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Resumo 

A medição de distâncias sempre foi uma das atividades mais básicas e importantes 

da engenharia. Existem diversas formas, métodos, equipamentos que são utilizados para se 

obter medidas com os mais variados graus de acurácia. Com o aumento da tecnologia, a 

determinação de distâncias em 3D tem-se tornado cada vez mais importante, favorecendo 

equipamentos de fácil manuseio e boa precisão. Em especial, a determinação da localização 

espacial vem ganhando ainda mais importância nas indústrias que estão começando a utilizar 

robôs não mais para o simples deslocamento de peças, mas para a execução de tarefas mais 

complexas, de controle mais sofisticado. O presente trabalho tem por objetivo o 

desenvolvimento de um sistema a ser utilizado para a determinação de deslocamentos 

espaciais de um retro-refletor através de duas estações de rastreamento. Cada uma delas, 

composta basicamente por um sensor de quadrantes, um divisor de feixes e dois espelhos 

planos com eixos de rotação dispostos ortogonalmente entre si, emite um feixe laser 

contínuo direcionado ao retro-refletor. O feixe laser emitido por cada estação de 

rastreamento foi modelado como reta cuja equação é função essencialmente dos ângulos dos 

espelhos. Foram realizados dois experimeutos visando a comparação enh·e os resultados 

obtidos com a utilização de motores de corrente continua e de galvanômetros para 

movimentação dos espelhos. No primeiro, a posição angular dos espelhos é conhecida 

através de encoders, no segundo, ela é determinada através de sinais emitidos pela placa 

controladora do galvanômetro. Finalmente, com o conhecimento da posição relat iva entre as 

duas estações de rastreamento e do direcionamento dos feixes laser, a posição do retro

refletor no espaço é ca lculada por triangulação. 

Palavras chave: .triangulação, estação de rastreamento laser, espelho retro-refletor 
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Abstract 

The measurement of distances has always been one ofthe most basic anel important 

activities of engineering. It can be achieved in severa I ways anel by many methoels, and there 

is a variety of equipment that may be useel to obtain measurements with elifferent leveis of 

accuracy. With technological development, the measurement of distances in 30 has become 

more and more common, favoring equipment with ease of handling anel high precision. 

Specially, spatial positioning has become even more important in industries that are 

beginning to use robots not just to move pieces, but to perform more complex tasks, utilizing 

more sophisticated contrai techniques. The present work deals with the development of a 

two tracking station system to be used in the spatial displace ment measurement of a 

retroreflector. Each one, consisting basically of a quadrant detector, a beam splitter, and two 

flat rnirrors that can be rotated in orlhogonal di rections, ernits a continuous laser bearn 

directed to lhe retroreflector. The laser beam emitted by each of the tracking stations is 

considered a straight line the equation o f which depends primary on the exact mirrar angles. 

Two experirnents, one using DC motors and the other galvanometers to drive the rnirrors, 

were executed in other to compare the resul!s. In lhe firsl, the angles are known through thc 

use of encoders, and in the second, they are determined by signals generated in the 

ga lvanomeler conlrollers (drives). Finally, with thc knowledge of lhe track ing slation 

positions and laser beam directions, the retroreflector space position can be calculated us ing 

triangulation. 

Keywords: triangulation, laser tracking station, relroreflector 



1 Introdução 

Segundo Mayer ( 1994), 1980 fo i o ano de grande desenvolvimento da metrologia 

no espaço tridimensional, dando condições para o estudo da robótica e assuntos 

correlacionados. Vários instrumentos foram utilizados para testar protótipos e máquinas já 

existentes; também fora m essenciais para a ca libração e averiguação de modelos di nâmicos e 

c inemáticos, além de permitirem a validação de novos modelos para o desenho e controle de 

robôs. 

