejam capazes de impor uma dinâmica desejada, operando dentro de sua 

faixa linear de operação. 

Para sistemas de 2ª ordem, a determinação dos pólos relativos à dinâmica desejada 

pode ser feita a partir de suas características transitórias, como o tempo de assentamento, 

tempo de atraso, tempo de subida, sobrepasso ou tempo de pico [Franklin, 2006]. Utiliza-se 

para tanto, a definição de uma equação característica de um sistema de terceira ordem 

apresentada na Equação (6.4): 

 

 2
3( )(s 2 s )n ns P w wζ− + +   (6.4) 

 

onde ζ é o índice de amortecimento, 3P  é um pólo não dominante posicionado no eixo real do 

plano complexo e nw  é a frequência natural não amortecida do sistema. A comparação da 

equação do sistema genérico de terceira ordem (Equação (6.3)) com a equação do sistema em 

malha fechada controlado pela técnica de realimentação de estados (Equação (6.4)) resulta em 
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um conjunto de equações para o cálculo dos ganhos do sistema em função de uma dada 

dinâmica desejada. 

Esta técnica de controle foi aplicada a um modelo de simulação de um manipulador 

robótico semelhante ao aqui estudado (ver seção 2.2), conforme Allgayer, 2011, apresentando 

resultados de simulação de seguimento de trajetória com erros de inferiores a 8 mm no espaço 

cartesiano do manipulador, obtido através da aplicação dos erros de posicionamento dos elos 

a cinemática direta do robô apresentado pelo autor.  

Cabe destacar que uma dificuldade prática para a implementação experimental do 

controlador PVA consiste na necessidade de dispor explicitamente do sinal referente a 

aceleração do sistema controlado, o que normalmente está associado à derivação numérica de 

sinais de velocidade e esquemas de filtragem, que por sua vez introduzem deslocamento de 

fase aos sinais. Discussões a respeito de esquemas de filtragem aplicados a sinais 

experimentais de servossistemas pneumáticos podem ser encontrados em diversos estudos, 

como Sobczyk, 2009 e Suzuki, 2010, exaltando a dificuldades encontradas em encontrar um 

conjunto de ganhos e de filtros que mantenham a estabilidade dos sistemas controlados. 

 Desta forma, ainda existe uma variante do controlador PVA, na qual a parcela de 

realimentação relativa à aceleração é substituída pela diferença entre as pressões nas câmaras 

do atuador )( 21 iii ppp −=∆ , originado o chamado controle PVΔP [Perondi e Guenther, 

1999b]. Esse controlador expressa uma característica interessante no que diz respeito à maior 

imunidade a distúrbios ocasionados por ruídos (caso comum no controle PVA). Porém, sua 

utilização em tarefas de seguimento de trajetória (caso de uma operação típica de um 

manipulador robótico) é desaconselhada, conforme pode ser visto em Perondi e Guenther, 

1999b e Cunha, 2001, devido ao fato de este controlador apresentar um desempenho no 

seguimento de trajetória inferior ao de um controle PVA. 

Em Rijo, 2013, é apresentado um controlador PVA com parametrização da inércia dos 

demais elos do manipulador relativa ao 1° grau de liberdade. Neste estudo são obtidos 

resultados de seguimento de trajetória com erros na ordem de 8 mm no espaço dos atuadores, 

o que leva o manipulador a apresentar erros de aproximadamente 59 mm no espaço cartesiano 

(quando o braço encontra-se totalmente estendido). 

Por tratar-se de um controlador linear, baseado normalmente no modelo linearizado de 

3ª ordem do sistema é possível que sejam encontradas diferenças entre o comportamento real 

do sistema e o desejado, porém como destacado na literatura tal controlador é conhecido por 
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expressar resultados superiores a outros controladores lineares. Destaca-se ainda, que apesar 

das dificuldades relativas à obtenção do sinal de aceleração, a utilização do controlador PVA 

pode ser uma alternativa interessante para o controle do RP5GDL em regime de seguimento 

de trajetória, devido principalmente a sua simplicidade de aplicação e ajuste de seus ganhos. 

Destaca-se então que para o presente estudo o controlador PVA será testado tanto nos 

procedimentos de simulação quanto nos resultados experimentais. 

6.3. Controle por Linearização por Realimentação 

Outra técnica de controle difundida no estudo de seguimento de trajetória para 

servoposicionadores pneumáticos é a técnica conhecida como linearização por realimentação 

(feedback linearization), que consiste na aplicação de dois laços de realimentação à planta a 

ser controlada. O laço interno busca cancelar os efeitos de determinadas não linearidades 

presentes no modelo do sistema através de uma realimentação negativa da estimativa dos 

mesmos, enquanto que o segundo laço é utilizado efetivamente para controlar a planta (laço 

externo), alterando seu comportamento dinâmico [Brun et al. 2000, Perondi, 2002, Suzuki, 

2010]. A estrutura deste controlador pode ser melhor compreendida através do diagrama 

esquemático da Figura 6.2. 

 

 
Figura 6.2 – Diagrama esquemático de um controlador baseado em Linearização por 

Realimentação 
 

Como no controle PVA, o método de linearização por realimentação requer o 

conhecimento do vetor de estados completo e é aplicável apenas a sistemas com dinâmica 

interna estável, não garantindo, porém, a robustez quanto às incertezas de parâmetros ou 

insensibilidade a perturbações [Slotine e Li, 1991]. O conceito de estabilidade interna é 

apresentado por Chen, 1999, correlacionado a matriz de estados 
i

x  com a resposta do sistema 
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a uma entrada nula, onde a equação 
i i ix A x=ɺ  é definida como estável no sentido de 

Lyapunov se, para toda possível condição inicial 0x , existe uma resposta finita e limitada. 

 A aplicação do controlador baseado em Linearização por Realimentação requer que o 

sistema esteja representado na forma canônica controlável, expressa por meio da Equação 6.5: 
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onde iu  é a entrada escalar de controle do atuador i , 
ij

x  é o vetor de estados do sistema de 

atuação i e )( if x  e )( ib x  são funções não-lineares dos estados. No domínio em que  

)( 0ib x ≠ , a compensação das não-linearidades de um sistema expresso na forma canônica 

controlável pode ser feita por meio de uma lei de controle com a seguinte estrutura: 

 

 [ ])
)

1
(

(i i i

i

u v f y
b y

= −   (6.6) 

 

onde 
iv  é um sinal de entrada a ser projetado de modo que o sistema apresente o 

comportamento dinâmico desejado. Desta forma, o sinal de entrada pode ser dado pela 

Equação (6.7): 

 

 
1

0 1 1i

n n

i d i i nv y k e k e k e
−

−= − − …−ɺɶ ɶ ɶ   (6.7) 

 

onde o erro de seguimento é 
iii dxe x= −  e todos os coeficientes )( 110 −nkk,k …  são 

escolhidos de forma que o polinômio característico do sistema em malha fechada seja estável 

e ainda apresente um comportamento dinâmico compatível com as especificações requeridas. 

Na aplicação da estratégia de linearização por realimentação de estados em um 

servossistema pneumático, o modelo do sistema necessita de sua descrição na forma linear no 
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controle (Equação (6.5)). Para isto, a equação que rege o equilíbrio de forças no êmbolo 

(Equação (5.15)) derivada no tempo pode ser reescrita na forma: 

 

 ( )1 ˆ ˆ
i ii i i a e

i

y h u F F
M

 = + − −
 

ɺ ɺɺɺɺ   (6.8) 

 

Portanto, considerando o modelo não-linear de 4ª ordem de um servoposicionador 

pneumático, o controlador para tal é composto pelo encadeamento de três integradores que 

constituem a sua parte externa e por uma parte interna não observável de ordem unitária. Na 

bibliografia sobre controle de servoposicionadores pneumáticos há vários trabalhos que 

apresentam a aplicação do método de linearização por realimentação de estados, podendo 

citar [Richard e Scavarda, 1996, Scavarda e Thomasset, 1996, Brun et al., 2000, Bigras et al., 

2002, Yong Yin, 2009, Szabo et al., 2010]. 

Conforme constatado por Perondi, 2002 e Suzuki, 2010, os resultados obtidos para o 

seguimento de trajetória com o controle por realimentação de estados em servossistemas 

pneumáticos se mostraram superiores aos obtidos através da utilização do controlador PVA, 

expressando erros de seguimento inferiores e, principalmente, com menor ocorrência de 

fenômeno de adere-desliza (stick-slip) associado à falta de compensação da força de atrito na 

região de velocidades próxima a zero. É possível notar, porém, através da Equação (6.5), que 

a efetividade do controlador de linearização por realimentação está fortemente ligada ao 

modelo matemático do que se deseja compensar, o que torna este controlador altamente 

dependente da estimativa inicial e da evolução dos valores dos parâmetros do sistema. 

Uma alternativa ainda viável, que pode vir a auxiliar as tarefas de compensação das 

variações paramétricas, consiste na utilização de esquemas adicionais com características 

adaptativas para garantir a robustez à variação dos parâmetros. Porém tais esquemas estão 

sujeitos a avaliações criteriosas quanto à estabilidade global dos sistemas que os utilizam. 

Finalmente, cabe ressaltar que o emprego da técnica de linearização por realimentação 

está condicionado à necessidade de assegurar analiticamente que as dinâmicas internas do 

sistema controlado sejam estáveis, uma tarefa geralmente árdua, onde nem sempre é possível 

reunir condições necessárias e suficientes para se assegurar esta estabilidade do sistema.  

Cabe ressaltar que a aplicação da técnica de controle de linearização por realimentação 

de estados requer um conhecimento elevado sobre os parâmetros do sistema controlado que, 
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no caso de um servo-pneumático, pode representar a escolha de um modelo de atrito 

adequado e o conhecimento dos parâmetros operacionais da válvula utilizada, bem como as 

funções de pressão/vazão/tensão, necessitando da aplicação de técnicas de identificação, que 

são geralmente muito trabalhosas, ainda mais quando múltiplos sistemas de atuação são 

utilizados. 

As informações acima apresentadas levam a crer que a técnica de linearização por 

realimentação de estados requer elevado grau de conhecimento sobre o sistema controlado, 

indicando ainda, que sua aplicação não é justificada, pois demanda diversos procedimentos 

experimentais para a identificação do sistema, seguidos da sua modelagem e posterior 

linearização do modelo, para por fim aplicar a lei de controle linearizante. 

Assim o outras técnica de controle, como o controle não linear por torque calculado, 

podem apresentar-se de forma mais atrativa que a linearização por realimentação, já que em 

termos funcionais o controlador se utiliza de uma representação mais fidedigna do sistema, do 

que a versão linearizada, que compõe a lei de controle.  

Conclui-se então que a utilização deste controlador (Linearização por Realimentação) 

não apresenta vantagens sobre a aplicação de outras lei de controle não lineares, não sendo 

então utilizada no presente estudo. 

6.4. Compensação de não linearidades em robôs pneumáticos  

Os manipuladores robóticos acionados pneumaticamente apresentam duas principais 

fontes distintas de não linearidades associadas aos sistemas mecânicos que os compõem. A 

primeira se concentra nas não linearidades presentes na dinâmica do braço, relativa ao 

comportamento da inércia, efeitos de coriolis, gravitacionais e de atrito nas juntas (sem 

considerar a própria dinâmica dos sistemas de atuação). Já, a segunda fonte de não 

linearidades, está diretamente relacionada ao comportamento do sistema de atuação que, neste 

estudo, concentra-se nos dispositivos pneumáticos os quais apresentam não linearidades 

associadas a zona morta das válvulas, a dependência da vazão em relação as pressões, à 

dinâmica referente à compressibilidade do ar (variação do modulo de elasticidade em relação 

a pressão) e ao comportamento não linear do atrito entre o êmbolo e o cilindro. 

Conforme já afirmado, no presente trabalho procura-se desenvolver uma lei de 

controle com a capacidade de, através da medição direta ou observação de parâmetros do 

sistema, atenuar da melhor forma possível os efeitos das não linearidades que dificultam o 
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controle. Para tanto, conforme visto na revisão bibliográfica, existem diversas abordagens 

quanto às possíveis soluções para o problema. Dentre elas a mais aplicada é a identificação e 

posterior inversão do comportamento não linear, que se deseja compensar, de forma a 

relacioná-lo ao sinal de controle aplicado ao sistema. No caso específico de manipuladores 

robóticos, as não-linearidades presentes na dinâmica do movimento do manipulador podem 

ser compensadas através das técnicas de controle baseadas na passividade do modelo; no 

método da dinâmica inversa ou ainda em esquemas de linearização por realimentação 

(feedback linearization), conforme apresentado na Seção 6.3, porém conforme destacado 

anteriormente, esta ultima não se justifica perante as demais. 

Uma estratégia de controle baseada na passividade pode ser encontrada em Slotine e 

Li, 1988, e consiste na introdução de uma parcela de realimentação referente à antecipação e 

compensação do comportamento não linear do sistema através da modelagem do seu 

comportamento (parcela feedforward) associado a uma parcela dissipativa (por exemplo, uma 

parcela PD).  

Já o método da dinâmica inversa pode ser encontrado em diversos livros-texto da área 

de robótica, como Fu et al., 1987, Spong, 1989, Sciavicco e Siciliano, 2000  e é baseado no 

cancelamento das parcelas não-lineares relativas ao acoplamento do modelo dinâmico de 

movimentação do robô. Este método é baseado na utilização de um modelo exato das não 

linearidades. Como visto anteriormente, em diversos sistemas é muito difícil obter modelos 

compactos precisos o que dificultada sua aplicação, o que não necessariamente ocorre em 

estratégias baseadas na passividade [Valdiero, 2005, Machado, 2010]. 

Quanto ao sistema de atuação pneumático, a compensação da não-linearidade relativa 

à dinâmica da compressibilidade ao fluido consiste no cancelamento parcial desta através da 

adição ou redução da força pneumática de atuação. Geralmente, esta compensação é feita 

através de um esquema de realimentação negativa da parcela correspondente ao 

comportamento das dinâmicas das pressões nas câmaras. Esta parcela tem por objetivo 

cancelar a parte da dinâmica que é independente do sinal de controle. A aplicação desta 

técnica prevê um conhecimento adequado do modelo matemático que rege o comportamento 

das pressões. Ainda, tratando-se do atuador pneumático, a não-linearidade referente à força de 

atrito que influencia diretamente no comportamento dinâmico de um atuador pneumático 

pode ser compensada através de observadores que normalmente utilizam medições do sistema 
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real para estimar a força de atrito [Ning e Bone, 2002, Yanada e Sekikawa, 2008, Khayati et. 

al. 2009]. 

No presente estudo será apresentado um esquema de controle com a capacidade de 

compensar as não-linearidades acima citadas através da proposição de uma lei de controle não 

linear para os 5 GDL’s do manipulador, incluindo um esquema com compensação explicita 

para o atrito. 

6.4.1. Extensão do Algoritmo de Slotine e Li Fixo para Controle de Sistemas 

Pneumáticos com Compensação Explícita do Atrito 

Em McDonell, 1996, é apresentada uma extensão da conhecida Lei de Slotine e Li, 

para manipuladores robóticos acionados eletricamente para aplicação em manipuladores 

acionados pneumaticamente. Esta lei é também conhecida como lei de Torque Calculado (TC) 

[McDonell e Bobrow, 1993, McDonell, 1996, Bobrow e McDonell, 1998]. As modificações 

propostas nesse trabalho visam permitir sua aplicação em sistemas físicos cuja estrutura não 

permite o controle direto das forças e torques aplicados às juntas, como é o caso dos sistemas 

pneumáticos, onde a derivada das forças e/ou torques podem ser diretamente controlados. 

Considerando os resultados de aplicação de estratégias semelhantes em sistemas pneumáticos 

de um grau de liberdade, os quais, como Perondi, 2002, Sobczyk, 2005, Sobczyk, 2009, 

indicaram que por motivos construtivos os atritos nos atuadores são significativos, sendo, 

portanto, importante para um controle mais efetivo, o uso de uma estratégia com 

compensação explícita do atrito. Assim, propõe-se no presente trabalho uma extensão do 

algoritmo de Torque Calculado (TC) que permita a compensação explícita do atrito em 

sistemas pneumáticos a partir de estimativas das forças e torques de atrito que podem ser 

obtidas, por exemplo, a partir de mapas estáticos ou de observadores baseados em modelos. 

Este controlador será denominado doravante no presente trabalho como Torque Calculado 

com Compensação de Atrito (TCCA).  

A exemplo de Slotine e Li, 1988, define-se o vetor nq ∈ ℜ  composto por n variáveis 

que representam as posições das juntas do manipulador e o vetor n

dq ∈ℜ  das trajetórias 

desejadas ao longo do tempo para as juntas. Assim os termos do vetor de erros de seguimento 

de posição e suas derivadas podem ser expressos como: 

 

 de q q= −     (6.9) 
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 de q q= −ɺ ɺ ɺ   (6.10) 

 de q q= −ɺɺ ɺɺ ɺɺ   (6.11) 

 
A Equação (5.52) expressa a dinâmica do robô, e por conveniência é aqui reproduzida: 

 

 ( ) ( , ) ( ) ( )
atr

H q q C q q q G q q τ+ + + Τ =ɺɺ ɺ ɺ ɺ  (6.12) 

 
onde ( ) n

atr qΤ ∈ℜɺ  é um vetor que representa os torques ou as forças de atrito associados às 

juntas do manipulador.  

A lei de Slotine e Li [Slotine e Li, 1988] do Torque Calculado (TC) pode ser expressa 

através de uma equação que permite calcular os torques necessários para que cada grau de 

liberdade do manipulador siga adequadamente as respectivas trajetórias desejadas. Essa 

equação pode ser escrita na forma: 

 

 ( ) ( , ) ( ) ( )
s d

H q v C q q v G q K q vτ = + + − −ɺ ɺ ɺ   (6.13) 

 

onde 
dK  é uma matriz simétrica positiva definida, e os vetores ,   e v v vɺ ɺɺ  são expressos através 

das equações (6.15) a (6.17). 

É importante observar que a ação de controle expressa por meio da Equação (6.13) 

não apresenta um termo que compensa explicitamente os torques/forças de atrito ( )atrΤ . 

A primeira derivada no tempo da Equação (6.13) pode ser escrita como: 

 

 ( ) ( ) ( , ) ( , ) ( ) ( )s dH q v H q v C q q v C q q v G q K q vτ = + + + + − −ɺ ɺɺɺ ɺɺ ɺ ɺ ɺ ɺ ɺɺ ɺ   (6.14) 

 

Lembrando que as matrizes ( )H q , ( , )C q qɺ  e ( )G q  para o robô em estudo, já foram 

apresentadas na seção 5.3.2. Os vetores relativos aos erros ponderados entre as velocidades 

desejadas e erros de posição podem ser definidos como:  

 

 
dv q eλ= −ɺ   (6.15) 

 
dv q eλ= −ɺ ɺɺ ɺ   (6.16) 

 
dv q eλ= −ɺɺ ɺɺɺ ɺɺ   (6.17) 
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onde λ é uma matriz simétrica positiva definida. 

Assim, os erros de torques e forças nas juntas ( )τɶ  e sua derivada ( )τɶɺ , 

desconsiderando a presença de forças de atrito nos sistemas mecânicos, podem ser definidos 

como: 

 sτ τ τ= −ɶ   (6.18) 

 sτ τ τ= −ɶɺ ɺ ɺ   (6.19) 

 

Utilizando a Equação (6.12), que rege a dinâmica do manipulador com a presença do 

termo de atrito, e a definição do erro de força/torque apresentada na Equação (6.18), tem-se: 

 

 ( ) ( , ) ( ) ( )
s atr

H q q C q q q G q qτ τ+ + = + − Τɺɺ ɺ ɺ ɶ ɺ   (6.20) 

 

Substituindo a lei de controle expressa por meio da Equação (6.13) na Equação (6.20), 

obtém-se: 

 

 ( ) ( , ) ( ) ( ) ( , ) ( ) ( ) ( )d atrH q q C q q q G q H q v C q q v G q K q v qτ+ + = + + + − − − Τɺɺ ɺ ɺ ɶ ɺ ɺ ɺ ɺ  (6.21) 

 
Agrupando os termos, a Equação (6.21) pode ser reescrita como: 

 

 ( )( ) ( , )( ) ( ) ( ) 0d atrH q q v C q q q v K q v qτ− + − + − − + Τ =ɺɺ ɺ ɺ ɺ ɺ ɶ ɺ   (6.22) 

 

Definido agora, assim como em Slotine e Li, 1988, o vetor de termos proporcionais 

aos erros de seguimento de posição e velocidade s, e sua derivada como: 

 

 s e e q vλ= + = −ɺ ɺ   (6.23) 

 s e e q vλ= + = −ɺ ɺɺ ɺ ɺɺ ɺ   (6.24) 

 

Substituindo as equações (6.23) e (6.24) na (6.22), tem-se: 

 
 ( ) ( , ) ( ) 0d atrH q s C q q s K s qτ+ + − + Τ =ɺ ɺ ɶ ɺ   (6.25) 
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Rearranjando novamente os termos, obtém-se: 

  

 ( ) ( , ) ( )d atrH q s C q q s K s qτ= − − + − Τɺ ɺ ɶ ɺ   (6.26) 

 

Definindo, agora, o erro de seguimento de forças e torques (
aτɶ ), considerando o efeito 

do atrito conhecido, como: 

 

 a atr s atrτ τ τ τ= − Τ = − − Τɶ ɶ  (6.27) 

 

propõe-se a seguinte candidata a função de Lyapunov: 

 

 T 11
[ ( ) ]

2
T

a t a
V s H q s Kτ τ−= + ɶ ɶ   (6.28) 

 

Cuja primeira derivada no tempo é: 

 

 T T T 11
( ) ( )

2 a t a
V s H q s s H q s Kτ τ−= + + ɺɺ ɺ ɺ ɶ ɶ   (6.29) 

 
Substituindo a Equação (6.26) na (6.29), tem-se: 

 

 

[ ]T T T 1

T T T T T 1

T T T T 1

1
( , ) ( )

2
1

( , ) [ ] ( ) ( )
2

1
( ) 2 ( , ) ( )

2

d atr a t a

d atr a t s atr

d a a t s atr

V s C q q s K s s H q s K

V s C q q s s K s s s H q s K

V s K s s s H q C q q s K

τ τ τ

τ τ τ τ

τ τ τ τ

−

−

−

= − − + − Τ + +

= − − + − Τ + + − − Τ

 = − + + − + − − Τ 

ɺɺ ɺɺ ɶ ɶ ɶ

ɺ ɺ ɺɺ ɶ ɶ ɺ ɺ

ɺ ɺ ɺɶ ɺ ɶ ɺ ɺ

  (6.30) 

 

onde, ( ) n

atr qΤ ∈ℜɺ ɺ  é a primeira derivada no tempo das forças e torques de atrito no espaço das 

juntas do robô. 

A matriz ( ) ( ) ( ), 2 ,N q q H q C q q= −ɺɺ ɺ  é anti-simétrica, assim, utilizando-se a definição 

expressa na propriedade 5.2 (Seção 5.3.1), têm-se ( )T , 0s N q q s =ɺ , o que resulta em: 
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T T T 1( )d a a t s atrV s K s s Kτ τ τ τ−=− + + − −Τɺ ɺɶ ɶ ɺ ɺ   (6.31) 

A Equação (6.31) depende da derivada primeira no tempo das forças e torques ( )τɺ  

aplicados nas juntas. Assim, buscando seguir a trajetória desejada, supondo que as matrizes de 

forças e torques de atrito e das suas derivadas são conhecidas, propõe-se a seguinte expressão 

para τɺ: 

 

 s t a a atrK s Kτ τ τ= − − +Τɺɺ ɺ ɶ   (6.32) 

 

É importante destacar que, devido à introdução de um termo de compensação explícita 

do atrito, a expressão (6.32) inclui dois termos que não estão presentes no equacionamento 

proposto por McDonell: o termo 
atrΤɺ , referente à primeira derivada da força de atrito no 

tempo; e o termo 
aτɶ , que considera a força de atrito no cálculo do erro de seguimento de força. 