A automat ização está cada vez ma is presente nos processos de fabricação das ma is 

variadas indústrias. Isso se deve às vantagens econômicas a ela associadas, além da inovação 

tecno lógica que pode oferecer (Lau & Hocken, 1984). A utili zação de robôs no processo 
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produtivo vem crescendo rapidamente, realizando não somente tarefas relacionadas ao mero 

deslocamento de peças, mas também a funções cada vez mais sofisticadas. Entretanto, tais 

funções requerem robôs mais complexos e específicos. Por exemplo, atualmente é possível a 

execução de trabalhos envolvendo soldagem, tarefa esta que requer controle bastante preciso 

da velocidade de deslocamento do braço mecânico, característica desnecessária àqueles 

robôs meramente " transp011adores" de anos atrás. A especificação técnica para a aquisição 

de robôs mais sofisticados também precisa de detalhes antes desconsiderados. Entretanto, 

não são todas as indústrias fabricantes de robôs que estão analisando de forma mais 

criteriosa os produtos que fabricam, e além disso, são muitas as empresas que desejam 

comprar um robô para a execução de determinada tarefa, mas não sabem como especificá-lo. 

Estas dificuldades precisam então ser superadas e soluções estão sendo 

pesquisadas. Uma das soluções é a apresentada neste trabalho. 

O progresso da robótica também ocasionou um aumento da necessidade de novos 

meios para analisar os robôs e os processos a que estão sendo submetidos. As análises antes 

feitas sobre o desempenho dos robôs resumiam-se a testes estáticos, e em especial, a sua 

capacidade de repetição ("repetibilidade"), pois suas operações estavam restritas a tarefas 

simples rea lizadas em alguns pontos de sua área de traba lho. Assim, um braço mecânico 

pode se mover rapidamente quando se desloca para um outro ponto, freando apenas quando 

estiver próximo dele, ou seja, a trajetória percorrida não tem tanta importânc ia no que se 

refere aos pontos de partida e chegada. Entretanto, com a atual ampliação dos serviços 

executados por robôs, tornou-se necessária a realização de testes cinemáticos, crucia is para o 

estudo de capacitação de robôs que executam serviços como os de corte a laser, 

manuseamento e montagem de peças de alta precisão além de tare fas de medição (Decker et 

a i. , 1992). Também ficou evidente a necessidade de padronização dos lermos técnicos 

utilizados para a caracterização dessas máquinas, dificuldade resolvida em 1989, com o 

lançamento da ISO 9283, onde estão definidos termos como "acurácia", a lém da descrição 

de como os robôs devem ser testados estática e cinematicamente. 

A aná lise cinemática também deve facilitar o processo de programação conhecido 

como aprendizagem "off-line", que é definida como a programação de robôs sem a 

necessidade de sua existência (Carvalho et ai., 1998). Neste sistema de aprendizagem, 

segundo Campos & Rosário ( 1993 ), "as trajetórias podem ser especificadas em termos de 

coordenadas car1es ianas e angulares, através de um software de visualização gráfica e 

matemático (CAD), no qual é implementado o modelo geométrico do sistema (robô e 

ambiente de ahtação)". Esse processo de programação ainda é pouco utilizado, pois, além 



3 

dos erros inerentes à modelagem matemática da área de trabalho dos robôs, estes ainda são 

demasiadamente imprecisos (Vincze et ai., 1994). No entanto, esse método apresenta ainda 

muitas vantagens, das quais Carvalho et ai. (1998) destacaram algumas: 

• O desenvolvimento de uma nova programação pode ser realizado sem a 

interrupção do robô, 

• O programador pode ficar afastado de um possível ambiente perigoso no qual o 

robô opera, 

• A possibilidade de otimização é maior para a área de h·abalho e para tarefas a 

serem realizadas pelo robô. Outras vantagens estão destacadas em Carva lho et ai. 

(1984). 

A aplicação de métodos dinâmicos tem-se tornado cada vez mais necessária, em 

especial vem-se desenvolvendo métodos onde a interferência no funcionamento do robô seja 

mínima. Sistemas de medição sem contato estão sendo pesquisados, e os que vêm 

alcançando bons resultados são aqueles que se utilizam de feixes laser para a execução de 

medidas. O reflexo da luz é analisado, podendo resultar na determinação da posição e/ou 

orientação do objeto em questão. Em muitos casos um retro-refletor é acoplado ao braço do 

robô, refletindo o feixe de volta às estações de med ida. Esse dispositivo tem peso muito 

inferior à capacidade de carga da grande maioria elos robôs, interferindo pouquíssimo em sua 

movimentação. 

Zeng et ai.( 1999) mencionam que o dispositivo para medição de des locamentos 

mais comumente encontrado no comércio é o de triangulação a laser, por ser simples e 

robusto. 