Em lugar de 
aτɶ , no equacionamento apresentado por McDonell é usado diretamente o erro de 

forças/torque τɶ, conforme definido na Equação (6.18). 

Substituindo a Equação (6.32) na (6.31), tem-se: 

 

 T T T 1( )
d a a t t a a

V s K s s K K s Kτ τ τ−= − + + − −ɺ ɶ ɶ ɶ   (6.33) 

 

Que, expandida, resulta: 

 

 
T T T 1 T 1

T T 1 0
d a a t t a t a a

d a t a a

V s K s s K K s K K

V s K s K K

τ τ τ τ

τ τ

− −

−

= − + − −

= − − ≤

ɺ ɶ ɶ ɶ ɶ

ɺ ɶ ɶ
  (6.34) 

 

 Lembrando que o vetor de torques e forças fornecidos pelos atuadores pode ser escrito 

na forma: 

 ˆ ˆ( , , , ) ( , , , )q a b q a bh p p q q u p p q uτ = +ɺ ɺ   (6.35) 

 

Para calcular os valores das tensões a serem aplicadas às servoválvulas para que sejam 

fornecidos os valores desejados para τɺ , pode-se substituir (6.35) na (6.32), de forma que: 



120 
 

 

 

 ˆˆ ( , , , ) ( , , , )
q a b s t a a atr q a b

u p p q u K s K h p p q qτ τ= − − +Τ −ɺɺ ɶ ɺ  (6.36) 

Assim, para calcular o valor de u, deve-se utilizar os procedimentos descritos no 

Anexo D, os quais permitem, a partir do valor para ˆ
qu  obtido para cada ciclo de controle 

usando a Equação (6.36), calcular o valor do sinal de controle u  através do correspondente 

difeomorfismo. 

É necessário ainda provar que 0V →ɺ  quando t →∞ e, desta forma, que os vetores de 

erros 0s →  e 0aτ →ɶ  quando t → ∞ . Isto pode ser feito por meio do Teorema de 

Barbalat, segundo o qual, se 0V ≥  e 0V ≤ɺ , 0V →ɺ  se Vɺ  é uniformemente contínua, ou seja, 

se Vɺɺ  é limitada. Para tanto, deriva-se a Equação (6.34), resultando em: 

 

 T T 12 2
d a t a a

V s K s K Kτ τ−= − − ɺɺɺ ɺ ɶ ɶ   (6.37) 

 

Portanto, para mostrar que Vɺɺ  é limitada é necessário mostrar que s, sɺ, 
a

τɶ  e 
aτɺɶ  são 

limitados. Como 0V ≥  e 0V ≤ɺ , V  se mantém limitada e, da Equação (6.28), conclui-se que 

os vetores s e 
aτɶ  devem ser limitados; e, como s e eλ= +ɺ  (Equação (6.23)), resulta que, 

quando 0λ > , essa equação representa um sistema do tipo BIBO (Bounded Input Bounded 

Output) linear de primeira ordem, com entrada definida como s e saída como e. Logo, se 

0s →  então 0e →  e 0e →ɺ . Como consequência, uma vez que os valores desejados para as 

trajetórias de juntas são, por hipótese, limitadas, então q e qɺ  são também limitados. Como a 

matriz de inércia ( )H q  é inversível, a Equação (6.26) pode ser reescrita como: 

 

 ( ) ( )1 , d as H q C q q s K s τ−= − − +  ɺ ɺ ɶ   (6.38) 

 

Podendo-se, portanto, concluir que sɺ é limitada. Tomando agora a definição de 
aτɶ , 

tem-se: 

 

a s atr

a s t a a atr s atr

a t a a

K s K

K s K

τ τ τ

τ τ τ τ

τ τ

= − − Τ

= − − + Τ − − Τ

= − −

ɺ ɺɶ ɺ ɺ

ɺ ɺ ɺɶ ɺ ɶ ɺ

ɺɶ ɶ

  (6.39) 
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Que permite concluir que aτɺɶ  é limitada pelos valores de s e aτɶ . Assim, pode-se 

concluir que Vɺɺ  é limitada e, de acordo com o Lema de Barbalat, 0V →ɺ  quando t →∞, e, 

como consequência, 0s →  e 0aτ →ɶ  quanto t →∞. Quando 0s → , os erros de seguimento 

de posição e velocidade também tendem a zero e, quando 0aτ →ɶ , a força aplicada tende ao 

valor soma da força da Lei de Controle de Slotine e Li com o termo de compensação de atrito, 

ou seja, 
s atrτ τ→ + Τ , completando a prova. 

Sobre a estratégia adotada, é importante destacar que quando não são compensados 

explicitamente, os efeitos do atrito nos atuadores podem ser interpretados como erros nas 

forças ou torques aplicados às juntas do manipulador. Dessa forma, o desvio 
sτ τ τ= −ɶ  pode 

embutir os efeitos do atrito.  

McDonell, 1996, mostra que, em sistemas com acionamento pneumático, a 

combinação linear dos erros de seguimento de posição e velocidade s  tende a zero quando é 

aplicada a Lei de Slotine e Li com parâmetros conhecidos. Conforme anteriormente 

mencionado, a utilização de uma parcela na lei de controle de compensação explícita do atrito 

apresenta vantagens significativas em aplicações experimentais para servoposicionadores 

pneumáticos, conforme verificado por Perondi, 2002 e Khayati et al. 2009. Em aplicações 

usuais, ocorre a presença de ruídos nos sinais de posição e pressões medidos, os quais podem, 

se não devidamente tratados, comprometer os resultados práticos, seja pela perda de resolução 

nos sinais medidos (deterioração da relação sinal/ruído), o que ocasiona perda de precisão no 

seguimento de trajetória; seja pela excitação de dinâmicas não modeladas (como, por 

exemplo, da própria servoválvula de controle), que pode, além de introduzir perturbações 

difíceis de compensar, levar o sistema a apresentar comportamento instável.  

A solução usual consiste em atenuar a amplitude do ruído nas frequências mais altas 

através da introdução de filtros passa-baixa, os quais, usualmente, introduzem atrasos de fase 

nos sinais medidos, os quais também comprometem a precisão em problemas de seguimento 

de trajetória. Perondi, 2002, verificou que quando uma estratégia com compensação explícita 

do atrito é utilizada, melhores desempenhos no seguimento de trajetória podem ser obtidos 

utilizando a Lei de Slotine e Li com ganhos com valores menores. Verificou também que, 

como decorrência do uso de menores ganhos no controlador, filtros com maior largura de 

banda puderam ser utilizados para manter os níveis de ruídos aceitáveis (sem excitar 
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significativamente as dinâmicas não modeladas, por exemplo), resultando em menores atrasos 

de fase nos sinais medidos, permitindo, consequentemente, melhorar os resultados de 

seguimento de trajetória. Por outro lado, verificou também não ser possível encontrar valores 

para os ganhos do controlador de Torque Calculado (TC), baseado na Lei de Slotine e Li sem 

compensação explícita do atrito, que fornecessem valores de erros de seguimento de trajetória 

semelhantes aos obtidos com a compensação explícita do atrito, justificando a aplicação de 

uma estratégia que apresente uma compensação deste fenômeno. 

Outro ponto importante refere-se à estratégia para observação do fenômeno do atrito. 

Perondi, 2002, demonstrou através de simulações que, como esperado, quanto mais próximo 

dos valores reais ou nominais (no caso das simulações os valores estimados), melhores os 

resultados de seguimento de trajetória. Uma possibilidade para a obtenção das forças e 

torques de atrito consiste na utilização de um mapa estático que fornece valores para forças e 

torques a partir de um estado tomado como entrada do mapa, como, por exemplo, a 

velocidade nas juntas. Outra possibilidade, como a adotada em Perondi, 2002, é através do 

uso de um observador com uma dinâmica relacionada a um estado interno observável baseada 

no modelo LuGre [Canudas et al., 1995, Lischinsky et al., 1999]. Uma dificuldade associada a 

essa estratégia consiste na necessidade de que o observador, conforme a Equação (6.40), 

forneça valor de forças ou torques e suas derivadas temporais primeiras limitadas. Assim, 

modelos que não apresentam essa propriedade, como, por exemplo, o próprio modelo LuGre 

na sua forma original (ver Seção 5.1.2), que apresentam descontinuidades não podem ser 

diretamente aplicados.  

Se, por um lado, a estratégia adotada garante teoricamente a convergência do erro de 

força para zero, independentemente dos valores que as forças de atrito observadas venham a 

assumir, em problemas práticos, a não limitação do valor observado para as forças e torques 

de atrito e das suas derivadas pode levar à saturação do sinal de atuação, podendo perder-se a 

capacidade de controlar o sistema e o levar à instabilidade. Uma alternativa para realizar a 

estimativa da força de atrito consiste, por exemplo, no uso de um termo que compense apenas 

a parcela viscosa do atrito. Isto pode ser implementado na forma de uma matriz de 

coeficientes de atrito constantes que permite calcular as forças e torques de atrito viscosos 

através da sua multiplicação direta com as velocidades das juntas. Nessa situação, de acordo, 

por exemplo, com o modelo de Stribeck para o atrito [Yanada e Sekikawa, 2008], a 

compensação explícita é efetiva para faixas de aplicação com maiores velocidades (quando a 
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velocidade tende a zero, a força de atrito viscosa também tende a zero). Outra possibilidade 

consiste na utilização do modelo de atrito LuGre modificado, apresentado por Sobczyk et al., 

2012, onde é demonstrado que o uso de uma determinada aproximação contínua para o 

referido modelo, além de manter a funcionalidade do modelo inalterada e apresentar valores 

finitos para a derivada primeira no tempo, garante que as propriedades de passividade 

(condicionada a valores dos parâmetros adotados para o modelo) é mantida. Dessa forma, 

assumindo que as dinâmicas do sistema e do observador utilizando o modelo LuGre 

modificado para o atrito são desacopladas, pode-se observar as forças e torques nas juntas (e 

suas respectivas derivadas) e, para compensar explicitamente o atrito, aplicar os valores 

obtidos dessa forma na Equação (6.60). 

6.4.2. Observador LuGre das forças de atrito 

Analisando-se a proposta de controle apresentada na seção 6.4.1, pode-se utilizar para 

compensação do termo referente ao torque de atrito ( )atrΤ  um algoritmo observador baseado 

no modelo LuGre original para o atrito (ver Seção 5.1.2). Canudas et al., 1995, propõem um 

observador para a força de atrito no qual a força de atrito estimada ˆ( )
iatrF  em um determinado 

atuador de um elo i   pode ser definida como: 

 

 0 1 2ˆˆ ˆ
i i i iiatr i iF yz zσ σ σ+= + ɺɺ   (6.40) 

 

onde 
î

z  é a estimativa do estado interno não observável, dado por: 

 

 
( )

0ˆ ˆi

i

i

i i obs i

i i

i

y
y y

y
z z K

g

σ
= − −

ɺ
ɺ ɶ

ɺ
ɺ   (6.41) 

 

onde 0
iobsK >  é o ganho de observação estritamente positivo e 

ii i ry y y= −ɶ é o erro de 

seguimento de trajetória em posição.  

Esse modelo pode necessitar de algumas pequenas alterações para que possa ser 

utilizado para a compensação de atrito em algumas estratégias de controle aplicadas a 

sistemas pneumáticos. Isto ocorre, porque, conforme já comentado, essas estratégias de 
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controle exigem em sua lei de controle, um termo específico relativo a  derivada da força de 

atrito 
iatrFɺ , que deverá ser calculada para compor o sinal de controle aplicado aos atuadores.  

Conforme apresentado na Seção 5.1.2.1, o modelo LuGre apresenta uma 

descontinuidade em sua estrutura matemática relativa à função módulo ( iyɺ ), a qual deve ser 

substituída por uma forma suavizada definida como ( )
i i

m yɺ : 

 

 
2

( ) arctan( ) 0
ii i i v i

m y y k y
π

= ≥ɺ ɺ ɺ   (6.42) 

 

onde 
ivk é uma constante positiva. A suavização da função sinal tem por propriedade 

( ) ( )ì i i i im y y sgn y y=ɺ ɺ ɺ ɺ  na origem e quando 
iv ik y → ∞ɺ . Assim, utilizando valores elevados de 

ivk se obtêm uma boa aproximação [Perondi, 2002, Valdieiro, 2005, Sobczyk, 2005, Machado, 

2010]. Além disso, Sobczyk, 2009, mostra também que o termo ( )0 ì i i im y y y≤ ≤ɺ ɺ ɺ  e a função 

( )i ig yɺ estão limitados por ( )( )
i iic i sg yF F≤≤ ɺ . Na Figura 6.3 é apresentado a comparação do 

comportamento das funções yɺ  e a forma suavizada ( )m yɺ , para diferentes valores de 
v

k . 

 

 
Figura 6.3 – Comportamento da função ( )m yɺ  

 

As curvas apresentadas na Figura 6.3 estão de acordo com o encontrado em estudos 

como Perondi, 2002 e Sobczyk, 2009. Cabe ressaltar que os valores 
ivk utilizado nos referidos 
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estudos são da ordem de 69.10 , de forma a apresentar elevada similaridade dos resultados 

com a utilização da função ( )
i i

m yɺ  em relação a 
iyɺ .  

Para obter a derivada temporal da força de atrito estimada ( ˆ
iatrF
ɺ ), (derivação da 

Equação (6.40)), deve-se substituir o termo iyɺ  por ( )
i i

m yɺ  na Equação (6.41). 

Da mesma forma que Perondi, 2002, Valdieiro, 2005, Sobczyk, 2005, Machado, 2010, 

no presente trabalho o estado interno não-mensurável ( )zɺ  é estimado através do uso do 

seguinte observador, também modificado, definido como:  

 

 
( )

( )
0

0

ˆ
ˆi

i i

i i

i i obs i

i i

i
m y

y z
dz

y
g ydt

K
σ

σ= − −
ɺ

ɺɺ ɶ
ɺ

  (6.43) 

 

Por sua vez, a diferença residual ( ) 0i iy∆ ≥ɺ  descrita como ( ) ( )i i i i iy y m y∆ = −ɺ ɺ ɺ , que 

resulta no erro de estimativa do estado interno (t)izɺɶ , é equacionado da seguinte forma: 

 

 
( )

( )
( )0

0
i

i i

i i

i i i
i

obs i

i i

m y
z

dz

dt
y z K y

g y

σ
σ= − − ∆ +

ɺ
ɺɺ ɶɶ

ɺ

ɶ
 (6.44) 

 

Definindo o erro de estimativa na força de atrito em um i-ésimo atuador como: 

 

 ˆ
i i iatr atr atrF F F= −ɶ   (6.45) 

 

Aplicando as expressões (6.40) e (5.28) em (6.45), resulta na definição do erro de 

estimativa para o atrito, da forma: 

 

 0 1i i iatr i iF z zσ σ= +ɶ ɺɶ ɶ   (6.46) 

 

Usando novamente a equação de transformação (5.40), pode-se rescrever no espaço 

das juntas a estimativa da força de atrito (Equação (6.40)) como: 
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 1
2

1
0 1

ˆˆ ˆ[ ˆ ]
i i i i iatr i atr ii ii i

zJ F J z yσ σ σ− −Τ = = + + ɺɺ   (6.47) 

 

e o erro em torque de atrito como: 

 

 1 1ˆ( )
i i i iatr ii atr atr ii atr

J F F J F− −Τ = − = ɶɶ   (6.48) 

 

Como os elementos da matriz de transformação J são limitados, o erro no torque de 

atrito também é limitado, mantendo válidas as características necessárias, de acordo com a 

prova de estabilidade apresentada na Seção 6.4.1. 
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7 IDENTIFICAÇÃO DOS PARÂMETROS DO SISTEMA 

Neste capítulo são apresentados os procedimentos experimentais destinados à 

identificação dos parâmetros dos atuadores pneumáticos que compõem o sistema de 

acionamento de cada grau de liberdade do robô. Estes procedimentos foram inicialmente 

apresentados por Perondi, 2002, e posteriormente reproduzidos por alguns autores como 

Kunz, 2006, Suzuki, 2010, Rijo, 2013, dentro da linha de pesquisa de controle de 

servossistemas com acionamento pneumático do laboratório de automação e controle da 

UFRGS. 

7.1. Identificação dos parâmetros das válvulas proporcionais 

O procedimento experimental aplicado a estas válvulas é detalhado em Perondi, 2002, 

sendo aqui reproduzido, de forma mais compacta. Por meio do procedimento são levantadas 

as funções dependentes das pressões nas câmaras de um determinado atuador i ( ( )
i i

insuf

pa af p , 

( )
i i

exau

pa af p , ( )
i i

insuf

pb b
f p  e ( )

i i

exau

pb b
f p ) juntamente com as funções dependentes da tensão de controle 

( ( )
i

insuf

ua if u , ( )
i

exau

ua i
f u , ( )

i

insuf

ub if u  e ( )
i

exau

ub if u ). O experimento necessário para o levantamento 

destas funções é realizando mantendo inicialmente o êmbolo do atuador pertencente ao elo i  

em uma determinada posição. Desta forma, a velocidade do êmbolo é nula ( 0iy =ɺ ) e o 

volume total (
jtot

V ) é constante de uma determinada câmara do atuador pode ser calculado, 

permitindo que as equações que regem o comportamento da vazão mássica nas câmaras 

(Equações (5.6) e (5.7)) sejam reescritas em função da derivada da pressão na câmara como: 

 

 , a

i i i

tot

ma a i a

V
q p u p

RrT
  =  ɺ   (7.1) 

 , b

i i i

tot

mb b i b

V
q p u p

RrT
  = −  ɺ   (7.2) 

 

A coleta de dados experimentais por meio deste procedimento deve ser efetuada para 

cada caso, onde uma câmara (a ou b) é insuflada ou exaurida. Segundo Perondi, 2002, este 

procedimento experimental pode ser descrito através da seguinte sequência de passos: 
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1. Para uma sequência de valores de tensão aplicados a uma válvula (por exemplo 

VP1), medir o comportamento da pressão em uma determinada câmara ao 

longo do tempo, (por exemplo, para câmara a, ver Figura 7.1); 

2. Calcular a derivada da pressão na câmara em relação ao tempo, obtendo a 

vazão mássica em função do tempo através de (7.1) ou (7.2), para cada valor 

de tensão aplicado a válvula (ver Figura 7.2). Isto resulta em uma curva de 

vazão mássica para cada tipo de escoamento (insuflando ou exaurindo) em 

cada câmara a ou b, de cada atuador i . 

3. Obter as curvas estáticas vazão-pressão, cruzando termo a termo os valores das 

curvas obtidas nos passos 1 e 2 (ver Figura 7.3). 

4. Determinar, a partir das curvas obtidas no passo 2, os valores máximos da 

vazão mássica [ ]
ima max

q  e [ ]
imb max

q ,relativos ao processo de insuflamento ou 

exaustão com abertura máxima em cada câmara, para cada atuador; 

5. Os valores máximos das vazões mássicas obtidas no passo 4 são utilizados para 

normalizar as funções obtidas no passo 2, resultando nas funções de vazão em 

relação à tensão. 

6. Normalizar as curvas vazão mássica-pressão calculadas no passo 3 pelos 

respectivos valores máximos da vazão (determinados no passo 4) mantendo-se 

a tensão constante para obter as correspondentes funções de pressão. 

 

  
(a) Camara a insuflando (b) Camara a exaurindo 

Figura 7.1 – Curvas pressão versus tempo versus sinal de controle aplicadas a VP1 
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(a) Camara a insuflando (b) Camara a exaurindo 

Figura 7.2 – Curvas vazão versus tempo versus sinal de controle aplicadas a VP1 
 

  
(a) Curvas estáticas da câmara a insuflando (b) Curvas estáticas da câmara a exaurindo 
Figura 7.3 – Curvas vazão mássica versus sinal de controle versus pressão aplicadas a VP1 

 

As curvas experimentais com sinal de controle normalizado para as funções pressão 

por tempo e tensão e vazão mássica por tempo, levantadas para a câmara a estão apresentadas, 

respectivamente, nas Figuras 7.1 e 7.2. As curvas experimentais estáticas da vazão mássica 

em função tensão de controle normalizada e pressão para a câmara a estão apresentadas na 

Figura 7.3.  

Utilizando as curvas expressas na Figura 7.3, é possível obter os valores máximos para 

as vazões nas câmaras, relativos a cada processo de insuflamento ou exaustão. Tais valores 

numéricos são apresentados na Tabela 7.1. Em todos os ensaios realizados a pressão de 

suprimento foi mantida constante com valor de 5
sup( 7,46.10  Pa)p = . 
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Tabela 7.1 – Valores numéricos experimentais para a vazão mássicas máximas 
 

Válvula Insuflamento [kg/s] Exaustão [kg/s] 

VP1 
1

0, 0093insuf

ma
max

q =    
1

0, 0085exau

ma
max

q =    

1

0,0096insuf

mb
max

q =    
1

0, 0085exau

mb
max

q =    

VP2 
2

0,0098insuf

ma
max

q =    
2

0, 0088exau

ma
max

q =    

2

0,0097insuf

mb
max

q =    
2

0, 0092exau

mb
max

q =    

VP3 
1

0,0097insuf

ma
max

q =    
1

0, 0093exau

ma
max

q =    

1

0,0098insuf

mb
max

q =    
1

0, 0077exau

mb
max

q =    

VP4 
2

0, 0101insuf

ma
max

q =    
2

0, 0095exau

ma
max

q =    

2

0,0106insuf

mb
max

q =    
2

0, 0078exau

mb
max

q =    

VP5 
2

0, 0101insuf

ma
max

q =    
2

0, 0096exau

ma
max

q =    

2

0,0104insuf

mb
max

q =    
2

0, 0078exau

mb
max

q =    

 

O equacionamento relativo às funções de pressão e de tensão para a válvula VP1 já 

foram apresentadas na Seção 5.1.1 (especificamente nas Figuras 5.3 e 5.4). O resultado do 

levantamento das funções para as demais válvulas que compõem o manipulador (VP2, VP3, 

VP4 e VP5), são expressas respectivamente, através das equações (7.3), (7.4), (7.5) e (7.6). 

 

 

( )

( )

( )

( )
( )

2 2

2 2 2 2 2

2 2 2 2

2 2 2 2 2

2

2

3 2

3 2

3 2

3 2

2

2,665 3,613 2,199 1,344

0,300 0,1359 0,913 0,001

3,170 4,335 2, 458 1,357

0, 231 0,097 0,893 0,001

i i i

insuf

pa

exau

pa

insuf

pb

exau

a a a a

a a a b

b b b b

bp b bb

insuf

ua

b

f p p p p

f p p p p

f p p p p

f p p p p

f u

= − + − +

= − + −

= − + − +

= − + −

( )

( )

( )

2

2

2

3 2

3 2

3 2

2 2 2

2 2 2 2

2 2 2 2

2 2 2 2
3 2

1,755 4,686 4,392 0, 453

2,626 6,286 5,124 0,453

1,720 4,579 4,239 0,384

2,575 6,434 5,480 0,622

exau

ua

insuf

ub

exau

ub

u u u

u u u u

u u u u

u u

f

f

f u u









 = − + −

 = − + −


= − + −


= − + −

  (7.3) 
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( )

( )

( )

( )
( )

3 3 3 3 3

3 3 3 3 3

3 3 3 3

3 3

3

3 3 3

3

3 2

3 2

2

3 2

3

3

3,824 5,601 3, 239 1,515

0, 267 0,118 0,882 0,002

3,188 4,526 2,661 1, 400

0,064 0,173 0,996 0,001

insuf

pa

exau

pa

insuf

pb

exau

a a a a

a a a a

b b b b

bpb

insuf

ua

b b b

f p p p p

f p p p p

f p p p p

f p p p p

f u

= − + − +

= − + −

= − + − +

= + +− −

( )

( )

( )

3

3

3

3 2

3 2

3 2

3 3 3

3 3 3 3

3 3 3 3

3 3 3 3
3 2

1, 410 4,229 4, 237 0,422

2,020 5,054 4, 280 0,244

1,726 4,610 4, 248 0,374

2,116 5,539 4,924 0,499

exau

ua

insuf

ub

exau

ub

u u u

u u u u

u u u u

u u

f

f

f u u









 = − + −

 = − + −


= − + −


= − + −

  (7.4) 

 

( )

( )

( )

( )

4 4 4 4 4

4 4 4 4 4

4 4 4 4

4 4 4 4 4

4

4

3 2

3 2

3 2

3 2

2,535 3, 448 2,178 1,362

0,478 0,368 0,946 0,008

3, 231 4, 487 2,562 1,372

0,103 0,328 0,936 0,0001

insuf

pa

exau

pa

insuf

pb

exau

a a a a

a a a a

b b b b

bpb

insu

u

b

f

b b

a

f p p p p

f p p p p

f p p p p

f p p p p

f u

= − + − +

= − +

= − + − +

=

+

++− −

( )

( )

( )

( )

4

4

4

3 2

3 2

3 2

4 4 4 4

4 4 4 4

4 4 4 4

4 4
3

4 4
2

1,665 4,535 4, 273 0, 408

2,716 6, 425 5,127 0, 405

2, 200 5,192 4, 289 0,300

2,027 5,178 4, 475 0,326

exau

ua

insuf

ub

exau

ub

u u u

u u u u

u u u u

u u u u

f

f

f









 = − + −

 = − + −


= − + −


= − + −

  (7.5) 

 

( )

( )

( )

( )

5 5 5 5 5

5 5 5 5 5

5 5 5 5

5 5 5 5 5

5

5

3 2

3 2

3 2

3 2

1,335 0,769 0,374 1,008

1,200 1, 248 1,190 0,0003

2,779 3,821 2,358 1,376

0,0214 0,057 1,129 0,0001

insuf

pa

exau

pa

in

a a a a

a a a a

b b b

suf

pb

exau

pb

ins

b

b b b b

uf
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f p p p p

f p p p p

f p p p p

f p p p p

f

= − + − +

= − + −

= − −

+

+ +

= − +

( )

( )

( )

( )

5

5

5

5 5 5 5

5 5 5 5

5 5 5 5

3 2

3

5 5 5
2

5

2

3 2

3

2,099 5,339 4,732 0, 479

2,080 5,173 4,348 0,263

1,850 4,848 4,314 0,340

2,474 6,103 5,144 0,508

exau

ua

insuf

ub

exau

ua

u u u u

u u u u

u u u u

u u u

f

u

f

f









 = − + −

 = − + −


= − + −


= − + −

  (7.6) 

 

Conforme descrito na Seção 5.1.1, de forma a evitar o fenômeno de chaveamento 

excessivo nas válvulas quando a vazão mássica se aproxima de zero, são estipulados os 

valores limites para o sinal de controle normalizado entrar na região linear de operação. Estes 
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valores são descritos por meio das variáveis lim i
u [Cunha, 2001, Perondi, 2002, Sobczyk, 

2005, Valdieiro, 2005]. Esta simplificação auxilia o cálculo das funções de tensão, permitindo 

a inversão da função através das raízes do polinômio resultante da multiplicação das funções 

( )
iu if u  (ver detalhes sobre o procedimento de inversão e obtenção do sinal de controle no 

Anexo D). Na Tabela 7.2 são apresentados os valores numéricos para lim i
u : 

 
Tabela 7.2 – Valores atribuídos ao 

lim i

u  relativos ao processo. 

 
Atuador Processo Valor de 

ilimu  

1° GDL 
câmara a insuflando e câmara b exaurindo 0,11 

câmara b insuflando e câmara a exaurindo 0,12 

2° GDL 
câmara a insuflando e câmara b exaurindo 0,11 

câmara b insuflando e câmara a exaurindo 0,12 

3° GDL 
câmara a insuflando e câmara b exaurindo 0,12 

câmara b insuflando e câmara a exaurindo 0,10 

4° GDL 
câmara a insuflando e câmara b exaurindo 0,11 

câmara b insuflando e câmara a exaurindo 0,10 

5° GDL 
câmara a insuflando e câmara b exaurindo 0,12 

câmara b insuflando e câmara a exaurindo 0,12 

 

Cabe ressaltar que a identificação e posterior inversão das funções que regem o 

comportamento das vazões mássicas nas câmaras dos atuadores possibilita a geração do sinal 

de controle na i-ésima válvula proporcional ˆ( , , , V , V )
i i i ii i a b a bu u p p  (descrito em detalhes no 

Anexo D). 

7.2. Identificação dos parâmetros dos atuadores 

Os parâmetros assumidos tanto para a implementação computacional do controlador 

quanto para o modelo de simulação foram obtidos através de procedimentos de medição direta 

nos atuadores, juntamente os dados de catálogos de fabricantes dos atuadores pneumáticos, 

associados a procedimentos de medição indireta, através do modelo sólido do robô usando o 

software de CAD Solidworks®. 

Foi realizada a medição direta do diâmetro interno e do cumprimento dos tubos que 

interligam as válvulas aos atuadores, cujos volumes, uma vez calculados, foram somados aos 

valores de volume interno dos atuadores, obtidos através da medição indireta, com modelo 

geométrico do atuador em estudo, permitindo assim o cálculo dos volumes mortos totais 
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(
ivmaV  e )

ivmbV  nas câmaras a e b dos atuadores (ver equações (5.6) e (5.7)). As áreas dos 

êmbolos dos atuadores e os respectivos deslocamentos máximos foram calculados através dos 

dados apresentados na Seção 3.2, possibilitando a construção da Tabela 7.3. 

 
Tabela 7.3 – Parâmetros do modelo de simulação e experimentais 

 
GDL 

i
A  

ivmaV  
ivmbV  

1° 0,8042e-3 2m  7,48386e-6 3m  4,46716e-5 3m  
2° 0,8042e-3 2m  4,12682e-5 3m  7,91881e-5 3m  
3° 0,8042e-3 2m  6,62381e-5 3m  8,44693e-5 3m  
4° 0,8042e-3 2m  5,40976e-5 3m  7,06255e-5 3m  
5° 0.4909e-3 2m  1,73278e-5 3m  1,75291e-5 3m  

 

São utilizados ainda os parâmetros constantes das relações de calores específicos para 

ar ( 1,4)r =  como numericamente igual e constantes em todos os processos modelados. A 

temperatura do ar de suprimento de ar para as válvulas ( 296 K)T = , a pressão de suprimento 

das válvulas 5
sup( 7,46.10  Pa)p = , pressão atmosférica 5( 1.10  Pa)atmp = e a constante universal 

dos gases ( 286,9 J.kg/kR = ), sendo estes tomados como iguais e constantes, para todos os 

atuadores. 

Os parâmetros numéricos definidos nesta seção, associados ao equacionamento do 

sistema pneumático de atuação presente no robô (descrito matematicamente na Seção 5.1), 

permite que a lei de controle e o modelo de simulação e possam ser testados, em simulação e 

experimentalmente, conforme será apresentado mais adiante no Capítulo 8. 

7.3. Identificação dos parâmetros do modelo Lugre 

Conforme apresentado na Seção 5.1.2, o modelo de atrito LuGre apresenta quatro 

parâmetros estáticos ( 2, , ,
i i i is c sy F F σɺ ) que devem ser identificados experimentalmente e dois 

parâmetros dinâmicos ( 0 1,
i i

σ σ ) que podem ser calculados através das expressões (5.32) e 

(5.33), para cada atuador pneumático que compõe o robô. 

Para obter esses parâmetros, executou-se experimentos para identificação do atrito 

baseados em estudos previamente apresentados [Canudas de Wit, 1995, Olsson et al., 1998, 

Lischinsky et al., 1999, Perondi, 2002]. 
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No presente trabalho, os ensaios foram realizados em malha aberta, aplicando-se um 

sinal de controle correspondente a uma abertura constante da válvula proporcional, o que 

possibilita a passagem de uma vazão através da válvula para a câmara do cilindro. Esta vazão, 

em situação de regime permanente, provoca um descolamento do êmbolo do cilindro em uma 

velocidade aproximadamente constante e aceleração nula. Em consequência a força produzida 

pela diferença de pressão nas câmaras se iguala à força de atrito no atuador, conforme 

mostrado na Equação (7.7), considerando-se que não existem forças externas e nem gravidade 

atuando sobre o embolo. 

 

 
�

0, para y=cte

( )
i i ii i atr i a bM y F A p p+ = −

ɺ

ɺɺ   (7.7) 

 

Utilizando-se a Equação (7.7), a força de atrito, dada pela Equação (5.31) e os quatro 

parâmetros estáticos do atrito no atuador pneumático podem ser obtidos através de inspeção 

[Perondi, 2002], ou através de técnicas de otimização [Lischinsky et al., 1999], aplicadas aos 

dados experimentais levantados na planta em estudo.  Para este estudo, foi tomado o método 

de inspeção no levantamento dos coeficientes estáticos do modelo de atrito LuGre. 

É importante ressaltar que os procedimentos experimentais foram realizados de forma 

individual para cada grau de liberdade do manipulador, ou seja, cada conjunto de 

experimentos foi realizado para um determinado GDL, enquanto que os demais atuadores 

eram mantidos estáticos. Para o caso dos atuadores que apresentam influência da gravidade 

(como é o caso do 2°, 4° e 5° GDL), os procedimentos foram executados posicionando o 

manipulador de forma que o êmbolo do atuador em estudo permanecesse sempre na direção 

horizontal, não sofrendo assim a influência da gravidade, tornando novamente válida a 

Equação (7.7), destinada ao levantamento do mapa estático do atrito. 

Através da aplicação dos procedimentos experimentais e da análise dos mesmos, foi 

possível realizar a geração dos gráficos apresentados na Figura 7.4, juntamente com os 

valores dos parâmetros para o modelo de atrito, expressos na Tabela 7.4.  

Destaca-se que para utilização do observador do atrito juntamente ao controlador 

proposto, os parâmetros do modelo Lugre são expressos na forma de matricial como matrizes 

diagonais do tipo 
1 2 3 4 50 0 0 0 0 0[ , , , , ]diagσ σ σ σ σ σ= . Os parâmetros apresentados 1σ , 2σ  e 
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obsK  na Tabela 7.4 também se referem aos termos nas diagonais das matrizes seguindo este 

padrão.  

Já os valores referentes a parâmetro 
obsK foram obtidos da mesma forma que para o 

parâmetro 
0σ , ou seja, aplicação de diversos procedimentos de simulação seguidos de uma 

avalição a respeito dos resultados obtidos. Tal procedimento se encontra de acordo com os 

adotados por Peroni, 2002 e Valdieiro, 2005. 

 

Tabela 7.4 – Parâmetros estáticos e dinâmicos para o atrito e para o observador LuGre 
 
GDL 

0i
σ  [N/m] 1i

σ  [Ns/m] 2i
σ [Ns/m] 

isyɺ [m/s] 
icF [N] 

isF [N] 
iobsK  

1° 4e4 229 168 0,0168 38 64,5 7,2e-7 

2° 3e4 798 230 0,0063 36,5 46,5 2,2e-7 

3° 2e4 283 132,5 0,0089 31,5 45,5 2,2e-9 

4° 4e4 186 132 0,0072 21,5 36 6e-8 

5° 14e4 476 376 0,0062 18 31,5 2,2e-8 

 

Na Figura 7.4 são apresentados os resultados obtidos para as forças de atrito usando o 

modelo LuGre (aplicando-se a Equação (5.31) juntamente com os dados da Tabela 7.4) 

contrapostos ao dados experimentais colhidos através da aplicação de experimentos aos 

atuadores do robô. Nestes gráficos as velocidades encontram-se representados no espaço dos 

atuadores, de forma a simplificar a visualização dos resultados. 

  

  

(a) Mapa estático do atrito no atuador do 1° 
GDL 

(b) Mapa estático do atrito no atuador do 2° 
GDL 
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(c) Mapa estático do atrito no atuador do 3° 
GDL 

(d) Mapa estático do atrito no atuador atuador 
do 4° GDL 

 

(e) Mapa estático do atrito no atuador do 5° GDL 
Figura 7.4 – Curvas experimentais da força de atrito pela velocidade constante 

 

Outra importante característica do atrito consiste na falta de simetria de seu 

comportamento em função da direção de movimento. Conforme pode ser visualizado, por 

exemplo, na Figura 7.4.(a), o modelo de atrito LuGre é capaz de representar mais 

adequadamente nesse caso, o atrito para velocidades positivas do embolo do 1° atuador 

pneumático. Já, para as velocidades negativas, o comportamento do modelo simétrico se 

mostra menos adequado. Evidentemente, a assimetria pode ser contemplada se os conjuntos 

de parâmetros do modelo forem considerados diferentes para os casos de velocidade positiva 

ou negativa. Verificou-se por simulação que esta alteração pode tornar o modelo instável 

numericamente, já que ocorre uma alteração brusca dos parâmetros quando a velocidade se 

aproxima de zero. 
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Outra proposta consiste na utilização do modelo de atrito LuGre  “Elastoplástico”, que 

contempla possibilidade de existência de assimetrias nas forças de atrito,  além de apresentar 

outras características do fenômeno do atrito, como o efeito de stiction. Estas características 

são presentadas em detalhes por Dupont et al, 2000, onde são avaliadas as diferenças entre o 

modelo Lugre original e a forma Elastoplástica. 

Conforme citado anteriormente na seção 5.1.2.1, apesar de apresentar algumas 

limitações o modelo LuGre em sua forma original (ver Seção 5.1.2.1) esse modelo apresenta 

maior simplicidade tanto na quantidade de parâmetros a serem ajustados ou identificados, 

como em sua forma de identificação, normalmente baseada em procedimentos experimentais, 

que em outros modelos citados anteriormente, por esta razão, tal modelo juntamente a seu 

observador foram adotados para utilização junto do controlador TCCA. 
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8 RESULTADOS DE SIMULAÇÃO E EXPERIMENTAIS 

Esse capítulo têm por objetivo apresentar os resultados, relativos ao desempenho no 

seguimento de trajetória do robô manipulador acionado pneumaticamente, quando controlado 

por meio dos algoritmos de controle PVA (Posição, Velocidade e Aceleração), TC (Torque 

Calculado) e TCCA (Torque Calculado com Compensação de Atrito). 

 Este capítulo está dividido em três partes, onde inicialmente, serão apresentadas as 

trajetórias de referência, o esquema de filtragem dos sinais e os resultados de validação 

experimental dos modelos de simulação do robô (Seção 8.1), seguidos da apresentação e 

avaliação dos resultados das simulações (Seção 8.2), sendo por fim apresentados e avaliados 

os resultados experimentais dos controladores (Seção 8.3) operando no protótipo do 

RP5GDL, apresentado na Figura 8.1. 

 

 
Figura 8.1 – Foto do protótipo do RP5GDL 
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8.1. Trajetórias de Referência Aplicadas ao RP5GDL 

Para a realização das simulações e dos testes experimentais foi desenvolvido um 

programa computacional, que permitissem a rápida geração de trajetórias com pontos de 

parada definidos pelo usuário. Esse programa foi concebido baseando-se em tarefas 

corriqueiras em um ambiente fabril, onde o RP5GLD seria o responsável por pegar uma peça 

em determinado ponto dentro do volume de trabalho e posicioná-la em outro, executando, 

assim, tarefas de pegar e largar objetos (pick and place) em uma estação de trabalho. 

Conforme foi comentado dentre as formas de programação de robôs, foi escolhida a 

forma off-line, pois esta apresenta algumas vantagens sobre a programação on-line, como a 

redução do tempo em que o robô permanece ocioso durante a programação, a simplicidade da 

depuração dos programas e a possibilidade de uma futura integração com sistemas 

CAD/CAM [Craig, 1989]. 

Quanto ao programa gerador de trajetórias, o mesmo permite ao usuário especificar os 

pontos onde o efetuador deve ser posicionado e quanto tempo o manipulador deve permanecer 

parado nesta posição, representando as situações onde o robô deve esperar a finalização de 

determinadas atividades antes de prosseguir para uma nova posição no espaço. 

Cabe ressaltar que, para a aplicação de técnicas de controle baseadas em erros entre 

estados medidos e desejados, é indispensável que as trajetórias de referência apresentem 

derivadas contínuas até 4° ordem, e que estas derivadas possuam condições iniciais e finais 

nulas. Essas características estão intimamente ligas à consideração de que no ponto inicial e 

final o objeto a ser movimentados encontra-se em repouso. Exemplos de aplicação de 

trajetórias deste tipo podem ser encontradas em, McDonell, 1996, Xia, 2001, Cunha, 2001, 

Perondi, 2002, Sobczyk, 2009, Hildebrandt et al., 2010, alterando-se porém para cada caso, a 

ordem do polinômio gerador. 

O programa de geração da trajetória desenvolvido para este estudo opera apenas com a 

geração de trajetórias no espaço de coordenadas de junta do manipulador, devido ao fato dos 

controladores apresentados operarem de forma a seguir apenas referências de junta, 

simplificando, assim, a apresentação dos resultados. Até o presente momento, não está 

implementada a capacidade de gerar trajetórias utilizando a definição de pontos no espaço 

cartesiano do manipulador. 

A geração de trajetória se inicia com a definição de pontos no espaço das juntas, 

através de um vetor 5
oq ∈ℜ , seguido da definição de um intervalo de tempo t∆ ∈ ℜ , e por fim 
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da definição de um vetor 5
fq ∈ ℜ , onde 0q é um vetor do tipo coluna de componentes de 

posição inicial das juntas e 
fq  é um vetor coluna de componentes que definem a posição final 

para as juntas.  Na definição deste algoritmo utiliza-se da função chamada jtraj, dentro do 

ambiente de programação do software Matlab® (apresentada com detalhes em um toolbox de 

robótica desenvolvido por Peter Corke [Corke, 2011]), destinada a gerar vetores de trajetória 

baseados em funções polinomiais de 5º ordem. Esta metodologia de geração de trajetória 

através funções polinomiais de 5º ordem também pode ser encontrada em livros-texto da área 

de robótica como Spong e Vidyasagar, 1989. 

Uma das vantagens na utilização desta estratégia encontra-se no fato dela fornecer 

condições iniciais e finais nulas, para as variáveis de velocidade e de aceleração nas juntas, 

permitindo, assim, que o controlador do sistema seja capaz de parar em um determinado 

ponto antes de iniciar o deslocamento até um novo ponto de referência. Outra vantagem 

encontra-se na obtenção de trajetórias de posição continuamente deriváveis até 4° ordem, 

importantes para aplicação de controladores baseados no torque das juntas. 

Na Figura 8.2 é apresentado um exemplo de trajetória de referência onde no primeiro 

trecho da trajetória o vetor de posições iniciais das juntas

T
0 [ / 2 0,04 0,04 / 2 / 2]q π π π= − − −  e o final é  T[ / 2 0,42 0,27 / 2 / 2]fq π π π=  e o 

intervalo de tempo é 1, 7  [s ]t∆ = , Assim com esta trajetória o manipulador permanece 

parado por 0,5 [s], iniciando, logo após, o segundo trecho até T[0 0,225 0,15 0 0]
f

q =  com 

o mesmo intervalo de tempo, permanecendo novamente parado por mais 0,5 [s] até iniciar o 

deslocamento para T[ / 2 0,04 0,04 / 2 / 2]fq π π π= − − − , completando assim um ciclo da 

trajetória.  

Combinado as movimentações descritas para os 5 GDL resulta que durante a trajetória 

apresentada, a movimentação do braço inicia em um determinado ponto e, ao fim da 

trajetória, retorna para a mesma posição (ver Figura 8.3). Cabe destacar ainda que diferentes 

curvas podem ser programadas no gerador da trajetória implantado, além das aqui 

apresentadas, porém para fins de comparação de resultados apenas o conjunto de trajetórias 

apresentado será utilizado nas simulações e experimentos. 
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Figura 8.2 – Posicionamento de referência para as juntas do robô 

 

Já na Figura 8.3 é apresentado o deslocamento ocorrido no espaço cartesiano do 

manipulador utilizando as trajetórias de junta acima apresentadas. 

 

 
Figura 8.3 – Trajetória no espaço cartesiano efetuada com as referência das juntas. 
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8.1.1. Filtros Digitais 

Na maioria dos casos de estudos onde resultados de experimentos são apresentados, se 

torna necessária a utilização de esquemas de filtragem para os sinais, analógicos ou digitais 

adquiridos, já que estes sinais são normalmente contaminados por algum tipo de ruído que 

pode ser de origem analógica, do processo de discretização dos sinais, de interferências 

eletromagnéticas, ou mesmo de origem numérica. Na grande maioria dos casos estudados, os 

ruídos podem ser atenuados através da utilização de filtros, os quais podem ser do tipo passa-

alta, que permitem a passagem de sinais que apresentam frequências acima das de corte do 

filtro; passa-faixa, que são destinados a permitir a passagem de sinais com frequências 

delimitadas por uma faixa superior ou inferior às de corte; e os passa-baixa, que permitem a 

passagem dos sinais que estão abaixo de determinada frequência de corte, atenuando 

componentes com frequência superior à de projeto do filtro. Definições de classe de filtros, 

frequência de corte, frequência de amostragem, topologia, ordem de filtragem, dentre outras, 

podem ser encontradas, por exemplo, em Mitra e Kaiser, 1993 e Sklar, 2001. 

Para este estudo foram utilizados filtros digitais do tipo FIR (Finite Impulse Filter) de 

topologia butterworth de primeira ordem [Sklar, 2001], presentes no software Simulink®. 

Optou-se por este tipo de filtragem, já que a mesma vem sendo utilizada com sucesso em 

alguns trabalhos como, Perondi, 2002, Sobczyk, 2009, Suzuki, 2010, Rijo, 2013, mesmo que 

os autores ressaltem algumas dificuldades no ajuste da frequência de corte quando se deseja 

um desempenho mais exigente do sistema. Ainda, de acordo com Sobczyk, 2009 e Suzuki, 

2010, quando se deseja melhorar o desempenho do sistema em malha fechada, torna-se 

necessário aumentar a frequência de corte dos filtros, mesmo que ocorra uma ampliação no 

nível de ruído associado aos sinais medidos na planta. Sobczyk, 2009, ainda destaca que esta 

perda de desempenho está associada principalmente ao atraso de fase introduzido pelos filtros. 