A medição sem contato tem a grande vantagem de não interferir com o 

funcionamento das máquinas. Muitas vezes, e é o que ocorre com este trabalho, necessita do 

acoplamento de um retro-refletor ao equipamento de onde se deseja recoiJ1er dados. 

Felizmente, na grande maioria dos casos, o seu peso irrisório frente à capacidade de carga da 

máquina não interfere em seu funcionamento. 

Assim como os sistemas que utilizam laser, existem outros métodos, mas todos 

possuem ao menos uma desvantagem sob algum aspecto. Pre1111inger et ai. ( 1993) 

mencionaram alguns deles, entre os quais: 

• os sistemas mecânicos utilizando réguas têm risco inerente de causar dano 

ma teria I; 
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• o sistema com um único feixe laser pode apenas medir ao longo de um faixa 

estreita desse feixe e requer o acoplamento de um sensor pesado no braço 

mecânico; 

• há também o sistema que utiliza seis servo-sensores de aceleração, mas sua 

acurácia não é satisfatória. 

Segundo Zhuang & Roth, ( 1995), o sistema de rastreamento a laser está sendo (e 

num futuro próximo deverá ser ainda mais) muito itnportante para a calibração de máquinas, 

especificamente as de atuadores e de ferramentas CNC (Computer Numerical Control). A 

determinação do posicionamento tridimensional dinâmico para calibração de robôs deverá 

também tornar-se cada vez mais necessária no Brasil. Pesquisas nessa direção deverão 

continuar tendo aplicabilidade, se não agora, num futuro bastante próximo. Entretanto, em 

especial neste caso, a redução de custos para a execução de calibração e testes em atuadores 

deverá ser essencial para a consagração de um dos métodos já existentes. 

Já nessa direção, Abackerli, ( 1992), orientado pe lo Pro f. Dr. Benedito Di Giácomo, 

apresentou, na Escola de Engenharia de São Carlos, o projeto e a constmção de um s istema 

de rastreamento interferométrico tridimensional, destinado à medição de posições espacia is 

do atuador de robôs industriais. O projeto foi desenvolvido a partir ele um sistema laser 

interfcrométTico da IJcwlett-Packard (HP-5528a), empregado como uma fonte de luz 

colimacla para medição dos deslocamentos radiais em um sistema esférico de coordenadas. O 

feixe laser foi direcionado sobre um a lvo móvel no espaço tridimensional, através de um 

sistema automático de dois graus de I iberdade que sustenta o espelho de rastreamento. 

1.1 Obj etivos e Metas a Serem Alcançados 
Também orientado do Prof. Dr. Eduardo Morgado Belo, Fernando Garcia Santoro 

defendeu na Escola de Engenharia de São Carlos em 1999, uma tese de doutorado intitulada 

"Estudo de Estratégias de Contro le para uma Estação de Rastreamento a Laser". Santoro 

projetou e construiu uma estação de rastreamento a laser diferente da desenvolvida por 

Abackerli e implementou diversos sistemas de contro le para estudo. Ao fi nal de sua tese, 

sugeriu como traba lho futuro, a construção de uma segunda estação de rastreamento que, 

operando simultaneamente com a primeira, poderia fornecer dados para o cá lculo de posição 

espacial de um alvo retro-refl etor. 

A utilização de uma única estação de rastreamento permite somente a identificação 

de uma reta, o próprio laser emitido pela estação de rastreamento, que encontra o retro

refletor em um ponto específico. Assim, se e le for deslocado na direção do fe ixe, o sistema 
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de controle nada detectará, ou seja, não é possível o cálculo do posicionamento do retro

refletor na reta. Para que se possa então determinar sua posição tridimensional, é necessário 

um outro dispositivo capaz de localizá-lo na reta em questão. 

Os objetivos deste trabalho são portanto: 

• remontar o sistema de rastreamento elaborado por Santoro, 

• construir e introduzir no sistema urna segunda estação de rastreamento, 

• elaborar um sistema de medição por triangulação baseado nos dados coletados 

pelas estações de rastreamento para localizar um alvo, o retro-refletor, dentro de 

um espaço tridimensional. 

• Analisar o emprego nas estações de rastreamento de motores de corrente contínua 

ao invés de galvanômetros, mais caros e comumente empregados comercialmente 

nesses equipamentos. 
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2 Revisão de Literatura 

Santoro ( 1999) desenvolveu a estação de rastreamento a ser utili zada neste 

trabalho. Em sua tese encontra-se uma revisão de I iteratura re ferente a sistemas "scanners" e 

sua utilização em s istemas de rastreamento a laser. Diferentemente, aqui serão revistas as 

estações de rastreamento que estão sendo desenvolvidas pela comunidade c ienti fica, suas 

vantagens e os problemas encontrados pelos pesquisadores. 

Um grupo de pesquisadores da Universidade de Tecnologia de Viena vem 

desenvo lvendo uma estação de rastreamento, publicando diversos artigos sobre o assunto, 

sob o nome de cada membro do grupo ao longo da evolução do projeto. A mais recente 

publicação está descrita a seguir. 
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Vincze et ai. ( 1994) desenvolveram uma estação de rastreamento a laser para 

medir a posição e orientação de um atuador. Seu sistema está baseado na utilização de um 

único feixe laser continuamente dirigido ao centro de um retro-refletor - dispositivo 

composto por três espelhos planos montados na forma de canto de cubo, e cujas superficies 

refletivas podem ser visualizadas de seu interior - acoplado ao dispositivo mecânico cuja 

posição está sendo medida. O direcionamento do feixe laser é controlado através de um 

espelho plano, denominado "espelho de controle", acoplado a uma junta cardan, que permite 

sua rotação sobre eixos horizontal e vertical. Sua rotação é efetuada através de dois motores 

contendo encoders angulares que enviam dados ao sistema de controle para o cálculo do 

posicionamento do espelho de controle (veja Figura 2.1 ). 

O reflexo do feixe laser sobre o retro-refletor é paralelo ao incidente, e, 

particularmente, coincide com ele quando o feixe incidente atinge seu centro (ponto comum 

aos três espelhos). O feixe laser refletido atinge novamente o espelho de controle, e 

posteriormente é desviado por um divisor de feixes e atinge um diodo sensor de posição 

(position sensitive diode- PSD) que fornece à unidade de controle dados sobre o erro que 

está ocorrendo para se atingir o centro do retro-refletor. O espelho é então movido para 

minimiza r este erro, e conseqüentemente, o fe ixe laser acompanha continuamente qualquer 

mudança no posicionamento do atuador. 

llllidu<le de 
direcionamento 

c "'-'1\.\0res 
;mgulare' 

rdr,Hcllctor 

c.imt>ra C'CI) 

Figura 2.1 - Esquema funcional de Estação de Rastreamento a laser (Vincze et ai., 1994). 

O interferômetro de I-IeNe envia à unidade de controle dados que permitem o 

cá lculo da variação de distância entre o retro-refletor e o espelho de controle. Como a 

posição angular deste último é conhecida através de encoders acoplados aos motores que o 

movimentam, a posição tridimensional do retro-refletor pode ser determinada. 
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A orientação do retro-refletor, e conseqüentemente a do atuador onde ele está 

acoplado, é calculada através do processamento da imagenl captada pela célula eco 
(Charge Couple Device). Linhas pretas são pintadas entre as fronteiras dos espelhos 

componentes do retro-re fl etor (veja F igura 2.2) e são captadas pela câmera CCD formando 

uma imagem que pode ser analisada para o cálculo de seu direcionamento. 

divisor de feixes 

retro-refletor 

-- câmera eco 
--- ;·- -----
-~. ---- --:. ----

Figura 2.2- Determinação da orientação do retro-refletor (Vincze et ai., 1994). 

O l:antro lador é composto pai' um processador de sina is d ig itais (Digital Signal 

Processar - DSP) da Mo/oro/a, modelo DSP%002, capaz de rea lizar 50 milhões de 

operações aritméticas ele ponto flutuante por segundo. Esse s istema realiza simultaneamente 

os cálcu los ele controle e aqueles necessários para a determinação da localização espacial do 

retro-refletor. Ou seja, fo rnece a pos ição e orientação tridimens iona l do ahtador em escala de 

tempo real. 

Neste artigo, Vincze et ai. infonnrt m que a acurác ia desse s istemrt de rastreamento 

é de 0,2 mm, mas, segundo os autores, deve ser caprtz de rtti ngir 50 pm. O contro lador 

utilizado fo i um proporcionrtl integral, PI, capaz de controlrtr o sistema onde o atuador não 

ultrapasse a velocidade da ordem de 6m/s, e aceleração de 25 m/s2
• 

Este projeto é bastante completo, capaz de calcular a pos ição e orientação do retro

refletor. Entretanto, seu custo é elevado devido principalmente à utilização de um 

interferômetro. 