Assim em trabalhos futuros deverão ser desenvolvidos estudos nessa área, que possibilitem a 

aplicação de sistemas de filtragem de fase zero em “tempo-real”, ou o desenvolvimento de 

algoritmos observadores para as variáveis de interesse. Cabe ressaltar que nos casos em que  

forem utilizadas frequências de corte demasiadamente baixas, ocorreram atrasos elevados nos 

sinais, que, por sua vez, podem levar o sistema à instabilidade em malha fechada [Scavarda e 

Thomasset, 1996; Cunha, 2001; Perondi, 2002]. 

A taxa de amostragem utilizada, tanto para as simulações quanto para os 

experimentos, no ciclo de controle do manipulador é de 2 ms, o que corresponde a uma 
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frequência de 500 Hz. Essa frequência de amostragem é a mesma utilizada em Virvalo, 1995, 

sendo, segundo o autor, compatível com aplicações de controle para sistemas pneumáticos. 

Para tentar evitar o surgimento nos sinais medidos de falsas componentes devido à 

amostragem discreta (alising), Franklin e Powell, 2006, sugerem o uso de uma frequência de 

corte nos filtros que atenue as frequências superiores a 50% da frequência de aquisição, o que 

neste caso é acima de 1570,8 [rad/s]. Desta forma, as frequências de corte dos filtros foram 

tomadas respeitando a definição acima ainda sendo avaliados de modo experimental, 

buscando um compromisso entre os níveis de ruído nos sinais de interesse e o menor 

acréscimo em atraso de fase. As características dos filtros estão apresentadas na Tabela 8.1. 

 

Tabela 8.1 – Frequência de corte dos filtros digitais 
 

Variável 
Frequência de Corte [rad/s] 

1° GDL 2° GDL 3° GDL 4° GDL 5° GDL 
Posições  ( )q  200 300 300 220 320 

Velocidades ( )qɺ  100 260 160 120 180 

Acelerações ( )qɺɺ  60 80 60 40 70 

Pressões nas câmaras (  e )
a b

p p   150 200 150 140 180 

 

8.1.2. Validação do modelo de simulação 

A validação do modelo de simulação é importante para o desenvolvimento de 

controladores baseados em modelagem matemática. Apesar de serem aplicados 

principalmente em malha fechada, os procedimentos de validação em malha aberta permitem 

que sejam estudadas as diferenças entre os comportamentos do sistema real e do modelo 

matemático, possibilitando, desta forma, correções nos mesmos. 

No presente estudo, o modelo completo de simulação do RP5GDL foi validado através 

da utilização de dados experimentais obtidos diretamente no robô, aplicando um sinal de 

controle na forma degrau em malha aberta, para cada GDL. Esse sinal de controle foi aplicado 

tanto no modelo de simulação quanto no robô real, permitindo a comparação entre os dados 

de simulação e os resultados experimentais. A validação em malha aberta de um modelo de 

simulação, também é encontrado em Rao e Bone, 2008. 

Visando compactar a apresentação dos resultados, neste estudo, são apresentados os 

resultados de validação do modelo de simulação, apenas para o 1° GDL e para o 5° GDL, já 
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que os demais graus de liberdade apresentam características mecânicas e pneumáticas muito 

semelhantes, com resultados qualitativamente compatíveis. No caso específico do 5° GDL por 

tratar-se de um atuador rotacional, alguns resultados adicionais foram considerados 

necessários. 

Foram adquiridas as pressões nas câmaras do cilindro em estudo e os sinais referentes 

à posição e à velocidade do atuador. Posteriormente, utilizou-se o mesmo sinal de controle 

aplicado à planta experimental no modelo de simulação do elo em estudo, permitindo, assim, 

que os dados colhidos na planta pudessem ser cruzados com os resultados de simulação. Na 

Figura 8.4.(a) está apresentado o sinal de controle aplicado. Os resultados do experimento e 

da simulação com os sinais de pressão nas câmaras a e b (Figura 8.4.(c) e Figura 8.4.(d)). A 

Figura 8.4.(b) descreve as forças pneumáticas no atuador pneumático do 1° GDL, calculadas 

através da diferença das pressões nas câmaras. 

 

 
(a) Sinal de controle (experimental e 

simulação) 
(b) Forças pneumáticas (experimental e 

simulação) 

(c) Sinais de pressão na câmara a 

(experimental e simulação) 
(d) Sinais de pressão na câmara b 

(experimental e simulação) 
Figura 8.4 – Resultados em malha aberta da simulação e dos experimentos relativos ao 1° 

GDL  
 

Pode-se constatar a presença de diferenças de amplitude entre os valores numéricos 

dos sinais de pressões nas câmaras do atuador. A exemplo de outros trabalhos [Karpenko e 
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Sepehri, 2006] ocorre uma diferença entre as amplitudes máximas das pressões em partes das 

curvas. Este efeito é geralmente atribuído ao efeito de integrações numéricas realizadas em 

série no modelo matemático, conforme apresentado na Seção 5.1.  

Já, na Figura 8.5 são apresentados os resultados em malha aberta de posição do 1° gdl 

com o mesmo sinal de controle, e seus respectivos desvios. Verifica-se que a amplitude do 

sinal de posicionamento experimental é ligeiramente superior à do modelo. Porém devido à 

complexidade do sistema físico e à possibilidade de variação dos parâmetros (atrito, 

temperatura, pressão de suprimento, vazamentos, entre outros) os resultados podem ser 

considerados adequados, indicando que o modelo pode ser utilizado para o apoio à síntese e 

avaliação de controladores. 

 

  
(a) Posicionamento (experimental e 

simulação) 
(b) Erros entre resultados de posicionamento 

(simulação e experimental) 

 
(c) Velocidades (experimental e simulação) (d) Erros entre resultados de velocidade 

(simulação e experimental) 
Figura 8.5 – Resultados em malha aberta de simulação e experimentos do 1° GDL (posição  e 

velocidade). 
 

No caso do quinto grau de liberdade do manipulador, por se tratar de um atuador 

geometricamente e mecanicamente diferenciado dos demais (atuador rotacional com êmbolo 

de 25mm de diâmetro nominal e deslocamento angular de 270°), optou-se por exibir os 

resultados das simulações e dos experimentos para este grau de liberdade. Conforme pode ser 
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observado através da Figura 8.6, utilizou-se também um sinal de controle do tipo degrau 

(Figura 8.6.(a)), Os sinais correspondentes às pressões nas câmaras dos atuadores estão 

apresentados nas Figura 8.6.(c) e 8.6.(d), enquanto que o torque aplicado pelas mesmas está 

apresentado na Figura 8.6.(b). 

 

 
(a) Sinal de controle 

 
(b) Torque aplicado (experimental e simulação) 

 
(c) Sinais de pressão na câmara a 

(experimental e simulação) 
(d) Sinais de pressão na câmara b 

(experimental e simulação) 
Figura 8.6 – Resultados em malha aberta das simulações e experimentais no 5° GDL 

 

Novamente plotaram-se os resultados medidos experimentalmente com os obtidos em 

simulação, cruzando dados de posição e velocidade obtidos nos testes, conforme é 

apresentado respectivamente na Figura 8.7(a) e 8.7.(b). Novamente destaca-se que o modelo 

apresenta uma caracterização condizente com o esperado, possibilitando a utilização desta 

modelagem em procedimentos de simulação e aplicação em nível de simulação de algoritmos 

de controle. Tais diferenças podem ser atribuídas a erros paramétricos associados tanto a 

parcela pneumática, como por exemplo, diferenças da área efetiva do êmbolo já que trata-se 

de um atuador com mecanismo diferenciados dos demais atuadores translacionais que 

compõem o robô, ou mesmo mecânicas, como por exemplo variações nos parâmetros do 

modelo de atrito, decorrentes das condições de operação. 
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(a) Posicionamento do 5° GDL (experimental e simulação) 

 
(b) Velocidades do 5° GDL (experimental e simulação) 

Figura 8.7 – Resultados em malha aberta das simulações e experimentos do 5° GDL (posição  
e velocidade) 

 

Destaca-se que o procedimento de validação dos modelos, aqui apresentados, não 

levam em consideração as diversas variantes físicas, como a presença de vazamentos de ar, 

variações de temperatura e pressão de suprimento de ar, dilatação térmica, desgaste das peças, 

flexibilidade entre outros, que afetam os sistemas pneumáticos e mecânicos que compõem o 

robô, tornado o procedimento exposto válido apenas para detectar possíveis diferenças 

significativas de comportamento entre o modelo de simulação e a planta experimental. 

Pelos resultados expostos, pode-se concluir que os modelos matemáticos apresentados 

no Capítulo 5 associados aos parâmetros identificados experimentalmente no Capítulo 7, 

expressam um comportamento dinâmico qualitativamente similar ao da planta em estudo, 

permitindo, assim, sua utilização em síntese e testes de algoritmos de controle baseados nos 

modelos matemáticos do sistema, como é o caso do algoritmo de controle proposto neste 

estudo. 

8.2. Resultados de Simulações 

Nesta seção são apresentados os resultados obtidos em simulação para o RP5GDL 

operando em seguimento de trajetória, com as referências descritas na Seção 8.1.  
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Ao invés de utilizar, como Allgayer, 2011, todos os parâmetros dos atuadores com 

valores iguais para os cinco graus de liberdade, no caso do modelo de simulação utilizado 

neste trabalho, os parâmetros dos sistemas de atuação possuem valores numéricos obtidos 

através dos procedimentos de identificação paramétrica aplicados a cada atuador presente no 

robô, conforme exposto no Capítulo 7, sendo os demais dados obtidos por meio do 

levantamento das características construtivas dos mesmos (ver detalhes nas seções 3.2.1 a 

3.2.5). Desta forma, pretende-se que o modelo de simulação aqui utilizado expresse 

similaridade significativa com o protótipo do robô apresentado no Capítulo 3 e com os 

modelos dos atuadores com os parâmetros identificados no Capítulo 7. Quanto ao controlador, 

optou-se pelo uso do controlador PVA (apresentado na Seção 6.2), para a comparação de 

resultados com os controladores não lineares propostos, já que diversos autores [Virvalo, 

1989, Perondi, 2002 e Sobczyk, 2009] mostraram que este é o controlador linear que 

apresenta resultados de erro de posição inferiores quando comparado a utilização de 

controladores PID e suas variações. 

Os ganhos utilizados no controlador PVA, foram ajustados através dos procedimentos 

de simulação aqui expostos, buscando um compromisso entre o resultado de seguimento de 

trajetória e uma suavidade quanto às oscilações de alta frequência na trajetória e no sinal de 

controle. Na Tabela 8.2 são apresentados os conjuntos de ganhos utilizados nos 

procedimentos de simulação e, posteriormente, nos experimentos realizados com o 

controlador PVA. 

Tabela 8.2 – Ganhos do controlador PVA (Experimental e Simulação) 
 

Ganho 1° GDL 2° GDL 3° GDL 4° GDL 5° GDL 

ipk  2,401 4,7 14 1,06 0,670 

iv
k  0,420 0,9 0,260 0,004 0,0021 

iak  0,0252 0,0553 0,0558 0,001 0,0003 

 

Quanto à apresentação dos resultados na Figura 8.8, toma-se as seguintes definições. 

Na parte superior da Figura 8.8 estão apresentadas as curvas de referência de posição e do 

resultado da simulação para essa mesma variável usando o controlador PVA (Figura 8.8. (a)) 

e o erro de seguimento de posição (Figura 8.8.(b)). Na parte intermediária da Figura 8.8 estão 

apresentadas as curvas de referência de velocidade e do resultado da simulação para essa 

mesma variável usando o controlador PVA (Figura 8.8.(c)) e o sinal de controle aplicado ao 

modelo (Figura 8.8.(d)). 
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(a) Posição no 2° GDL (b) Erro de posição no 2° GDL. 

 
(c) Velocidade no 2° GDL (d) Sinal de controle no 2° GDL. 

 
(e) Aceleração no 2° GDL (f) Força aplicada na junta do 2° GDL 

Figura 8.8 – Resultados de simulação no seguimento de trajetória com controle PVA para o 2° 
GDL do RP5GDL 
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Por fim, na parte inferior da Figura 8.8 estão apresentadas as curvas de referência de 

aceleração e do resultado da simulação para essa mesma variável usando o controlador PVA 

(Figura 8.8.(e)) e, finalmente, a força pneumática de controle aplicada ao modelo da carga 

mecânica (Figura 8.8.(d)). 

Visando a permitir uma comparação mais imediata, esta estrutura de apresentação de 

resultados, com algumas pequenas alterações será também utilizada mais adiante, quanto à 

apresentação das respostas experimentais dos diversos graus de liberdade do robô utilizando 

os controladores TC e TCCA.  

A observação da Figura 8.8.(a) permite verificar que o desempenho do controle PVA 

no seguimento de trajetória de posição do 2º GDL é prejudicado pela ação da gravidade sobre 

a massa manipulada no elo. Ainda, de acordo com a Figura 8.8.(a), a posição do elo, também 

por efeito da gravidade, não atinge a referência durante o primeiro trecho da trajetória,  

levando a erros de seguimento de posição de até 6,2 cm. Erros desta magnitude podem, 

evidentemente, impossibilitar algumas aplicações práticas, mesmo que o erro de regime 

apresentado seja baixo. No presente caso, os erros máximos de regime nos demais trechos da 

trajetória foram da ordem de 1 mm. 

Assim, de acordo com os resultados apresentados na Figura 8.8, o 2° GDL do robô, 

por sofrer a ação de uma força externa, apresenta resultados com maiores desvios quanto à 

trajetória desejada do que os dos demais graus de liberdade. Essa deficiência é esperada, pois 

a realimentação de estados, por ser uma estratégia de controle linear, não apresenta 

diretamente capacidade de compensar assimetrias na aplicação de cargas, sendo difícil ajustar 

a dinâmica desejada (que define os ganhos do controlador) para ambas as situações que 

ocorrem no 2º grau de liberdade (força externa na mesma direção e contrária ao movimento, 

na medida em que o pistão desloca-se de cima para baixo e de baixo para cima, 

respectivamente). 

A Figura 8.9 apresenta os resultados de deslocamentos e seus erros nos demais graus 

de liberdade do robô (1º, 3º, 4º e 5º) relativos às simulações efetuadas com o controlador 

PVA.  

Analisando os resultados das simulações apresentados na Figura 8.9, verifica-se que o 

controlador PVA apresenta possibilidade de seguir as referências de posição com erros 

relativamente pequenos nos demais graus de liberdade do robô, diferentemente do que ocorre 

para o 2° grau de liberdade. 
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(a) Posição no 1° GDL (b) Erro de posição no 1° GDL. 

  
(c) Posição no 3° GDL (d) Erro de posição no 3° GDL. 

  
(e) Posição no 4° GDL (f) Erro de posição no 4° GDL. 

  
(g) Posição no 5° GDL (h) Erro de posição no 5° GDL. 

Figura 8.9 – Resultados de simulação no seguimento de trajetória com controle PVA 
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A técnica de controle descrita na Seção 6.4.1 foi desenvolvida para controlar a 

dinâmica acoplada dos diferentes elos e juntas do robô, considerando ainda a gravidade. Seu 

desempenho foi também testado por meio de simulações realizadas com o modelo matemático 

desenvolvido, necessitando ainda de algumas definições. 

Na Tabela 8.3 são apresentados os conjuntos de ganhos utilizados nos experimentos e 

simulações para esse controlador. Os termos apresentados na Tabela 8.3, referentes a cada 

grau de liberdade i, são os componentes das matrizes diagonais definidas a seguir: 

1 2 3 4 5
[ , , , , ]d d d d d dK diag K K K K K= , 

1 2 3 4 5
[ , , , , ]t t t t t tK diag K K K K K= , 

1 2 3 4 5
[ , , , , ]diagλ λ λ λ λ λ=  

e 
1 2 3 4 5

[ , , , , ]t a a a a aK diag K K K K K= , e são utilizados tanto nas simulações, quanto nos testes 

experimentais, os quais são apresentados posteriormente, na Seção 8.3. 

Os valores numéricos dos ganhos foram obtidos através de um estudo heurístico, por 

meio de uma série de experimentos, cujos resultados foram avaliados procurando reduzir 

concomitantemente os erros de posição nas juntas e os níveis de oscilações nos sinais de 

posição e de suas derivadas temporais. Trabalhos futuros deverão englobar o desenvolvimento 

de uma estratégia sistemática para a determinação dos valores dos ganhos.  

 
Tabela 8.3 – Ganhos do controlador TC e TCCA (Experimental e Simulação)  

 
Ganho 1° GDL 2° GDL 3° GDL 4° GDL 5° GDL 

i
d

K  80 150 80 0,37 0,022 

it
K  10 10 26 4 0,2 

i
λ  20 180 62 40 120 

iaK  20 80 65 61 24 

 

Na Figura 8.10 são apresentados os resultados da aplicação dos controladores TC e 

TCCA no controle do 2º GDL do modelo de simulação do RP5GDL.  

A forma de apresentação dos resultados destas simulações segue a mesma dos 

resultados do controlador PVA, apenas acrescentando aos gráficos as curvas de resposta do 

controlador com compensação de atrito TCCA (que aparece sobreposta às curvas dos 

resultados sem compensação).  
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(a) Posição no 2° GDL (b) Erro de posição no 2° GDL. 

 
(c) Velocidade no 2° GDL (d) Sinal de controle no 2° GDL. 

 
(e) Forças no 2° GDL - TC (f) Forças no 2° GDL - TCCA 

Figura 8.10 – Resultados de simulação no seguimento de trajetória com controle  TC e TCCA 
para o 2° GDL. 
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Além disso, neste caso, ao invés de se apresentar na parte inferior os gráficos 

referentes à aceleração e força aplicada, apresenta-se na Figura 8.10.(e) a força desejada  e 

aplicada com o controlador TC (Torque Calculado) e na Figura 8.10.(f), são apresentadas as 

curvas de forças com o controlador TCCA (Torque Calculado com Compensação de Atrito) 

no 2° GDL, juntamente a força de atrito “estimada” (calculada através do observador de atrito 

baseado no modelo LuGre). 

Quando comparados aos do PVA, os resultados apresentados na Figura 8.10 mostram 

uma melhoria nos valores da amplitude máxima do erro de seguimento que, neste caso, ficam 

em torno de 1,1 cm. Além disso, verifica-se que o controlador TC e o controlador TCCA, por 

efeito da gravidade, também apresentam certas deficiências no momento de arranque para 

subida e no erro de regime no ponto superior da trajetória.  

Na Figura 8.11 são apresentados os resultados de posicionamento para o 1°, 3°, 4°, e 

5° GDL, juntamente com os respectivos erros de seguimento de posição. 

Na Figura 8.11.(a) é possível observar o erro de seguimento da trajetória para o 1° 

GDL é relativamente pequeno (inferior a 0,004 rad) e que os resultados não se alteram 

significativamente com a compensação de atrito. Isto ocorre porque, como será mostrado mais 

adiante por meio dos resultados experimentais, as forças de atrito observadas apresentam 

valores significativamente menores do que as forças inerciais, diminuindo, portanto, o efeito 

da compensação de atrito no desempenho geral do controlador nesse grau de liberdade.  

Por outro lado, é possível observar nos demais resultados (relativos aos graus de 

liberdade restantes), que os erros de seguimento dos elos apresentam significativa melhora 

quando o esquema de compensação do atrito é utilizado, mostrando, assim, ser vantajosa a 

aplicação do controlador TCCA proposto. 

Posteriormente, na Figura 8.12 são apresentados os resultados dos erros de 

posicionamento das 5 juntas do RP5GDL com os controladores PVA, TC e TCCA. Destaca-

se que as simulações mostram que o controlador TCCA fornece normalmente os menores 

erros de seguimento de trajetória para as juntas do manipulador quando comparados aos 

resultados controle PVA e ao TC (sem a compensação do atrito). 
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(a) Posição no 1° GDL (b) Erro de posição no 1° GDL. 

  
(c) Posição no 3° GDL (d) Erro de posição no 3° GDL. 

  
(e) Posição no 4° GDL (f) Erro de posição no 4° GDL. 

  
(g) Posição no 5° GDL (h) Erro de posição no 5° GDL. 

Figura 8.11 – Resultados de simulação no seguimento de trajetória com controle TC e TCCA 
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(a) Erros de posição para o 1° GDL (b) Erros de posição para o 2° GDL 

  
(c) Erros de posição para o 3° GDL (d) Erros de posição para o 4° GDL 

 

 
Tabela 8.4 – Erros de posicionamento em RMS 

(Simulação) 
 

GDL Controle PVA Controle TC Controle TCCA 
1° 0,043 rad 0,033 rad 0,032 rad 
2° 0,024 m 0,008 m 0,007 m 
3° 0,003 m 0,008 m 0,003 m 
4° 0,095 rad 0,1152 rad 0,0561 rad 
5° 0,133 rad 0,094 rad 0,033 rad 

 

(e) Erros de posição para o 5° GDL  
Figura 8.12 – Comparação dos resultados de simulação no seguimento de trajetória com 

controle PVA, controle TC e controle TCCA. 
 

Alerta-se que em muitos casos, os resultados das simulações podem, não representar, 

com a acurácia desejada todos os efeitos importantes que ocorrem nas aplicações práticas. Por 

exemplo, a medição experimental dos sinais inclui ruídos que, apesar de filtrados, podem 

influir nos resultados, excitando dinâmicas não modeladas (dinâmica da servoválvula, por 

exemplo). Além disso, efeitos difíceis de modelar, tais como as folgas, a flexibilidade dos 
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sistemas de transmissão e as forças de atrito, podem também afetar o desempenho do sistema 

real, como discutem, por exemplo, Perondi, 2002, Valdieiro, 2005, Sobczyk, 2005, Sobczyk, 

2009 e Suzuki, 2010.  

8.3. Resultados de Experimentais  

Nesta seção serão apresentados os resultados experimentais obtidos com a aplicação 

dos controladores PVA, TC e TCCA seguindo as mesmas trajetórias de referência usadas nas 

das simulações. Nos gráficos, as curvas verdes representam os resultados obtidos no controle 

PVA; a cor Azul é relativa aos resultados obtidos com o controlador TC; enquanto que as 

curvas vermelhas referem-se aos resultados experimentais do controlador TCCA. 

Destaca-se que os valores dos ganhos dos controladores são os mesmos utilizados nas 

simulações (Tabela 8.2 e Tabela 8.3). Os demais parâmetros, como valores das frequências de 

corte dos filtros digitais, coeficientes do modelo de atrito e das funções referentes às vazões 

mássicas das válvulas, volumes mortos nas câmaras e características dos atuadores, também 

permanecem inalterados. 

Nos procedimentos experimentais apresentados neste estudo, o robô manipulador não 

opera com carga no efetuador, de modo que os resultados apresentados exibem uma situação 

de baixa carga, considerada de dificuldade mais elevada para a tarefa de posicionamento, 

conforme destacam Brun et al, 2000, Ning e Bone, 2005b e Girin et al, 2009. 

Para melhor compactar a apresentação dos resultados, as curvas relativas às 

velocidades e sinal de controle com o controlador PVA estão apresentadas apenas para o 2º 

GDL, em um conjunto de gráficos semelhantes aos dos resultados das simulações. Os 

resultados dos controladores TC e TCCA, por sua vez, estão dispostos para todos os graus de 

liberdade em um mesmo conjunto de resultados, visando a permitir avaliar adequadamente o 

efeito da compensação de atrito (controlador TCCA) com relação aos resultados do esquema 

sem compensação (controlador TC). 
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(a) Posicionamentos do 2° GDL (b) Erros de Posicionamento do 2° GDL 

 
(c) Velocidades do 2° GDL (d) Sinal de controle no 2° GDL 

Figura 8.13 – Resultado de seguimento de trajetória com controlador PVA para o 2° GDL do 
RP5GDL (experimental). 

 

Através dos resultados apresentados nas Figura 8.13.(a) e 8.13.(c) é possível afirmar 

que o controlador PVA apresenta um comportamento excessivamente oscilatório durante o 

seguimento da trajetória de referência. Tal comportamento não foi percebido nas simulações 

apresentadas na Seção 8.2, mas conforme já citado, a provável causa dessas oscilações 

encontra-se no fato de o controlador PVA, por ser um controlador linear, não apresentar 

nenhum tipo de compensação explicita para a força decorrente da gravidade, necessitando 

assim da aplicação de ganhos excessivos para que os erros de seguimento de trajetória sejam 

reduzidos, desta forma, quando se deseja estabilizar a posição em um determinado ponto, 

necessita-se que o controlador apresente uma assimetria previamente definida como ocorre 

nos controladores TC e TCCA (que pode ser realizada, por exemplo, através do controle de 

força). Como o controlador PVA não exibe tal capacidade, é necessário para diminuir o erro 
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de seguimento que os ganhos do controlador sejam elevados. Os resultados experimentais 

mostram que tal elevação pode ocasionar o chamado ciclo limite, que é a situação onde o 

controle, em uma tentativa de reduzir os erros de posicionamento e velocidade, atua de forma 

excessiva, sobrepassando a referência. Assim, nesta situação, quando tenta corrigir sua 

posição, transpassa novamente o posicionamento desejado, mantendo-se por tempo indefinido 

nesse comportamento. 

Tal ocorrência é indesejável no ponto de vista de controle, principalmente em 

manipuladores robóticos, já que pode, em casos extremos, conduzir o sistema à instabilidade. 

Destaca-se ainda que mesmo apresentando um desempenho considerado inadequado, o 

controlador PVA aplicado ao 2° GDL do robô, exibiu um sinal de controle (Figura 8.13.(d)) 

onde não foi atingido o limite de saturação da válvula VP2 ( 2 max[ ] 1u =  e 2 min[ ] 1u = − ), 

garantindo assim a operação dentro de uma zona linear. 

Conclui-se, então, que robôs onde alguns ou todos os elos são afetados pela gravidade, 

é aconselhável que o controlador utilizado apresente uma compensação explicita para este 

efeito, para que resultados satisfatórios possam ser obtidos. Tal afirmação encontra-se em 

acordo com Asada e Slotine, 1986. As oscilações apresentadas pelo controlador PVA, podem 

ser influência de uma condição de atrito elevado na junta, e também à largura de banda da 

dinâmica do atuador devido à aproximação do êmbolo das extremidades do cilindro. 

Conforme será visto nos resultados experimentais referentes à aplicação dos controladores 

não lineares, tais oscilações não foram percebidas nos respectivos ensaios. 

A seguir a Figura 8.14.(a) até a Figura 8.14.(h) serão exibidos os resultados 

experimentais da aplicação do controle PVA às demais juntas do manipulador. Os resultados 

apresentados na Figura 8.14 são condizentes com os apresentados das simulações com 

aplicação do mesmo controlador. Destaca-se apenas uma presença de maiores níveis de 

oscilações nos sinais de posicionamento, o que pode estar associado a elevados níveis de 

ruído ou mesmo a aleatoriedade do fenômeno de atrito no sistema real. Nota-se que os 

gráficos que descrevem o comportamento do 4° GDL apresentam níveis de oscilação 

superiores aos demais encontrados nos demais graus de liberdade. Uma avaliação mais 

completa a respeito do controle deste grau de liberdade será apresentada no decorrer desta 

seção. 
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(a) Posicionamentos no 1° GDL (b) Erros de Posicionamento do 1° GDL 

  
(c) Posicionamentos do 3° GDL (d) Erros de Posicionamento do 3° GDL 

  
(e) Posicionamentos do 4° GDL (f) Erros de Posicionamento do 4° GDL 

  
(g) Posicionamentos do 5° GDL (h) Erros de Posicionamento do 5° GDL 

Figura 8.14 – Resultados experimentais de seguimento de trajetória com controlador PVA 
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Para o presente estudo, os resultados de erros de posicionamento (apresentados nas 

Figura 8.13 e Figura 8.14) serão tomados como exemplo para destacar as possíveis vantagens 

e desvantagens da aplicação dos algoritmos TC e TCCA em comparação do desempenho com 

os resultados obtidos com a aplicação do controlador PVA. 

Destaca-se que a seguir serão apresentados de forma mais detalhada os resultados 

experimentais relativos à utilização dos controladores TC (Torque Calculado) e TCCA 

(Torque Calculado com Compensação de Atrito). Tais resultados são importantes, pois 

permitem destacar algumas características específicas dos graus de liberdade controlados, 

relacionado os resultados experimentais com os estudos teóricos sobre o sistema operando em 

malha fechada. 

São apresentadas a seguir as curvas das respostas experimentais para o seguimento de 

trajetória para os demais graus de liberdade do robô operando com os controladores TC e 

TCCA. Quanto ao formato e ao ordenamento da apresentação dos resultados, os mesmos 

respeitaram a formatação apresentada nos resultados de simulação.  

Conforme descrito anteriormente na Seção 8.2 os resultados experimentais com o 

controlador PVA (Figura 8.13), mostram que o controle do segundo grau de liberdade sem 

uma compensação explicita para a gravidade apresenta resultados insatisfatórios para 

aplicações que exijam erros pequenos no seguimento de trajetória. Utilizando o algoritmo 

proposto neste estudo é possível compensar parte desses efeitos, conforme pode ser 

visualizado através dos gráficos de forças aplicadas na 2° junta do robô, especificamente na 

Figura 8.15.(e), onde é apresentado o resultado de seguimento de força operando sem a 

compensação de atrito. Constata-se a presença de um desvio positivo nas forças aplicadas 

durante as paradas (entre 0 e 0,5 segundos, por exemplo) para valores próximos a 120 N, o 

que é resultado da compensação explícita da gravidade no elo. Cabe lembrar que o valor 

específico a ser compensado é de 145,33 N. Porém como o sistema controlado está sujeito a 

uma redução de força em decorrência da presença do atrito (que sempre se opõe ao 

movimento), valores próximos (superiores a 100 N) são capazes de manter o elo em uma 

determinada posição, mesmo na presença de forças gravitacionais. 

A Figura 8.15 exibe os resultados dos controladores TC e TCCA aplicados ao 2° grau 

de liberdade do robô. 
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(a) Posicionamentos do 2° GDL (b) Erros de Posicionamento do 2° GDL 

 
(c) Velocidades do 2° GDL (d) Sinais de controle do 2° GDL 

 
(e) Forças no 2° GDL - TC (f) Forças no 2° GDL - TCCA  

Figura 8.15 – Resultados experimentais dos controladores TC e TCCA aplicados ao 2° GDL 
do RP5GDL. 
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Nas  Figura 8.15.(a) e (b) percebe-se quem mesmo compensando o efeito da 

gravidade, a junta ainda apresenta um erro de posicionamento elevado, verificados 

principalmente, dos trechos de parada, e nos trechos de subida do braço (entre 0,5 e 2,2 

segundos). Ainda nesse gráfico destaca-se que com a utilização da compensação de atrito foi 

possível obter uma sensível redução neste erro de posicionamento. Verifica-se que com a 

compensação de atrito é possível obter uma maior simetria do comportamento do erro em 

posição. Por fim, destaca-se que o erro de seguimento de trajetória tende a um conjunto 

residual delimitado pelas incertezas paramétricas do modelo dinâmico do braço (inerciais e de 

coriolis) associados às incertezas nos parâmetros do sistema de atuação e do modelo de 

observação do atrito. Tal afirmação corrobora com os resultados analíticos apresentados na 

Seção 6.4.1. 

Ressalta-se que o controlador proposto nesse trabalho foi capaz de, além de estabilizar 

a movimentação da junta durante o seguimento de trajetória (devido à compensação da 

gravidade aliada à compensação do atrito), de reduzir os erros de posição nas situações de 

movimentação do RP5GDL. 

Na Figura 8.16, são apresentados os resultados no 1° GDL do robô operando com os 

controladores TC e TCCA. 

Na Figura 8.16.(b) verifica-se a ocorrência de uma pequena melhoria no erro de 

posicionamento obtida quando o controlador TCCA (com compensação de atrito) é utilizado, 

conforme já previsto nas simulações. Os resultados obtidos para o seguimento de posição e 

velocidade corroboram com os obtidos em simulação, mostrando que a principal 

compensação necessária ao controle desta junta encontra-se na compensação da dinâmica do 

braço, e que a adição da compensação explicita para o atrito não acarreta em grandes 

melhorias quanto à precisão do posicionamento da junta.  A análise das Figura 8.16.(e) e 

8.16.(f) mostram que a força de atrito estimada apresenta uma amplitude significativamente 

inferior à desejada calculada pela lei de controle, ou seja, o comportamento dinâmico da junta 

1, aparenta ser dominado pelos efeitos das cargas inerciais e por efeitos giroscópicos, 

enquanto que o atrito no atuador aparenta ter uma contribuição modesta nos erros de 

posicionamento e de velocidade. Conforme já comentado, esta é uma característica 

considerada comum em manipuladores robóticos de cadeia serial aberta, porque a 1ª junta é 

responsável por movimentar as demais, sendo, portanto, mais fortemente exposta a variações 

inerciais e a efeitos de coriolis do que as juntas subsequentes [Schirmer, 2005]. 
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(a) Posicionamentos do 1° GDL (b) Erros de Posicionamento do 1° GDL 

 
(c) Velocidades do 1° GDL (d) Sinais de controle do 1° GDL 

 
(e) Torques no 1° GDL - TC (f) Torques no 1° GDL - TCCA  

Figura 8.16 – Resultados experimentais dos controladores TC e TCCA aplicados ao 1° GDL 
do RP5GDL. 
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Na Figura 8.17, são apresentados os resultados no 3° GDL do RP5GDL operando com 

os controladores TC e TCCA. Quanto à forma de apresentação dos resultados experimentais, 

referentes à aplicação dos controladores TC e TCCA para esse grau de liberdade, seguem 

válidos os mesmos padrões de exibição já utilizados nas Figura 8.15 e Figura 8.16.   

Nas Figura 8.17.(a) e 8.17.(b) destaca-se uma redução significativa nos erros de 

seguimento de trajetória, quando é utilizada a compensação de atrito.  Na Figura 8.17.(b) 

nota-se um aumento do erro de posicionamento nos instantes iniciais do movimento. Tal erro 

apresenta um decaimento durante a trajetória até o instante onde o movimento cessa. Tal 

característica também é encontrada nos demais elos controlados, mas não tão evidente quanto 

nessa junta. 

Destaca-se ainda que nos instantes correspondentes à terceira parte da trajetória (de 4,9 

s até 6,6 s) foram obtidos os menores erros de posicionamento dentre os ensaios realizados, 

apresentando para esta situação valores de erros de posicionamento em RMS de 1,2 mm, 

evidenciando assim, a potencialidade do controlador de convergir para um conjunto de erros 

de posicionamento pequenos.  

Nas Figura 8.17.(c) e 8.17.(d) destaca-se a presença de algumas oscilações, tanto nos 

sinais de velocidade como no sinais de controle aplicado nesta situação. É possível visualizar 

ainda, através da Figura 8.17.(c) que tais oscilações, não são capazes de comprometer os 

resultados de erro de posicionamento (Figura 8.17.(b)), já que apresentam uma amplitude 

limitada e uma média confinada as proximidades da referência em velocidade. Quanto ao 

sinal de controle aplicado pelos controladores nota-se que com a utilização da compensação 

de atrito, o sinal apresenta um índice de oscilações inferior ao sem a utilização da mesma, 

corroborando para um seguimento de trajetória com menores variações no posicionamento.  

Nas Figura 8.17.(e) e 8.17.(f) verifica-se uma maior semelhança entre a força aplicada 

na junta e a força desejada a ser aplicada, principalmente na situação em que o algoritmo de 

controle apresenta a compensação de atrito. 
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(a) Posicionamentos do 3° GDL (b) Erros de Posicionamento do 3° GDL 

 
(c) Velocidades do 3° GDL (d) Sinais de controle do 3° GDL 

 
(e) Forças no 3° GDL - TC (f) Forças no 3° GDL - TCCA 

Figura 8.17  – Resultados experimentais dos controladores TC e TCCA aplicados ao 3° GDL 
do RP5GDL. 
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Na Figura 8.18, são apresentados os resultados no 4° GDL do RP5GDL operando com 

os controladores TC e TCCA. 

Na Figura 8.18 é possível visualizar a presença de componentes oscilatórias de 

amplitude expressiva e altas frequências, tanto no seguimento de posição quanto no de 

velocidade. Da mesma forma, que corre com os resultados experimentais fornecidos pelo 

controlador PVA, as oscilações mostram-se mais expressivas nos resultados do controle do 4º 

grau de liberdade do que nos das demais juntas do manipulador. Tal característica oscilatória 

não foi observada nos procedimentos de simulação. 

Esta junta é sujeita a uma variação singular quanto ao torque necessário, pois a carga 

depende diretamente da posição em que a junta se encontra, apresentando variações 

significativas em seu valor, já que a mesma possui uma interação do tipo senóide com relação 

à força gravitacional (movimento de arfagem). Isso, aliado ao fato de que os elementos 

móveis dos elos apresentam uma massa reduzida, o que é importante para ampliar a relação 

de máxima carga útil conforme descrito na Seção 3.2, dificulta o controle, pois alia as 

dificuldades em compensar esse efeito gravitacional a uma relação força de atrito/inércia 

desfavorável. 

Avaliando-se as Figura 8.18.(c) e Figura 8.18.(d) verifica-se que tais oscilações se 

manifestam durante todo o seguimento de trajetória, indicando assim que tal fenômeno, não se 

encontra associado a uma posição específica a qual a junta está posicionada, restringindo 

assim a hipótese de que tal efeito, seja causado pela aproximação das extremidades do 

atuador, ocasionado uma variação na frequência natural do sistema, conforme já foi citado 

anteriormente. 

Comparando os resultados da Figura 8.18.(b)  com os erros obtidos com o controlador 

PVA (Figura 8.14.(e) e 8.14.(f)) é possível levantar a hipótese de que as oscilações têm 

origem na interação do controlador com certos sistemas físicos, provavelmente à baixa inércia 

(e não exclusivamente no efeito do controlador, por exemplo), pois, conforme citado 

anteriormente, os três esquemas de controle apresentaram comportamento semelhante no que 

tange à presença de oscilações de alta-frequência neste grau de liberdade (fenômeno que não 

ocorre para os três controladores em todos os outros graus de liberdade por eles controlados). 
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(a) Posicionamentos do 4° GDL (b) Erros de Posicionamento do 4° GDL 

 
(c) Velocidades do 4° GDL (d) Sinais de controle no 4° GDL 

 
(e) Torques no 4° GDL - TC (f) Torques no 4° GDL - TCCA 

Figura 8.18 – Resultados experimentais dos controladores TC e TCCA aplicados ao 4° GDL 
do RP5GDL. 
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Verifica-se na Figura 8.18.(f) que os valores de torque de atrito observados pelo 

algoritmo apresentam magnitude semelhante a dos torques desejados para a movimentação, 

apresentando indícios de que, para esta junta o torque de atrito é significativo perante os 

demais. 

Neste caso, se a origem das oscilações, apresentadas na Figura 8.18, estiver 

relacionada à falta de carga e a um atrito severo, tal característica poderá ser atenuada com a 

adição de massa ao elo, ampliando a necessidade de torque para mover à junta, por fim 

melhorando a relação torque aplicado/torque de atrito. Cabe destacar que em uma situação de 

movimentação, onde o robô irá efetuar operações de pintura, ou soldagem, por exemplo, a 

carga adicionada pela ferramenta de trabalho já será o suficiente para reduzir as oscilações 

observadas. 

Neste sentido, com o intuito de avaliar previamente esta situação, realizou-se um teste 

experimental no qual foi adicionada ao efetuador do robô uma massa de 590 g, presa através 

da garra. Neste teste o 5° GDL foi mantido na posição aproximada de 0 rad, não apresentando 

movimentação durante todo o procedimento. Uma imagem do posicionamento da massa extra, 

disposta na garra, utilizada para este teste é apresentada na Figura 8.19. 

 

 
Figura 8.19 – Imagem do experimento de adição de massa no 4° GDL 

 

Como resultado da utilização dos controladores TC e TCCA obteve-se o conjunto de 

gráficos apresentados na Figura 8.20, utilizando-se novamente as mesmas condições de 

exibição de resultados das Figura 8.15 até Figura 8.18. 
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(a) Posicionamentos do 4° GDL (b) Erros de Posicionamento do 4° GDL 

 
(c) Velocidades do 4° GDL (d) Sinais de controle no 4° GDL 

(e) Torques no 4° GDL - TC (f) Torques no 4° GDL - TCCA 
Figura 8.20 – Resultados experimentais dos controladores TC e TCCA aplicados ao 4° GDL 

do RP5GDL com adição de massa. 
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Na Figura 8.20 percebe-se uma sensível melhoria nos resultados de seguimento de 

velocidade e de torque do sistema (Figura 8.20.(c), (e) e (f)), em decorrência da redução 

significativa das oscilações que ocorrem durante a movimentação da junta, indicando que a 

carga adicionada auxilia no controle do movimento do elo, evitando assim variações bruscas 

de forças. O gráfico dos erros de posicionamento do 4° GDL, quando os controladores 

propostos são utilizados, na situação de adição de carga são apresentados na Figura 8.21. 

 

 
Figura 8.21 – Comparação dos resultados experimentais com os controladores PVA, TC e 

TCCA aplicados ao 4° GDL do RP5GDL adicionando massa ao efetuador. 
 

Destaca-se na Figura 8.21 que houve uma redução nas oscilações referentes aos 

resultados da aplicação de todos os controladores além do controle de TCCA apresentar um 

desempenho superior, ao obtido no ensaio anterior, (ver Tabela 8.5) com erros de 

posicionamento 0,070 rad, juntamente ao PVA com um valor de erro de 0,145 rad, Já 

controlador TC teve seus resultados deteriorados apresentando erros de 0,141 rad. 

Conforme já mencionado, os resultados do presente estudo são tomados frente à 

situação de controle considerada mais desfavorável de operação (quando o robô opera sem 

carga no efetuador). Assim, serão tomados como base para comparação os resultados 

apresentados na Figura 8.18, referente aos erros de seguimento de trajetória em posição para 

os controladores aplicados ao 4° grau de liberdade do robô (ou seja, operando sem carga 

adicional).  

São apresentadas a seguir as curvas das respostas experimentais para o seguimento de 

trajetória para o 5° grau de liberdade do RP5GDL operando com os controles TC e TCCA. 
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(a) Posicionamentos do 5° GDL (b) Erros de Posicionamento do 5° GDL 

 
(c) Velocidades do 5° GDL (d) Sinal de controle do 5° GDL 

 
(e) Torques no 5° GDL - TC (f) Torques no 5° GDL - TCCA 

Figura 8.22 – Resultados experimentais dos controladores TC e TCCA  aplicados ao 5° GDL 
do RP5GDL. 
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Percebe-se, por meio das Figura 8.22.(a) e 8.22.(b) uma melhoria significativa quanto 

aos  erros de posicionamento quando o controlador TCCA é utilizado. Destaca-se que tal 

melhoria está de acordo com os resultados das simulações, sendo, porém, que a redução 

apresentada nas simulações é quantitativamente mais efetiva do que o observado nos testes 

experimentais. 

O estudo dos resultados mostra que o movimento obtido experimentalmente apresenta 

diferenças mais significativas (com relação aos procedimentos de simulação) à medida em 

que o atuador se aproxima das extremidades dos pistões. A causa desta diferença pode estar 

associada aos efeitos da compressibilidade do ar que aumenta a frequência fundamental do 

sistema à medida que o pistão se aproxima das suas extremidades [Virvalo, 1995], ou ainda as 

variações nas forças de atrito. Conforme já mencionado, como o atrito que depende de fatores 

aleatórios como o desgaste dos componentes, força aplicada, temperatura de operação, 

condições de lubrificação dentre outros, enquanto que o algoritmo observador do atrito, por 

usar parâmetros fixos, pode ter dificuldades em estimar corretamente o atrito em todas as 

situações operacionais. Assim esquemas adaptativos para seus parâmetros (como em 

Sobczyk, 2009) ou baseados em redes neurais como em Gervini e Perondi, 2014, poderão ser 

futuramente testados. 

Quanto aos demais resultados apresentados na Figura 8.22, destaca-se a presença de 

oscilações com amplitude inferiores às encontradas nos demais graus de liberdade. Tal 

característica pode ser associada a diferenças construtivas dos atuadores, levando a 

possibilidade de se realizar estudos futuros sobre a possibilidade de usar atuadores rotacionais 

no 1° e no 4° GDL (ao invés de sistemas com atuadores translacionais e mecanismos com 

polias).  Destaca-se ainda uma melhor relação entre atrito e forças desejada (Figura 8.22. (f)) 

diferentemente do que ocorre no 3° e no 4° graus de liberdade, onde a força de atrito 

observada apresenta amplitudes semelhantes à das forças desejadas, exibindo uma situação de 

controle demasiadamente dominada pelas forças de atrito. 

Conclui-se novamente que, para o controle do 5° GDL do RP5GDL, o controlador 

TCCA apresentou melhores resultados para o seguimento de trajetória do que os 

controladores PVA e TC.   

Na Figura 8.23 são apresentados os resultados dos erros de posicionamento das 5 

juntas do robô usando os controladores PVA, TC e TCCA. Destaca-se que os resultados 
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experimentais mostram que o controlador TCCA fornece os menores erros de seguimento de 

trajetória para as juntas, quando comparados aos resultados controle PVA e ao TC. 

 

 
(a) Erros de posição para o 1° gdl (b) Erros de posição para o 2° gdl 

  
(c) Erros de posição para o 3° gdl (d) Erros de posição para o 4° gdl 

 

 
Tabela 8.5 – Erros de posicionamento em RMS 

(Experimental). 
 
GDL Controle PVA Controle TC Controle TCCA 

1° 0,029 rad 0,026 rad 0,023 rad 
2° 0,015 m 0,026 m 0,009 m 
3° 0,006 m 0,013 m 0,004 m 
4° 0,128 rad 0,142 rad 0,078 rad 
5° 0,082 rad 0,109 rad 0,060 rad 

 
 

(e) Erros de posição para o 5° gdl  
Figura 8.23 – Comparação dos resultados experimentais no seguimento de trajetória com 

controle PVA, TC e TCCA. 
 

Avaliando individualmente os valores apresentados em cada linha da Tabela 8.5, 

conclui-se que a aplicação do controle com compensação do atrito (TCCA) aplicado ao 1° 
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GDL possibilita uma redução no erro de posicionamento de 26,1% em relação ao obtido com 

controle PVA e 13% em relação ao controle TC. Para o 2° GDL, o erro de posicionamento 

com o controle TCCA, expressa uma redução de 66% em relação ao erro do controlador PVA 

e 1,88 vezes menor que o erro apresentado com o controlador TC. Destaca-se novamente que, 

apesar do controle PVA apresentar resultados melhores que o controle TC, sua aplicação em 

tarefas corriqueiras de movimentação é dificultada pela presença de altos níveis de oscilações. 

Já no 3° GDL o controlador TCCA apresentou uma redução no erro de 50% em relação ao 

obtido com o controle PVA e 2,25 vezes menor que o obtido com o controle TC. Destaca-se 

que, para este grau de liberdade, o controlador TC apresentou seu pior desempenho perante o 

TCCA e o PVA, tanto nas simulações como nos experimentos. No 4° GDL, o erro do 

controlador TCCA foi inferior em 64,1% em relação ao PVA e 82,05% em relação ao TC, 

lembrando que tais resultados, são relativos ao experimento realizado sem carga no efetuador, 

ou seja, na pior condição para o controle. Por fim, no controle do 5° GDL o controle TCCA 

exibe uma redução de 36,6% no erro de posicionamento em relação ao PVA e 81,66% em 

relação ao controle TC. Na Tabela 8.6 são apresentados os resultados comparativos em 

valores percentuais da redução dos erros em RMS entre a aplicação do controlador TCCA em 

relação aos demais controladores, relativos à movimentação apresentadas na Figura 8.23. 

 

Tabela 8.6 – Comparação de erros percentuais dos controladores PVA e TC em relação ao TCCA 
 

GDL PVA TC 
1° -26,1 % -13 % 
2° -66 % -188 % 
3° -50 % -225 % 
4° -64,1 % -82,1 % 
5° -36,6 % -81,6 % 

 

Os resultados apresentados indicam que é viável, do ponto de vista de redução nos 

erros de posicionamento dos elos de um robô pneumático, a aplicação de uma técnica de 

controle com a capacidade de compensar, ao menos parcialmente, as não linearidades 

referentes às dinâmicas acopladas do braço as não linearidades dos atuadores e as forças de 

atrito. Destaca-se ainda que, na maioria dos resultados apresentados (simulações e 

experimentos), constata-se que o controlador TC (Torque calculado) expressa resultados de 

erros de posicionamento superiores aos do controle linear PVA. Cabe, porém, destacar que os 

resultados apresentados pelo PVA em certos casos (como no 2° GDL) apesar de fornecer 

erros inferiores, apresenta um comportamento excessivamente oscilatório. 



176 
 

 

De forma a concluir os estudos experimentais, foi realizado um experimento onde são 

movimentadas todas as juntas do robô simultaneamente. Tal movimento resulta em uma 

sequência de movimentos no espaço de trabalho do manipulador, conforme pode ser 

visualizado por meio da Figura 8.3.  

Os resultados dos erros de posicionamento das 5 juntas do RP5GDL com os 

controladores PVA, TC e TCCA operando no seguimento trajetória com todas as juntas 

operando de forma simultânea são apresentados na Figura 8.24. 

Analisando os resultados apresentados na Tabela 8.7 e confrontando com os da Tabela 

8.5, se verifica um pequeno incremento, de aproximadamente 4%, no erro de posicionamento 

para os controladores PVA e TC aplicados ao 1° GDL do RP5GDL, sendo verificada também 

uma pequena redução (na mesma ordem), nos erros do controlador TCCA. Para o 2° GDL 

houve um aumento de aproximadamente 31% no erro do controlador PVA e de 25% no 

controlador TCCA. Já o controle TC apresentou incremento de 7%. Para o 3° GDL houve 

uma melhoria de 2% para o controle PVA e um incremento no erro de 2% no TCCA, não 

tendo sido notada alteração para o controlador TC. O 4° GDL exibiu um incremento no erro 

do controlador PVA de 3%, no controlador TC de 7% e uma diminuição para o controlador 

TCCA de 5%. Finalmente, para o 5° GDL, o controlador PVA apresentou uma redução no 

erro de 1% e o controlador TC de 2%, enquanto que o controla TCCA apresentou um 

incremento de 3%. 

Destaca-se a pequena variação encontrada entre os resultados da movimentação de 

todas as juntas simultaneamente em relação aos resultados encontrados movimentando 

individualmente as juntas. Distúrbios maiores foram encontrados apenas no 2° GDL, 

ocasionados, provavelmente, pelo acoplamento dinâmico (efeitos de coriolis) do 4° e 5° GDL. 

Conclui-se que um estudo mais aprofundado quanto às características de desempenho 

desse manipulador, principalmente no que tange à movimentação simultânea das juntas, 

deverá ser efetuado em trabalhos futuros. 
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(a) Erros de posição para o 1° GDL (b) Erros de posição para o 2° GDL 

  
(c) Erros de posição para o 3° GDL (d) Erros de posição para o 4° GDL 

 

 
Tabela 8.7 – Erros de posicionamento em RMS 
(Experimental com movimentação simultânea) 

 
GDL Controle PVA Controle TC Controle TCCA 

1°  0,030 rad 0,027 rad 0,022 rad 
2° 0,022 m 0,028 m 0,012 m 
3° 0,005 m 0,013 m 0,005 m 
4° 0,132 rad 0,153 rad 0,074 rad 
5°  0,081 rad 0,107 rad 0,062 rad 

 

(e) Erros de posição para o 5° GDL  
Figura 8.24 – Comparação dos resultados experimentais no seguimento de trajetória  com 

controle PVA, TC e TCCA, com movimentos simultâneo das juntas. 
 

No próximo capítulo serão apresentadas as conclusões finais do estudo, juntamente 

aos possíveis trabalhos futuros no contexto do projeto e controle de manipuladores robóticos 

acionados pneumaticamente. 
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9 CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 

Projetos com aplicação experimental de atuadores pneumáticos lineares em 

manipuladores robóticos (conforme resultados exibidos na revisão bibliográfica) são raros. 

Assim o presente trabalho foi concebido visando a desenvolver e testar experimentalmente 

alguns algoritmos de controle para serem aplicados a robôs pneumáticos. Para testar os 

algoritmos desenvolvidos foi projetado e construído um manipulador robótico de 

configuração cilíndrica com 5 graus de liberdade acionado por atuadores pneumáticos. Para 

este robô foi desenvolvido um modelo matemático preciso estruturado para apoiar o 

desenvolvimento dos controladores estudados. Diante dos resultados, tanto de simulação 

como de experimentos, pode-se afirmar que os objetivos de proposição e teste de algoritmos 

de controle formam alcançados com sucesso. 

A principal contribuição do presente trabalho consiste na proposição de um 

controlador para robôs manipuladores baseado na Lei de Slotine e Li (Torque Calculado – 

TC) acrescentando uma parcela relativa à compensação de atrito (Torque Calculado com 

Compensação de Atrito – TCCA). Este esquema de controle pode ser aplicado a qualquer 

robô manipulador, entretanto, apresenta maior utilidade em sistemas onde as forças de atrito 

são significativas. Considera-se uma contribuição relevante a aplicação do esquema com 

compensação de atrito proposto ao controle de robôs pneumáticos, incluindo o estudo da 

estabilidade em malha fechada para a situação ideal, sem erros nos parâmetros. 

Além das contribuições supracitadas, pode-se mencionar como contribuição adicional, 

a aplicação sistemática de diferentes metodologias para a identificação dos valores numéricos 

dos parâmetros das parcelas pneumática e mecânica de um manipulador robótico, através de 

diferentes técnicas de análise de dados experimentais. A identificação realizada permitiu a 

implementação de um modelo de simulação acurado para o RP5GDL desenvolvido para os 

testes experimentais. Esse modelo matemático foi utilizado para a realização de simulações de 

seguimento de trajetória nas juntas, se caracterizando por utilizar funções de interpolação de 

3° grau para descrever o comportamento das vazões mássicas nas válvulas, fornecendo, 

conforme comprovam os resultados apresentados nas seções 5.1.1 e 7.1, uma semelhança 

significativa com o comportamento real do sistema, garantindo ainda a propriedade de 

permitir a inversão das relações vazão/pressão na servoválvulas a qual é utilizada na 

compensação de não linearidades do subsistema pneumático de acionamento de todos os 

graus de liberdade do robô.   
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Ao longo do desenvolvimento do manipulador, verificou-se que não existe disponível 

até o momento uma metodologia sistemática capaz de abranger com a profundidade 

necessária todas as etapas do projeto, construção e controle de manipuladores robóticos 

acionados por potência fluídica, já que esta classe de sistema não é tão largamente utilizada 

como ocorre com os manipuladores robóticos acionados eletricamente. Dentre as poucas 

propostas de metodologia para tais sistemas, destaca-se a apresentada por Frasson, 2007, que 

consiste na fragmentação das etapas de projeto. Tal metodologia, porém, não foi capaz de 

suplantar todas as dificuldades intrínsecas associadas a cada uma destas etapas, concluindo-se 

que a mesma trata o projeto conceitual de forma demasiadamente abrangente. Assim, o 

presente estudo também exibe uma contribuição associada à aplicação sistemática da 

metodologia de desenvolvimento de robôs manipuladores, no sentido de que, ao longo do 

trabalho, as etapas de desenvolvimento de um manipulador robótico foram discutidas e 

quando possível implementadas com diferentes níveis de especificação, destacando que 

características construtivas como a escolha da configuração geométrica e a técnica de controle 

adotada, associadas às características específicas de cada sistema de atuação, influenciam 

fortemente no comportamento final do manipulador robótico acionado através de ar 

comprimido. Conclui-se que mesmo seguindo o sequenciamento proposto por Frasson, 2007, 

(análise de viabilidade técnica de cada etapa envolvida, modelagem matemática e sólida 

tridimencional, definição da arquitetura de controle, definição dos algoritmos de controle e 

prototipagem) não existem garantias na fase de pré-projeto de que o comportamento do 

manipulador projetado irá atingir todos os objetivos propostos, como por exemplo, a precisão 

do posicionamento do efetuador final, ou mesmo a aplicação de forças pelo manipulador 

exigidas em determinadas aplicações. 

Outra contribuição deste estudo encontra-se no desenvolvimento da arquitetura de 

controle, a qual está relacionada intimamente à aplicação experimental dos algoritmos de 

controle, tendo sido concebida de forma genérica, possibilitando assim a reutilização de 

códigos fonte para múltiplos graus de liberdade de um robô, sem que alterações significativas 

sejam necessárias. Destaca-se que a mesma ainda está sujeita a avaliações e verificações 

quanto a diversos aspectos relativos à eficiência nos processos de comunicação e validação 

dos softwares (firmwares) quanto a funcionalidades e confiabilidade dos mesmos. Analisando 

especificamente a estratégia de controle adotada, que consiste na utilização de um controle 

centralizado para a definição de trajetórias, programação das leis de controle e supervisão do 
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processo, (principalmente por ser de baseada em linguagem de programação Matlab® e 

apresentar um código fonte “aberto”) propicia ainda que novos controladores sejam testados 

sem alterações significativas no programa principal. Destaca-se que tal característica não é 

exibida normalmente em sistemas de controle de robôs industriais (ou estão associadas a um 

custo de aquisição elevado) dificultando que inovações quanto às leis de controle possam ser 

desenvolvidas. Assim, a estrutura de controle desenvolvida no âmbito do estudo apresenta 

uma importante contribuição, pois poderá ser utilizada como plataforma didático-

experimental para testes de novas leis de controle. 

Quanto ao projeto mecânico, a opção por materiais leves e que com características tais 

como a baixa necessidade de manutenção, também colaboraram para que, em um tempo 

relativamente curto, os resultados previstos pudessem ser alcançados. Também baseado nos 

resultados obtidos até o momento, pode-se concluir que a proposta de projeto e construção de 

um manipulador robótico que utilize atuadores pneumáticos como fonte de potência para suas 

juntas foi bem sucedida, já que o mesmo encontra-se em operação ao longo de alguns meses 

sem ter apresentado necessidades de qualquer tipo de manutenção até o presente momento. 

Avaliando-se os controladores testados, destaca-se que o controle por realimentação 

de estados (PVA) demostrou durante os estudos apresentar características bastante favoráveis 

como, simplicidade de implementação e de ajustes dos ganhos. Porém, conforme discutido 

detalhadamente no Capitulo 8, esse controlador apresenta deficiências significativas quando 

aplicado ao controle de robôs manipuladores  pneumáticos, principalmente por necessitar que 

o sistema tenha suas condições iniciais no espaço das trajetórias desejadas (ao menos a 

posição), o que conduz ao fato de que em determinadas situações associadas, por exemplo, às 

aquelas as quais as condições de operação desejadas se diferenciam fortemente das condições 

iniciais, o controlador pode levar o sistema à instabilidade em sua tentativa de ajustar-se à 

trajetória desejada situação (isso ocorreu algumas vezes durante os procedimentos de ajustes 

dos ganhos). Além disso, como o PVA é um controlador linear, e conforme destaca a 

bibliografia a respeito, é pouco robusto a erros paramétricos de modelagem e variação nos 

parâmetros, o que é intrínseco as relações dos efeitos inerciais em um robô que tem dinâmicas 

dos elos acopladas. Destaca-se que mesmo sofrendo variações paramétricas significativas, a 

sua resposta de erro de posicionamento superou em algumas situações o controle por Torque 

Calculado. 
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No que diz respeito ao controle por Torque Calculado verificou-se por meio dos 

resultados de simulações e dos experimentos que tal controlador apresenta resultados com 

desempenho limitado para o problema de seguimento de trajetórias quando comparado aos 

controles TCCA e PVA, porém, conforme anteriormente citado, por tratar-se de um 

controlador que permite o controle de força aplicada ao elo, o mesmo pode ser utilizado em 

aplicações onde o erro de posicionamento não é tão importante, como no caso do controle da 

força aplicada em uma operação de polimento, por exemplo, a qual permite geralmente 

respostas com baixa precisão de posicionamento, necessitando, porém, de alto controle da 

força aplicada. Outras operações como a prensagem de peças coladas no interior de outras 

(onde as paredes externas servem como guias para corrigindo os erros de posicionamento) 

também se apresentam como situações onde este controlador poderá apresentar um 

desempenho adequado. 

Para o controlador proposto no âmbito deste estudo, referenciado como Torque 

Calculado com Compensação de Atrito, o mesmo possibilitou a obtenção dos menores erros 

de posicionado (no mínimo iguais) aos obtidos pelos demais controladores. Verificou-se que a 

técnica de observação e compensação do atrito contribuiu significativamente para a redução 

dos erros de posição, principalmente nas juntas 2, 3 e 4 do manipulador. Cabe, porém, 

destacar algumas deficiências deste algoritmo de controle. A primeira está associada ao 

modelo matemático do observador de atrito não apresentar a possibilidade de considerar 

assimetrias de comportamento dependentes do sentido de deslocamento do êmbolo, o que 

pode levar a erros residuais de posição, conforme descrito na análise da Figura 8.17. A 

segunda está associada à presença de picos de erro significativos no inicio dos movimentos de 

inversão de sentido que ocorre devido ao integrador presente no modelo de observação do 

atrito, o qual faz com que na situação na qual o elo já se encontra com velocidade nula, o 

mesmo exiba um valor observado de força. Assim, quando o sentido da velocidade se inverte, 

o integrador demora alguns instantes até ser “descarregado”, fazendo com que o controlador 

(no caso o TCCA) tenha que imprimir uma ação de controle mais agressiva, ocasionando um 

sobre passamento da referência nestes casos. Tal situação não é, evidentemente, favorável, 

não inviabilizando, porém, a utilização desse observador, conforme destacado nos resultados 

das simulações e dos experimentos apresentados. Conclui-se que a junção uma técnica de 

controle não linear destinada ao controle de força aplicada (TC) acrescida de um observador 
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de atrito, é adequada, no ponto de vista de controle de posição das juntas, para o controle de 

um manipulador robótico acionado por energia pneumática. 

No sentido de avaliar a carga máxima permitida, os testes realizados com a utilização 

de 560 g de carga (apenas com o movimento controlado do 4° grau de liberdade) resultaram 

em uma redução nos erros de posição no seguimento de trajetória. Testes preliminares com 

cargas de até 1 kg indicam que não são necessários ajustes no controlador para que o 

desempenho se mantenha adequado. Porém, destaca-se, que em tarefas que envolvam maior 

carga, poderão ser necessários algoritmos de controle robustos e/ou esquemas de geração de 

trajetória que compensem erros sistemáticos.  

Quanto aos aspectos relativos à certificação, verifica-se que o manipulador 

desenvolvido neste estudo encontra-se em desacordo com as normas reguladoras vigentes 

(como por exemplo, a NR-12) em diversos aspectos, sendo necessários estudos aprofundados 

e posterior adequação aos aspectos abordados nas normas regulamentadoras. 

Por fim, destaca-se que a utilidade de um manipulador robótico acionado 

pneumaticamente não se restringe a situações onde uma alta precisão de posicionamento é 

necessária. Aplicações que envolvam, por exemplo, interações com seres humanos ou com 

outros robôs (móveis, por exemplo), devido à elevada resiliência característica deste tipo de 

acionamento, poderão ser futuramente viabilizadas, sem que complexas técnicas de 

cooperação entre os manipuladores sejam desenvolvidas e aplicadas, justificando assim a 

aplicabilidade de robôs pneumáticos.  

Para prosseguimento futuro deste trabalho, pretende-se realizar, além dos itens já 

citados durante o texto: 

 

• o desenvolvimento teórico e a implementação prática de outras técnicas de controle, 

como o controle em cascata associado a técnicas de controle robusto e/ou adaptativo. 

• uma análise minuciosa dos efeitos de atraso de transporte e perdas de carga que 

ocorrem nas tubulações pneumáticas longas, utilizando inicialmente o modelo de 

simulação e posteriormente dados do sistema experimental. 

• a implantação de outras estratégias para observação paramétrica e compensação do 

atrito no controle do RP5GDL, como por exemplo, a utilização de redes neurais com 

aprendizado supervisionado [Gervini e Perondi, 2014] para o atrito e para o 
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procedimento de inversão das curvas das vazões mássicas na servoválvula 

(difeomorfismos). 

• o estudo aprofundado da sensibilidade do controle TCCA com relação às variações de 

carga no efetuador, bem como análise das influências das incertezas paramétricas 

construtivas e nos parâmetros identificados para o manipulador. 

• o estudo do problema de controle de força do robô acionado pneumaticamente para 

aplicações industriais de montagem, polimento, rebarba e outras que envolvem 

interação com o meio. 

• o estudo e a implementação de observadores de estados para as juntas, de forma a 

reduzir efeitos danosos do atraso do sistema de filtragem sobre a resposta do 

manipulador.  

• o estudo da precisão no posicionamento do efetuador, através da aplicação dos 

procedimentos previstos nas norma técnica ISO 9283, por exemplo, além da utilização 

de equipamentos específicos para análises de posicionamento no espaço 3D de robôs, 

como os apresentados na ISO/TR 13309. 

• o desenvolvimento de rotinas para as UCAM que permitam a utilização de 

controladores distribuídos. 

• a operação do manipulador em tarefas de chão de fábrica, permitindo avaliar as 

possibilidades de aplicação do robô. 
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APÊNDICE A – CLASSIFICAÇÃO DE MANIPULADORES  

ROBÓTICOS  

 

A.1 Quanto à aplicabilidade 

 

A Associação Japonesa de Robôs Industriais (JIRA) divide os robôs em seis classes, 

conforme é apresentado a seguir [Niku, 2010]: 

Classe 1: Robôs manualmente operados. São dispositivos com vários graus de 

liberdade operados de forma manual; 

Classe 2: Robôs de sequência fixa. São dispositivos manipuladores que desempenham 

sucessivas tarefas de acordo com um método predeterminado e imutável, muito difícil de ser 

modificado; 

Classe 3: Robôs de sequência variável. Consistem de dispositivos que desempenham 

tarefas sucessivas que podem ser facilmente modificadas; 

Classe 4: Robôs repetitivos. Consistem de dispositivos que repetem uma sequência de 

tarefas gravadas e são conduzidos ou controlados por operador humano; 

Classe 5: Robôs de controle numérico. Consistem de robôs onde o operador programa 

os movimentos; 

Classe 6: Robôs inteligentes. São os que apresentam a capacidade de compreender seu 

ambiente e a habilidade de terminar tarefas apesar das mudanças nas circunstâncias. 

Já, a Associação Francesa de Robótica (AFR) divide em apenas quatro classes: 

Classe A: Robôs manipuladores com controle manual, para telerobótica; 

Classe B: Robôs controlados automaticamente, com operação predeterminada; 

Classe C: Robôs reprogramáveis servocontrolados que operam com trajetórias 

continuas ou ponto-a-ponto; 

Classe D: Robôs reprogramáveis servocontrolados que possuem a capacidade de 

adquirir informações do ambiente de trabalho; 
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A.2 Quanto à geometria 

 

Diversos autores, como Asada e Slotine, 1986, Sciavicco e Siciliano, 2000, Spong e 

Vidyasagar, 1989, Ceroni e Nof, 1999, Romano, 2002, Fu et al., 1987, discorrem a respeito de 

formas de classificação de robôs. Em sua grande maioria, o conceito relativo à sua geometria 

é consensual. Assim, os manipuladores robóticos podem ser classificados quanto a sua 

geometria como: 

• Robôs cartesianos: são caracterizados por apresentarem três juntas prismáticas 

ortogonais em série (PPP). O volume de trabalho gerado por esta estrutura 

geométrica é um paralelepípedo. Possui como características vantajosas, a sua 

elevada rigidez estrutural, aproximadamente constante em quase todo volume de 

trabalho; uma grande precisão de posicionamento do efetuador e ainda uma 

grande capacidade de transportar cargas elevadas. Como desvantagens apresentam 

um custo elevado, grandes dimensões e um volume de trabalho pequeno se 

comparado com outras configurações geométricas. Apresentam ainda destreza no 

espaço tridimensional limitada, reduzindo assim suas possibilidades de aplicação. 

Este tipo de robô apresenta maior simplicidade de controle, sendo ainda 

geralmente utilizado na movimentação de cargas elevadas e na automação de 

armazéns; 

• Robôs cilíndricos: são caracterizados por possuir uma junta rotacional (disposta 

na base) seguida por duas juntas prismáticas ortogonais (RPP). O seu volume de 

trabalho é um cilindro vazado. Possui elevada rigidez estrutural, dependente da 

posição a qual se encontra sua junta horizontal (mais a frente ou mais recuada), 

que, por sua vez, pode vir a influenciar negativamente também na precisão do 

efetuador. Possui maior destreza se comparado a um robô cartesiano, porém sua 

maior complexidade estrutural reflete-se diretamente na complexidade do sistema 

de controle. Normalmente, este robô é utilizado em tarefas de acesso a cavidades 

horizontais, como, por exemplo, na alimentação de máquinas; 

• Robôs esféricos: caracterizam-se por possuir duas juntas rotacionais associadas a 

uma prismática, fornecendo um volume de trabalho em forma de esférica (RRP). 

Por possuir duas juntas rotacionais, sua rigidez mecânica é inferior a dos robôs 

cartesianos e cilíndricos. Disponibiliza um extenso volume de trabalho e possui a 
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capacidade de manipular objetos no solo, mas apresenta significativas 

dificuldades nas tarefas de controle. 

• Robô articulado: é caracterizado por apresentar três juntas de rotação, uma 

vertical e duas horizontais (RRR). Também chamado de antropomórfico, pois se 

assemelha ao braço humano. É o modelo de robô mais utilizado na indústria, 

devido à sua grande destreza e flexibilidade de movimentação. Como 

desvantagem apresenta rigidez reduzida se comparado outras estruturas que 

dispõem de maior rigidez (como a cartesiana). É a configuração que apresenta 

maiores dificuldades em tarefas de controle dentre os robôs que operam em cadeia 

aberta.  

• Robô SCARA: acrônimo para Selective Compliance Assembly Robot Arm. Este 

robô é especializado na movimentação de componentes em um plano. Possui duas 

juntas de rotação e uma de translação (RRP) que atuam sempre na vertical. Em 

consequência da configuração geométrica, possuem todos os eixos paralelos, 

apresentando alta precisão de movimentação, sendo muito compacto. Como 

desvantagens apresenta um volume de trabalho restrito, sendo um modelo 

amplamente utilizado na indústria em tarefas de montagem, atuando 

principalmente na indústria de componentes eletrônicos. 

• Robô paralelo: diferentemente dos modelos anteriormente apresentados, que são 

de cadeia aberta, este robô possui sua cadeia cinemática fechada. Esta 

configuração geométrica fornece elevada rigidez estrutural, performance dinâmica 

e precisão. Porém, por ser de difícil modelagem e controle, é ainda objeto de 

estudos e desenvolvimentos sendo ainda rara sua aplicação industrial [Kumazawa 

et al., 2009; Simas et al., 2009; Yu e Cong, 2008]. 

 

A.3 Quanto ao sistema de atuação 

 

Manipuladores robóticos ainda são classificados de acordo com as características do 

tipo de atuador presente em cada junta. Neste sentido, alguns autores, como Fu et al., 1987, 

Spong e Vidyasagar, 1989; Sciavicco e Siciliano, 2000, além de apresentarem a classificação 

pelas configurações geométricas (como apresentado na seção acima), também classificam os 

manipuladores por suas fontes de potência e quanto aos tipos de atuação. Basicamente, 
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existem três grandes grupos de tecnologias disponíveis: eletromagnética, pneumática e 

hidráulica. 

• Atuadores eletromagnéticos: podem ser divididos de acordo com o tipo de 

acionamento, como motores de corrente contínua, de passo, ou de corrente 

alternada. Como principais vantagens, se pode citar a grande variedade de 

fabricantes no mercado, associado ao fato de que motores elétricos, quando 

acoplados a sensores de posição angular, podem ser empregados tanto para o 

controle de força, quanto para controle de posição (forma servocontrolada), 

apresentando facilidade de programação da sua movimentação, já que podem ser 

controlados diretamente pelos sinais elétricos [Romano, 2002]. Como 

desvantagens, possuem uma relação peso/carga útil comprometida pela saturação 

eletromagnética, apresentam a possibilidade de danos associados à ocorrência de 

paradas repentinas, exibindo ainda restrições quanto a seu uso em ambientes 

classificados. A máxima eficiência mecânica destes ocorre a velocidades elevadas, 

portanto é comum o uso de redutores de velocidade para adequar as velocidades e 

ampliar o torque [Romano, 2002]. Já, os motores de passo podem funcionar em 

controle a malha aberta, sendo facilmente interligados a unidades de comando. 

Estes motores apresentam baixo custo de aquisição, porém sua curva de torque 

decresce com o aumento da velocidade e podem gerar vibrações mecânicas 

excessivas em baixas velocidades. Os motores de corrente alternada, motores 

lineares e atuadores do tipo solenoide, têm sido cada vez mais empregados nos 

projetos de novos manipuladores. Recentes pesquisas ainda indicam que materiais 

como o SMA (Shape Memory Alloys) têm apresentado um elevado potencial para 

serem empregados na construção de atuadores, principalmente em efetuadores 

(garras) [Roch et al., 2003]. 

• Atuadores hidráulicos: o atuador hidráulico utiliza um fluído compressível a alta 

pressão como fonte de potência. Podem ter a forma de cilindros lineares para 

gerar os movimentos translacionais, ou motores e atuadores rotacionais, para 

desenvolver deslocamentos angulares [Romano, 2002]. O sistema hidráulico é 

geralmente composto por um atuador, uma válvula de controle e uma bomba. A 

bomba é utilizada para fornecer fluido hidráulico para o atuador através das 

válvulas de controle direcionais, que operam a partir de sinais gerados em uma 
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unidade de comando. Os aspectos positivos deste acionamento são a elevada 

velocidade de resposta e alta relação potência/peso do atuador, possibilitando a 

construção de unidades compactas que disponibilizam alta potência. Como 

aspectos negativos se têm a necessidade de uso de válvulas de precisão, de custo 

elevado, e a possibilidade da ocorrência de vazamentos, trazendo perigo de 

contaminação ao meio-ambiente. Atuadores hidráulicos permitem um controle 

contínuo e relativamente acurado do seu posicionamento e velocidade, devido à 

incompressibilidade do fluído utilizado (óleo hidráulico). 

• Atuadores pneumáticos: o atuador pneumático utiliza um gás (ar comprimido) a 

baixa pressão como fonte de potência. Esta tecnologia é utilizada em robôs 

industriais que operam com movimentação de cargas entre posições bem 

delimitadas, caracterizadas pelo início e fim de curso dos atuadores ou por 

batentes mecânicos, o que é chamado de movimentação do tipo ponto-a-ponto. A 

flexibilidade decorrente da compressibilidade do fluido (ar comprimido) permite 

que sejam obtidas operações de movimentação suaves, porém, esta característica 

também o torna pouco preciso quanto ao posicionamento e seguimento de 

trajetória. São atuadores caracterizados pelo baixo custo de aquisição e a alta 

relação massa/potência disponível para aplicação. Esta tecnologia necessita do uso 

de um compressor que pode operar a certa distância do sistema de movimentação, 

demandando, apenas, que a linha possua pressão e vazão suficientes para 

aplicação. Para uma correta operação dos atuadores, convém a instalação de 

unidades de preparação fluídica no circuito de ar comprimido, normalmente 

posicionados antes da entrada do ar para as válvulas de controle direcionais. 

Dentre os modos de atuação anteriormente apresentados, este é o que obtém um 

resultado mais satisfatório quando se deseja uma movimentação de translação 

rápida e de baixo custo [Romano, 2002] e é também o mais difícil de realizar o 

controle preciso do posicionamento. 

 

A.4 Quanto ao tipo de transmissão mecânica 

 

Os sistemas de transmissão mecânica, ou drivers, realizam a conexão entre os 

atuadores e as juntas, podendo ser diretos ou indiretos [Romano, 2002]. 
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• Sistema de transmissão direta: neste caso, o componente responsável pela atuação 

é montado diretamente na junta que será movida. Este tipo de transmissão é 

normalmente encontrado em juntas prismáticas acionadas por cilindros 

pneumáticos ou hidráulicos e em juntas rotacionais atuadas por motores 

torcionais. Suas principais vantagens consistem na simplificação do projeto 

mecânico do acionamento, ocasionado uma redução da massa de todo o elo, 

juntamente à redução de folgas mecânicas (menor número de componentes 

móveis). Como desvantagem se encontra o fato de não atenuar os efeitos diretos 

de não-linearidades, como as flexibilidades e folgas mecânicas quando existentes, 

ocasionadas respectivamente pelas características de plasticidade do material 

construtivo e pela imprecisão dimensional construtiva dos componentes 

mecânicos. Um dos parâmetros importantes de sistemas de transmissão é sua 

eficiência energética (relação entre a potência de saída pela potência de entrada) o 

que faz com que transmissões diretas obtenham vantagens significativas sobre 

mecanismos de transmissão indireta. 

• Sistema de transmissão indireto: este tipo de transmissão é utilizado para reduzir 

ou amplificar as forças - ou torques - presentes em juntas robóticas, bem como 

transformar movimento rotacional em linear ou vice versa. As transmissões 

indiretas geralmente possibilitam a redução do peso morto do robô, através 

minimização dos atuadores, já que é possível com a utilização destas, obter 

elevados torques com mecanismos de acionamento de baixa potência, porém elas 

ocasionam elevadas perdas de potência, reduzindo a eficiência energética. Como 

exemplos têm-se as engrenagens, alavancas, cabos e polias, correntes e coroas e 

fusos e os harmonic drives e transmissão cicloidal. 

 

A.5 Quanto ao tipo de sensoriamento 

 

No que diz respeito a tipos de sensores utilizados em sistemas de medição de 

posicionamento de atuadores pneumáticos, pode-se destacar os seguintes sensores:  

Deslocamento linear: são utilizados para medir as variações de deslocamento em uma 

direção. Existem diversos tipos de sensores de deslocamento linear, destacando-se os 

potenciométricos, LVDTs (Linear Variable Diferential Transformers), sensores 
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magnetoestrictivos e ultrassom. Na Tabela A.1 é apresentada uma comparação entre diversos 

tipos de sensores lineares utilizados em robótica, segundo Nyce, 2003. 

 

Tabela A.1 – Tecnologias de medição de posição linear 
 

Tecnologia Resolução Não linearidade Fundo de escala Robustez 

Magnetostricção Alta Baixa 10 mm – 20 m Alta 

LVDT Alta Média 2 mm – 200 mm Alta 

Encoder Média Baixa 10 mm – 2 m Baixa 

Ultrasônico Baixa Alta 100 mm – 20 m Média 

Potenciométrico Média Média 10 mm – 500 mm Média 

 
Fonte: adaptada de Nyce, 2003. 

 

Deslocamento angular: são sensores que operam convertendo um deslocamento 

rotacional em algum outro tipo de sinal manipulável (normalmente elétrico). Existem 

basicamente três tipos de sensores de deslocamento angular: os resistivos (ou 

potenciométricos) e os de operação óptica (chamados de encoders ópticos) e os magnéticos. 

Transdutores Ultrassônicos: são sensores de deslocamento que utilizam o efeito 

doppler como método de medição. Esses sensores são caracterizados por não serem sujeitos a 

interferências eletromagnéticas, o que os tornam interessantes para algumas aplicações onde é 

necessário detectar objetos em distâncias que variam entre milímetros e metros, operando 

independentemente meio material à que estão expostos. No início de sua operação é emitido 

um pulso de ultra-som na direção do objeto que se deseja medir o posicionamento. Após esta 

onda ser parcialmente refletida, o tempo entre a emissão do sinal e o seu eco é mensurado, 

podendo assim ser correlacionado com a distância do sensor até o objeto. Em aplicações na 

área da robótica, o dispositivo de medição de distâncias com ultra-som mais comum é baseada 

em transdutores da marca Polaroid® [SensComp, 2012]com os quais é possível medir 

distâncias entre 70 cm e 10 metros [Romano, 2002]. 

Transdutores lineares potenciométricos: são transdutores baseados na variação de uma 

resistência elétrica, pela qual é possível mensurar posições lineares. Os transdutores 

potenciométricos são de simples construção e operação, atuando geralmente na forma de um 

divisor de tensão, onde existe contato físico entre a parte fixa e a móvel (cursor). Como ele 

possui partes mecânicas em contato, sua vida útil é limitada, sendo sucessíveis a interferências 
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e ruídos eletromagnéticos. Em compensação sua resolução é teoricamente infinita, sendo 

delimitada pelo sistema eletrônico de fonte de alimentação e hardware de aquisição de dados, 

além, evidentemente, do nível de ruído presente no sinal medido. 

LVDT (linear variable differential transformer): são transdutores para medição de  

deslocamentos lineares, cujo princípio de funcionamento é baseado na indutância  

eletromagnética, sendo ele um sensor aproximadamente linear, sem contato e absoluto [Nyce, 

2003]. Este sensor é composto de três bobinas alinhadas e dispostas fixamente, sendo uma 

central, chamada de primário, que é alimentada com corrente alternada, e duas secundárias, 

responsáveis pela geração do sinal elétrico de saída. Este sensor ainda conta com um núcleo 

cilíndrico ferromagnético de alta permeabilidade que é associado ao elemento móvel, a qual 

se deseja medir a posição. Ele é utilizado para medição de pequenos deslocamentos, já que 

possibilita uma transdução com elevada resolução, na ordem de mícrons. Para efetuar uma 

medição, é aplicada uma corrente elétrica de frequência entre 1 e 10kHz na bobina primária, 

fazendo com que uma tensão, seja induzida em cada bobina secundária, proporcionalmente, à 

indutância mútua da bobina primária. Quando se move o núcleo, a indutância mútua se altera, 

fazendo com que as tensões nas bobinas secundárias também se alterem. Estas bobinas são 

conectadas de forma reversa. Assim, a tensão de saída é a diferença entre as duas tensões 

secundárias. Quando o núcleo ferromagnético está na posição central, equidistante em relação 

às duas bobinas secundárias, tensões de mesma amplitude porém com correntes opostas são 

induzidas nas duas bobinas. Logo, a tensão resultante é zero. Quando o núcleo se movimenta 

em uma direção, a tensão em uma das bobinas secundárias aumenta, enquanto a outra 

diminui, fazendo com que a tensão resultante deixe de ser zero. Quando o núcleo se move em 

outra direção, a tensão de saída também aumenta a partir de zero, mas sua fase é oposta à fase 

da primária. Então, a amplitude da tensão de saída resulta proporcional à distância da posição 

do núcleo.  

Sensores magnetostrictivos: A magnetoestricção é uma propriedade do material 

ferromagnético, que quando submetido a um campo magnético modifica sua forma 

geométrica. De acordo com Nyce, 2003, James Prescott Joule descobriu a magnetoestricção 

do ferro em 1842, onde foi estabelecido que o ferro alongava seu comprimento na direção de 

magnetização e se contrai nos ângulos normais a ele. Assim, os sensores magnetoestrictivos 

são transdutores de posição baseados na medição do tempo de propagação de ondas acústicas 

através de um tubo, fita ou um fio, com propriedades magnetostrictivas. Este tipo de 
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transdutor de posição é constituído de uma guia (magnetostrictiva) para uma onda 

eletromagnética e um cursor, que gera um distúrbio no campo magnético local perpendicular 

à guia. Na Figura A.1 é apresentado um desenho esquemático do princípio de operação de um 

transmissor magnetoestrictivo linear. 

 

 
Figura A.1 – Esquema de um sensor magnetostrictivo [adaptado de Machine Design, 2012] 

 

No início de sua operação, é gerado um pulso de corrente elétrica de curta duração 

(entre 1 e 2µs), que opera como uma excitação ao longo do guia. A interação do campo 

magnético local (do cursor) com o campo gerado pelo pulso de corrente provoca uma força de 

torção sobre a guia, na região onde o cursor está posicionado. Devido ao efeito 

magnetostrictivo, a deformação mecânica gerada se propaga como uma onda elástica a uma 

velocidade de 3000m/s, afastando-se para ambos os sentidos. Em um dos extremos da barra 

está disposto um “atenuador” que impede a reflexão da onda, enquanto no outro extremo está 

o transdutor receptor da onda propagada (sensor magnetostrictivo). O cursor responsável pelo 

posicionamento a ser medido pode ser uma espira (indutor) ou um ímã permanente, sendo o 

segundo mais comum. Os receptores de onda podem ser indutivos, com uma ou duas bobinas 

(semelhante a um LVDT), piezoelétricos, por flexão de uma fita eletromagnética e com 

elastômero, sendo que o sinal de saída para o sistema de aquisição de dados, é normalmente 

apresentada através de algum protocolo de comunicações, como o CAN (Controlled Area 

Network) (descrito em detalhes no Capítulo 5). 

A medição do tempo, desde a geração do pulso de excitação até a chegada da onda 

elástica ao transdutor, determina a posição do cursor, sendo esta técnica conhecida como 

magnetostrictive delay time. O sensor magnetostrictivo apresenta uma ótima resolução 
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(Tabela A.1), mas não é apropriado em aplicações onde existe exposição severa a 

interferências eletromagnéticas. 

Resolver: assim como o LVDT, é um dispositivo analógico baseado na indução 

eletromagnética. Construtivamente ele é semelhante a um transformador, podendo medir 

rotação ou translação, tendo em sua saída um sinal em tensão elétrica proporcional ao 

deslocamento do elemento móvel em relação a um ponto fixo. Na sua forma mais simples, um 

resolver rotacional tem um único enrolamento em seu rotor (chamado enrolamento primário), 

e um par de enrolamentos em seu estator (secundário). Quando o enrolamento do rotor é 

excitado por uma corrente elétrica senoidal, os dois enrolamentos bifásicos (secundário), 

separados em 90°, produzem correntes harmônicas de retorno, também defasadas em 90°. Os 

valores relativos das tensões podem ser medidos e usados para determinar o ângulo do rotor 

relativamente ao estator. 

Decodificadores digitais de posição: são transdutores de posição angular ou linear 

(neste caso, necessita de transmissão mecânica), sendo classificados de acordo com o 

princípio de operação. De acordo com Derenzo, 2003, os encoders são classificados da 

seguinte forma: 

• Magnéticos: o princípio físico utilizado para medição da posição angular nestes 

sensores é baseado no efeito Hall, onde a tensão de saída varia de acordo com a 

resposta a um estimulo causado por um elemento metálico atravessando um 

campo magnético entre dois eletroímãs. Este sensor indica a ocorrência de 

presença do elemento metálico, possibilitando a contagem dos distúrbios elétricos 

e a estimação da posição ou da velocidade angular de seu eixo. Um exemplo 

típico de utilização deste sensor é no monitoramento da posição angular do 

virabrequim de um motor a combustão. 

• Potenciométricos: semelhante ao transdutor linear potenciométrico, porém, 

desenvolvido para possibilitar a medição de deslocamento angular através da 

leitura de uma tensão proporcional à variação da resistência do transdutor. São 

caracterizados ainda por permitirem uma variação fixa no deslocamento angular 

(número restrito de voltas), sendo necessária para sua correta operação, uma fonte 

de alimentação com corrente estável, possibilitando assim uma medição confiável. 

• Ópticos: Estes instrumentos utilizam elementos eletrônicos, como diodos 

emissores de luz (LED) e foto-sensores, posicionados paralelamente e separados 
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por um disco perfurado. A passagem da luz pelos furos do disco gera um trem de 

pulsos relacionado ao deslocamento angular do disco, que se encontra 

solidariamente conectado ao elemento do qual se deseja mensurar a posição 

angular. Quanto à forma da medida, esta pode ser absoluta, onde o disco possui 

um código gravado (normalmente código Gray), e a combinação dos sinais 

elétricos gerados na leitura do disco indicam sua posição angular; ou incremental; 

onde a soma dos pulsos nos canais de saída indicam um incremento relativo no 

deslocamento angular. Os encoders incrementais, normalmente, possuem três 

canais de saída sendo dois destinados à contagem dos pulsos defasados de 90º, 

conforme apresentado na Figura A.2, e um terceiro destinado a reiniciar a 

contagem. As relações de fase entre os 2 primeiros canais, indicam o sentido de 

deslocamento e, consequentemente, a direção do movimento do eixo. Já, o 

terceiro canal exibe um pulso a cada revolução executada, possibilitando a 

contagem de múltiplas voltas.  

 

 
Figura A.2 – Representação dos sinais elétricos de saída em encoders incrementais [Fonte: 

Sarmanho, 2009] 
 

Neste contexto, ainda se pode citar, outros tipos de sensores largamente utilizados em 

robótica na área de prevenção de acidentes durante operações onde ocorrem erros de 

movimentação, os chamados sensores discretos, que apresentam em sua saída apenas valores 

binários. No caso de utilização destes, é interessante que tanto o manipulador quanto o 

ambiente possuam dispositivos de monitoração. 

Os sensores de contato direto, chamados de microswitchs, operam normalmente na 

forma de contatos normalmente abertos ou fechados, possibilitando o sensoriamento do início 

e do fim de curso de atuadores, a monitoração da abertura e fechamento de algum elemento 

basculante e o sensoriamento de presença de corpos em determinados pontos do espaço de 

trabalho, possibilitando ao menos uma monitoração do ambiente de trabalho por parte do 

sistema de controle presente no manipulador. 
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APÊNDICE B – CÁLCULO DO DIÂMETRO PRIMITIVO DAS POLIAS 

SINCRONIZADORAS DO 4º GRAU DE LIBERDADE 

 
O ângulo necessário ao movimento de arfagem do efetuador foi especificado em 

aproximadamente π rad ou 180° graus, de forma a possibilitar a este atingir todo o volume de 

trabalho requisitado (ver Capítulo 1). Da trigonometria básica, sabe-se que o perímetro de 

meia circunferência em torno de um ponto prescreve o ângulo de π rad e é dado por: 

 

2
circ

circ

d
C

π
=  (B.1) 

 

onde dcirc é o diâmetro da circunferência. 

No caso inverso, tem-se uma definição angular requerida e deseja-se descobrir o 

perímetro assim utiliza-se: 

 

π
= circ

circ

C
d

2
 (B.2) 

 

Ainda, como que o curso de deslocamento do atuador linear pneumático destinado a 

prover o giro no 4º grau de liberdade é de 0,227 m (total com amortecimento nos finais de 

curso) e que o comprimento de cada amortecedor de final de curso presente nos atuadores é 

de 0,020 m, então, pode-se obter o curso útil máximo cujo valor é de 0,187 m. Utilizando este 

valor e o arco desejado máximo, é possível encontrar o diâmetro primitivo ideal para as polias 

de transmissão através da Equação B.3: 

 

0,187*2
0,1190circd

π
= =  (B.3) 

 

Assim o diâmetro primitivo ideal de uma relação de polias para este ângulo de rotação 

resulta 0,1190 m e, consequentemente, seu raio 0, 0595
circ

r =  m, para garantir um giro de π 

rad, ou 180º. 
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Através de consulta às tabelas fornecidas por fabricantes de polias sincronizadas 

[Gates Catalog, 2011, Optibelt, 2011, Schneider, 2011], não foi possível encontrar o diâmetro 

ideal descrito acima. Desta forma, calculou-se o diâmetro primitivo de uma polia 5M – HTD - 

09 com passo de 5 mm e 72 dentes através da Equação A.4 apresentada em Gates Catalog, 

2011: 

 

11459155900
725

,
*pz

d
p

prim =
π

=
π

=  (B.4) 

 

onde dprim é o diâmetro primitivo da polia em metros, p é o espaçamento entre os dentes da 

polia e zp é o número de dentes da polia. Ainda é necessário conhecer qual será o ângulo de 

rotação prescrito para um deslocamento linear de 0,187 m associado à polia. 

Para este cálculo, pode-se utilizar novamente as relações da trigonometria básica: 

 

giro

circ
prim

Ang

C
d

2
=  ou 

prim

circ
giro

d

C
Ang

2
=  (B.5) 

 

Calculando para dprim = 0,114591559 m e Ccirc = 0,187 m obtém-se o ângulo de 3,2638 

rad, que, transformado para graus, é aproximadamente 187º. 

Utilizando os mesmos procedimentos ainda é possível calcular o ângulo de 

deslocamento máximo em caso de utilização do cilindro até o final de curso, ou seja, 

Ccirc=0,227 m, assim: 

 

max
2 2*0,227

3,9619 
0,11459156

circ

prim

C
Ang rad

d
= = =  (B.6) 

 

Onde 
max 3, 9619Ang = rad, que é aproximadamente 227º. 

Em um caso extremo, onde o deslocamento linear do cilindro varia da posição 0 até o 

seu máximo de 0,227 m, o ângulo máximo do prescrito será de 227º. Estas relações angulares 

podem ser mais bem visualizadas através da Figura B.1. 
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Figura B.1 – Ângulos de giro operacional e máximo para o 4º grau de liberdade 
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APÊNDICE C – DEFINIÇÃO DO ALGORITMO DE DENAVIT 

HARTENBERG. 

 

De acordo com Fu et al., 1987, a notação de Denavit Hartenberg é associada a um 

método sistemático de representação das relações cinemáticas entre um elo e seus adjacentes. 

A representação deste método através de um algoritmo sequencial que permite determinação 

dos parâmetros da seguinte forma: 

 
a) O sistema de coordenadas i  é solidário ao elo i , onde i varia de 0 (para base) a n 

(para o efetuador) em um manipulador com n graus de liberdade. A junta i encontra-se 

no lado do elo i mais próximo a base; 

b) A coordenada zi encontra-se alinhada ao eixo de movimento da junta i+1 (respeitando 

a 1º regra). A origem do sistema de coordenadas i localiza-se na intersecção de zi com 

zi-1 ou na intersecção normal comum entre zi e zi-1 e o eixo zi. 

c) A direção do eixo coordenado xi é estabelecida pela normal entre os eixos zi-1 e zi, e a 

coordenada yi completa o sistema de coordenadas dextrógiro; 

d) O ângulo de rotação do elo i, parâmetro αi, é estabelecido pelo ângulo da coordenada  

zi-1 e zi em relação ao eixo xi. 

e) O ângulo entre elos adjacentes, parâmetro θi, é o valor de rotação entre xi-1 e xi em 

relação a zi-1; 

f) A distância entre elos adjacentes, parâmetro di, é o comprimento entre a origem do 

sistema de coordenadas i-1 e a intersecção do eixo zi-1 com xi ao longo do zi-1; 

g) O comprimento do elo i, parâmetro ai, é dado pela distância entre a intersecção do eixo 

zi-1 com xi e o sistema de coordenadas i seguindo o eixo xi; 

 

Na Figura C.1 é representada graficamente a notação de Denavit - Hartenberg.  
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Figura C.1 – Sistemas de coordenadas dos elos e parâmetros de D-H [adaptado de Fu et 

al.,1987] 
 

Descrevendo a sequência de rotações e translações em uma forma matemática, 

operada através de uma multiplicação matricial, onde, cos
i i

cθ θ= , cos
i i

cα α= , 
i i

sen sα α= e 

i i
sen sθ θ= , tem-se:  

1
, , , ,

i i i

i i i i

i i i

i i i i i i i

i i i i i i i

i

1 0 0 0 cθ sθ 0 0 1 0 0 a 1 0 0 0
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i icα d

0 0 0 1

 
 
 
 
 
 

 

(C.1) 

 

onde 1i

i

− T  é a matriz de transformação que relaciona uma dada posição e orientação no 

sistema de coordenadas i   com o sistema de coordenadas 1i −  (referente ao elo anterior). 

Ainda pode-se definir a inversa desta matriz de transformação da seguinte forma: 

  

i i i

1 i i i i i i i1
1

i i i i i i i

cθ sθ 0 a

cα sθ cα cθ sα d sθ

sα sθ sα cθ cα d sθ

0 0 0 1

i i

i i

−−

−

−

− −

 
 
   = =   
 
 

− −
T T  (C.2) 
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Para se obter uma matriz de transformação global e, a partir dela, definir a posição e 

orientação do efetuador final com relação ao sistema de coordenadas inercial (sistema 0xyz), 

realiza-se a multiplicação sucessivas das matrizes de transformação individuais de cada elo, 

partindo da base até o efetuador associado ao grau n, conforme é apresentado na Equação 

(C.3). 

 

x x x x

y y y y0  0 1 2
   1  2  3  

1 z z

1 1

z z

n s  a p

n s a p
= T T T T … T = =

n s a p 0 0 0 1

0 0 0 1

0 0 0 1

j i

j

i i

i

i

− −

=

 
 

  =     
 
 

 
 
 

∏
n s a p

T

pR

 

 

(C.3) 

 

onde i varia de 1 a n de acordo número de graus de liberdade do manipulador. Os vetores n, s 

e a formam a matriz de orientação (R) e o vetor p apresenta a posição final do efetuador, 

como pode ser identificado graficamente na Figura C.2. 

 

 
Figura C.2 – Sistema de coordenadas do efetuador e vetores n, s e a [Fu et al.,1987] 
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ANEXO D – INVERSÃO E SOLUÇÃO DAS FUNÇÕES DE TENSÃO. 

Este apêndice descreve os procedimentos de obtenção do sinal de controle necessário 

para efetuar a abertura dos orifícios de passagem na servoválvula, fazendo com que o ar 

comprimido transpasse através dos pórticos da mesma ocasionando uma vazão mássica de ar 

fornecida pelo subsistema pneumático, gerando assim uma determinada força desejada, 

calculada para o seguimento da lei de controle no subsistema mecânico.  

É importante ressaltar que este procedimento foi apresentado por Perondi, 2002, sendo 

aqui, reproduzido, devido a sua elevada contribuição quanto à forma de geração do sinal de 

controle aplicado nas válvulas do RP5GDL. Este mesmo procedimento de inversão ainda é 

utilizado em técnicas de controle de linearização por realimentação. 

 

D.1 - Obtenção da Tensão de Controle Através da Inversa das Funções de Tensão 

 

A obtenção da tensão de controle se dá através da inversão das funções vazão 

mássica/sinal de controle de uma servoválvula i  apresentadas nas Figuras 5.3 e 5.4. Estas 

funções são descritas pelas seguintes expressões de acordo com a direção de movimento 

desejada para o atuador presente na junta: 

 

( ) ( )

( ) ( )
ˆ 0

i i i i i

i i i i i

insuf insuf insuf insuf

ma ma pa a ua i
max

i
exau exau exau exau

mb mb pb b ub i
max

q q f p f u
u

q q f p f u

 =   
≥
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 (D.1) 
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( ) ( )
ˆ 0

i i i i i

i i i i i

ma ma pa a ua i
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i
insuf insuf

exau exau exau exa

insuf insuf

mb mb pb b ub i
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uq q f p f u
u

q q f p f u

 =   
<

 =   

 (D.2) 

 

As funções que descrevem o comportamento da tensão em função da vasão mássica 

( )
iu

f  de enchimento e exaustão são aproximadas pelas equações cúbicas para a válvula que 

aciona a 1° junta do robô, expressas nas Figura 5.3 e 5.4. As mesmas podem ser escritas de 

forma genérica para todas as válvulas presentes no manipulador como: 

 

3 2( ) A
i i i iiuj i j j j j

u u B u C u Df = + + +
 (D.3) 
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Onde novamente é retomada a nomenclatura onde j  representa a câmara do atuador 

associada (  ou )a b  e i  representa o indicador do grau de liberdade pertencente. 

Tomando-se novamente os gráficos das Figura 5.3 e 5.4 onde é possível verificar que 

as 4 funções cúbicas referentes a relação vazão-tensão da primeira válvula, apresentam uma 

raiz real no intervalo (0,1) (ver Anexo D.2).  

Lembrando que ˆ ˆ( , ) ( )i qu J i i u i=  e ainda generalizando para os demais elos as funções 

na forma da Eq. (D.3) em (D.1) e (D.2) resultam: 
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Lembrando que os volumes das câmaras são 
i ia i i maV A y V= +  e ( )

i ib i i i mbV A L y V= − + , 

pode-se reescrever a Eq. (5.11) como: 

 
ˆ

i i

i i i i

i a b

ma b mb a

i

uV V
q V q V

A RrT
= −  (D.6) 

 
Agora substituindo em (D.6) as equações (D.4) e (D.5) fica-se com: 
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Os valores das funções que representam as pressões ( )
i ipj jf p  nas equações (D.7) e 

(D.8) podem ser calculados para cada instante utilizando-se das funções cúbicas de 

interpolação apresentadas na Figura 5.3 e 5.4 para a válvula 1, por exemplo, onde as vazões 
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mássicas para cada caso e demais constantes são conhecidas e os volumes internos das 

câmaras do cilindro podem ser calculados através da posição medida do êmbolo do atuador. 

Isto resulta em que, para cada caso de direção desejada do movimento, ter-se-á uma 

combinação linear de duas equações cúbicas dependentes do pseudo-sinal de controle ˆ
i

u  que 

deverá ser resolvida para o sinal de controle normalizado 
iu  no intervalo (0,1). Sabe-se da 

álgebra básica, que a combinação linear de duas equações cúbicas, resulta em uma terceira 

equação cúbica, e ainda que, se as mesmas possuem uma raiz real no intervalo (0,1) a terceira 

também, possuirá uma raiz real no mesmo intervalo. A prova desta afirmação apresentada por 

Perondi, 2002. 

 

D.2 Solução de uma Equação Cúbica 

 

A solução das equações cúbicas é apresentada em Spiegel, 1973. A equação (D.7) (ou 

(D.8)) com ˆ 0
i

u =  pode ser normalizada e colocada na seguinte forma: 

 

3 2
1 2 2 0u a u a u a+ + + =  (D.9) 

 

A partir de (D.9), se pode definir 
2

2 13
,

9
a a

Q
−

=  
3

1 2 3 19 27 2
,

54

a a a a
R

− −
=  3 2D Q R= +  

e também 3S R D= +  e 3
T R D= − . 

Os tipo de raízes podem ser determinadas através do discriminante D . Assim, se 

0,D >  a equação (D.9) apresenta uma raiz real e duas complexas conjugadas (caso a função 

seja bijetora). Se 0D = , todas as raízes são reais e ao menos duas são iguais. Se 0,D <  todas 

as raízes são reais e diferentes entre si.  

Os valores de D  para as 4 funções de interpolação utilizadas em cada atuador para 

definir as funções de tensão estão apresentadas na Tabela abaixo. 
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Tabela D.1 – Discriminantes das equações de 3° grau das funções de tensão. 
 

Caso ( )
i

ins

i

uf

ua
f u  ( )

i

exa

i

u

uaf u  ( )
i

ins

i

uf

ubf u  ( )
i

exa

i

u

ub
f u  

1D  0,0842 0,1319 0,1103 0,0645 

2D  0,0782 0,0339 0,0802 0,0352 

3D  0,1247 0,0591 0,1073 0,0543 

4D  0,0865 0,0322 0,0449 0,0586 

5D  0,0539 0,0545 0,0676 0,0385 

 

Assim, de acordo com a Tabela D.1, cada uma das 4 funções ( )
i iuf u , indexadas a cada 

um dos 5 atuadores possuem duas raízes complexas conjugadas e uma raiz real. 

De acordo com Spiegel, 1973, as funções ( )
i iuf u  podem ter sua raiz real calculada 

através de: 

3 1

3
a

u S T= + −
 

(D.10) 

 

A Equação (D.10)  é utilizada para o cálculo explícito da inversa da combinação linear 

das funções de tensão, dadas pelas equações (D.7) e (D.8). É fácil verificar que como 
ibV e 

iaV  

são sempre positivas, estas equações também apresentam apenas uma raiz real. 
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APÊNDICE E – DEFINIÇÃO DE COMPONENTES DO RP5GDL 

Neste apêndice são apresentadas as definições dos elementos pneumáticos e 

eletropneumáticos e eletrônicos que compõem os sistemas de atuação do RP5GDL. 

A definição do comprimento dos atuadores lineares pneumáticos em haste foi 

executada de acordo com o volume de trabalho requisitado para as tarefas de manipulação 

(ver Seção 1.3).  

Optou-se pela utilização de 4 cilindros pneumáticos de dupla ação seguidos por um 

atuador rotacional de modo a prover potência necessária às juntas. Uma característica 

interessante dos atuadores pneumáticos sem haste concentra-se em sua rigidez estrutural, o 

que permite ser utilizado como elemento estrutural. Isso se torna mais evidente através da 

visualização do perfil de alumínio extrudado por onde desliza o êmbolo, sendo que esta 

afirmação também é válida para o atuador pneumáticos rotacional.  

Desta forma, a utilização do corpo do atuador pneumático como um elemento 

integrante da estrutura do manipulador possibilita uma considerável redução na massa que 

compõe o elo. Ideias com características semelhantes são apresentada em estudos como 

Mattiazo et al., 2002, Hoshino e Kawabuchi, 2006, e  Frasson, 2007. 

Os atuadores que possibilitam o movimento das juntas 1, 2 e 3 utilizam guias lineares 

devido ao maior esforço mecânico a que o êmbolo está submetido. O modelo de guia utilizado 

no projeto é o KF da marca Festo® que dispõem de um sistema mecânico composto por 

rolamentos de esferas recirculantes associado ao êmbolo. Este sistema, segundo o fabricante 

[Festo Corporation, 2011] proporciona uma redução no atrito se comparados ao modelo GF 

(guias deslizantes) da mesma marca. A tecnologia de esferas recirculantes é encontrada em 

fusos de máquinas ferramenta, que prescrevem movimentos de translação operando com 

cargas elevadas. Já, para a 4º junta, como pela disposição do mecanismo, os efeitos torçores 

são bastante reduzidos, optou-se por uma versão de atuador sem guia linear, priorizando a 

redução da massa do conjunto.  

 

E.1 Definição das válvulas de controle pneumáticas 

 

O sistema de atuação pneumático do RP5GDL utiliza 2 modelos de válvulas de 

controle, uma do tipo controladora de vazão proporcional, aplicada aos cilindros de atuação 

linear e ao atuador rotacional e uma do tipo direcional, aplicada à garra. 
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A válvula proporcional utilizada é da marca Festo®, modelo MPYE-5-1/8-HF-010-B 

do tipo 5/3 vias, que controla a vazão volumétrica de ar comprimido em duas diferentes vias 

de passagem. Esta válvula é do tipo centro fechado, e apresenta grande precisão no controle 

de vazão de ar [Perondi, 2002, Kuns, 2006, Sobczyk, 2009], obtida através da utilização de 

um sistema interno de controle em malha fechada que possibilita a movimentação do carretel 

de forma proporcional a um sinal de controle aplicado em sua entrada. Este tipo de válvula já 

foi utilizada em diversos estudos no controle de pressão e vazão mássica de ar que alimentam 

servoposicionadores [Vieira, 1998; Perondi, 2002; Frasson, 2007, Suzuki, 2010, Cukla, 2012]. 

Conforme esquematizado na Figura E.1, a conexão 1 consiste da entrada de ar 

comprimido à pressão de suprimento, enquanto que as conexões 2 e 4 são as saídas de ar para 

o pistão balanceadas conforme o sinal de controle aplicado à entrada 6. 

 

 
Figura E.1 – Válvula proporcional controladora da vazão com silenciadores 

 

As saídas 3 e 5, com silenciadores, são responsáveis por exaurir o ar para a atmosfera. 

Os silenciadores utilizados são da marca Festo®, modelo U-1/8-B, cujas características são 

apresentadas na Tabela E.1. 

 

Tabela E.1 – Dados técnicos dos silenciadores 
 

Característica Valor 

Pressão de operação 0 – 10 bar 

Vazão para atmosfera 1450 l/min 

Peso 8 g 

Conexão pneumática G1/8 

 
Fonte: adaptada de Festo Corporation, 2011. 

 

As principais características técnicas da válvula proporcional MPYE-5-1/8-HF-010-B 

estão relacionadas na Tabela E.2. 
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Tabela E.2 – Dados técnicos da válvula proporcional 
 

Característica Valor 

Pressão operacional/máxima 6/10 bar 

Vazão nominal padrão na máxima pressão 700 l/min 

Diâmetro nominal 6 mm 

Conexão pneumática G1/8 

Princípio construtivo Êmbolo de centro fechado 

Frequência crítica (máximo movimento do carretel) 100 Hz 

Histerese máxima 0,4 % 

Max. vazamento com pórticos fechados a 6 bar 25 l/min 

Tensão de alimentação 24 ±5% VCC 

Tensão de controle 0 – 10 VCC 

Meio operacional de filtragem 5 µm 

Massa 0,330 kg 

 
Fonte: adaptada de Festo Corporation, 2011. 

 

Além das válvulas proporcionais utilizadas para acionar os atuadores lineares e o 

rotacional, existe outra válvula responsável pelos movimentos de abertura e fechamento do 

efetuador final. A válvula utilizada nesta aplicação é do tipo direcional modelo MFH-5-1/8 da 

marca Festo®, atuada através de um solenoide e com retorno a sua posição de descanso por 

mola. Suas principais características técnicas estão relacionadas na Tabela E.3. 

 
Tabela E.3 – Dados técnicos da válvula direcional 

 
Característica Valor 

Pressão operacional 1.8 – 8 bar 

Vazão nominal padrão 500 l/min 

Diâmetro nominal 6 mm 

Conexão pneumática G1/8 

Tempo comutação máximo 36 ms 

Consumo elétrico 4,5 W 

Tensão de controle 0 – 24 ±5% VCC 

Massa 0,335 kg 

 
Fonte: adaptada de Festo Corporation, 2011. 

 

Na Figura E.2 é apresentado o diagrama esquemático deste tipo de válvula. 
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Figura E.2 – Válvula direcional 5/2 vias com silenciadores 

 

Conforme esquematizado na Figura E.2,  a conexão 1, consiste da entrada de ar 

comprimido, as conexões 5 e 3 são pórticos de exaustão de ar, onde também se utilizaram 

silenciadores enquanto que as conexões 2 e 4 são as direções por onde o ar comprimido passa 

de forma a movimentar a garra (que foi apresentada na Seção 3.2.5).  

A energização do solenoide (entrada 14) provoca a comutação do sentido de 

deslocamento do ar (unindo a conexão 1 com a 4), e o retorno ocorre através da 

desenergização do solenoide, restaurando a ligação entre as conexões 1 com 2. 

 

E.2 Definição das unidades de tratamento de ar comprimido 

 

São utilizados no RP5GDL duas unidade de tratamento de ar da marca Festo®, 

modelo LFR-1/4-D-MINI. Esses componentes garantem que o ar comprimido que ingressa 

nas válvulas não esteja contaminado com partículas de óleo vindas do compressor e realizam 

a redução da umidade do ar a valores aceitáveis para operação com atuadores pneumáticos. 

A necessidade de utilização destas unidades está associada às garantias da qualidade 

do ar que ingressa nas válvulas, aliado ainda à redução de custos de manutenção e uma 

economia de espaço. 

As unidades de tratamento selecionadas para este trabalho possuem um dispositivo 

regulador de pressão que permite a regulagem em diferentes níveis de pressão, que na 

aplicação do robô poderão ser alteradas caso uma necessidade específica seja apresentada. 

A Figura  apresenta uma representação simbólica de uma unidade de tratamento de ar, 

onde o dígito 1 é a entrada de ar comprimido, 2 é a saída de ar processado e 3 é a saída de 

água resultante da desumidificação do ar (purgador). A regulagem de pressão nestas unidades 

é feita através de uma válvula manual e a pressão de saída pode ser monitorada por meio de 

um Manômetro de Bourbon acoplado à unidade de tratamento. 
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Figura E.3 – Diagrama esquemático de uma unidade de tratamento de ar [Festo Corporation, 

2011] 

 

As informações técnicas da unidade de tratamento de ar estão apresentadas na Tabela 

E.4. 

Tabela E.4 – Unidade de Tratamento de Ar 
 

Característica  Valor 

Grau de filtragem 40 µm 

Volume máximo do condensado 22 cm3 

Indicador de pressão Manômetro analógico 

Faixa de regulagem de pressão 0,5 – 12 bar 

Pressão de entrada 1 1 – 16 bar 

Histerese de pressão máxima 0,2 bar 

Vazão nominal padrão 1400 l/min 

Peso 0,46 kg 

 
Fonte: adaptada de Festo Corporation, 2011. 

 

São utilizadas no manipulador 2 unidades de tratamento de ar (UTA1 e UTA2), 

permitindo assim, regulagens distintas da pressão de operação para cada conjunto de 

atuadores, possibilitando desta forma, a experimentação de diferentes combinações de pressão 

de atuação nos sistemas pneumáticos que compõem o robô. Para o caso específico desse 

estudo as duas unidades foram reguladas para a pressão aproximada de 7,4 kPa 

sup( 7, 4 kPa)p = . 

 

E.3 Definição dos transdutores de pressão 

 

Um transmissor de pressão converte uma medida de pressão em outra grandeza, como 

tensão ou corrente elétrica. Um transmissor com saída em corrente elétrica é especialmente 

Filtro

Válvula reguladora
de pressão

Manômetro
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apropriado para aplicações onde o dispositivo de leitura encontra-se distante do elemento 

sensor, por ser menos sensível a influências externas, como por exemplo, interferência 

eletromagnética. Já, um transmissor com sua saída em tensão torna mais simples a tarefa de 

interligação entre o sistema de aquisição de dados e o mesmo, já que, em sua maioria, os 

sistemas de aquisição de dados operam com entradas analógicas de tensão. 

Utiliza-se, neste estudo, o transdutor de pressão da marca WIKA®, modelo S-10. Suas 

principais características técnicas são apresentadas na Tabela E.5. 

 

Tabela E.5 – Informações Técnicas dos Transdutores de Pressão 
 

Característica Valor Característica Valor 

Escala de medição 0 – 10 bar Tempo de resposta < 1 ms 

Sinal de saída 0 – 10 VCC Massa 0,3 kg 

Alimentação 10 – 30 VCC Resolução 25 mbar 

 
Fonte: adaptada de Wika, 2011. 

 

Conforme apresentado na Figura 3.2, é utilizado um transmissor de pressão relativa 

para cada câmara de cada atuador pneumático que compõe os 5 graus de liberdade do 

manipulador (TP1.a, TP1.b ... TP5.b). Estes transdutores estão conectados às passagens de ar 

de cada uma das válvulas proporcionais. 

 

E4 Fontes de alimentação elétrica 

 

As fontes de alimentação elétricas são componentes essenciais à operação dos 

circuitos eletrônicos, devendo ter saídas de tensão ou corrente estáveis e possuir uma relação 

sinal/ruído adequadas às necessidades do projeto. Para alimentação em tensão elétrica dos 

sistemas eletrônicos embarcados do RP5GDL, se utilizou duas fontes de alimentação que 

convertem a tensão alternada da rede elétrica convencional em tensões e correntes continuas. 

A primeira fonte é da marca Boostimp, modelo S250W, calibrada para fornecer numa 

corrente continua de até 10,5 A com nível de tensão de 24 VCC, sendo esta, destinada a 

alimentar os elementos eletroeletrônicos de controle (válvulas proporcionais, transmissores de 

pressão, decodificador digital de posição e sensores de posição dos cilindros pneumáticos). 

Na Tabela E.6 estão apresentados os dados técnicos da fonte Boostimp, modelo S250W. 
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Tabela E.6 – Fonte alimentação 24 VCC 
 

Característica Valor Característica Valor 

Dimensões 260 x 114 x 52 mm Ripple e ruído 180 mV 

Faixa de tensão regulada de saída 20 – 28 VCC Alimentação 110/220 VCA 

Tolerância de voltagem de saída ± 1 % Eficiência 81 % 

 
Fonte: adaptada de Boostimp, 2012. 

 

A segunda fonte de alimentação é dedicada a prover tensão e corrente elétrica ao 

sistema eletrônico de controle (UCAM). Trata-se de uma fonte compatível com as placas de 

microcomputadores tipo PC, padrão ATX (Advanced Technology Extended), da marca 

Leadership®, modelo F4. Na Tabela E.7 estão apresentados os dados técnicos da fonte. 

 
Tabela E.7 – Fonte alimentação ATX 

 
Característica Valor 

Alimentação 110/220 VCA 

Dimensões 150x150x85 mm 

Corrente disponível na saída +5 VCC 38 A 

Corrente disponível na saída -5 VCC 0,5 A 

Corrente disponível na saída +12 VCC 18 A 

Corrente disponível na saída -12 VCC 0,5 A 

Potencia total 500W 

 
Fonte: adaptada de Leadership, 2012. 

 

Esta fonte foi modificada de modo a controlar a alimentação da outra fonte (24 VCC). 

Permitindo que todo o sistema de controle, seja alimentado apenas ao pressionar um botão 

retentivo, simplificando o processo de inicialização do robô. 