Num outro art igo publicado pelo grupo, Gander et ai. ( 1994) e nfocaram a resolução 

de dois tipos ele problemas comuns envolvendo s istemrts de contro le: 

• o feixe laser não atinge o retro-refletor ou não consegue segui -lo devido à baixa 

velocidade do sistema de controle; e, 
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• calcular e determinar em tempo real a posição e orientação do robô durante o 

funcionamento do sistema de rastreamento. 

Em seu trabalho, a elevada velocidade de processamento aritmético necessária para 

a execução dos cálculos é conseguida através de um processador de sinais digitais de ponto

flutuante (DSP), além de otimização das rotinas de cálculo. Comparativamente, este trabalho 

também fornece condições para a realização do cálculo do posicionamento do retro-refletor 

s imultaneamente à execução do controle. Entretanto, devido aos objetivos estipulados, sua 

utilização será sugerida como trabalho futuro. 

Para a otimização da velocidade de processamento do controle, Gander et ai. 

( 1994) incorporaram ao sistema o Algoritmo Preditor de Newton. Com a utilização desse 

algoritmo, o sistema procura minimizar o erro através da previsão da localização do retro

refletor, utilizando a atual localização, velocidade e aceleração do atuador. A principal 

dificuldade em sua introdução é a sensibilidade ao ruído, que pôde ser minimizada através da 

introdução de um filtro passa-baixa . 

Ao sistema de controle também foi adicionado um outro algoritmo, o Algoritmo 

Preditor de Controle, que procura otimizar as informações relativas ao pos ic ionamento 

futuro do robô, ou seja, visa a minimização do erro de rastreamento. 

Zeng et ai. ( 1999) também tízeram um experimento para a medição da posição de 

um objeto em movimento. Seu s istema detecta deslocamentos dentro de um pequeno volume 

de contro le. O s istema cons iste num emissor de laser HeNe, (observe Figura 2.3) que 

juntamente com um divisor de feixes e um espelho plano produz do is fe ixes que se 

propagam paralelamente um ao outro. Eles atingem outro espe lho plano, M2, que através de 

um motor de passo, pode girar em torno de um eixo perpendicular ao plano da fi gura. Os 

fe ixes refletidos por M2 atingem, produzindo uma pequena mancha de luz, o objeto cuj o 

deslocamento está sendo medido. Um chopper localizado antes de M2 faz com que os feixes 

propaguem-se paralela e alternadamente numa freqüência de I kHz. Parte da luz re fletida de 

maneira difusa pelo objeto é captada por um sensor de detecção de posição de e feito lateral. 

Este sensor está então captando alternadamente duas manchas de luz provenientes do objeto 

em questão. 



saída do PSD 
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feixe 2 passando I LJ 

Figura 2.3 - Esquema do sistema de rastreamento (Zeng et ai., 1999). 

10 

Quando um dos feixes laser deixa de atingir o objeto, o microcomputador env ia um 

sinal ao servo motor para movimentar o espelho de um ângulo a1 ou a2, dependendo do 

sentido de rotação. 

Esse sistema foi construído para a medição de pequenos deslocamentos, na ordem 

de poucos centímetros e com resolução de 0,2 111111. O interessante do sistema é a presença de 

um ímico emissor de feixe laser, que é duplicado com a utili zação de divisor de feixes e um 

espelho plano, dispositivos mais baratos que um segundo emissor. Também é interessante 

notar a inexistência de retro-refletor, causando um volume de trabalho bastante reduzido, 

podendo somente ser utilizado em condições especificas. 

l-leeren & Veldpaus ( 1992) desenvolveram um sistema de rastreamento similar ao 

que será utilizado neste trabalho (veja Figura 2.4), mas podendo apenas loca lizar um ponto 

bidimensional. Os dois espelhos podem girar em torno de eixos perpendiculares à figura. A 

posição elo ponto R está sendo calculada por este sistema. 
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r· · - ----------- - - ---, 

R ' 

Relro-reflelores ~ : 
// ~\ : 
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o I 
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~ [ Lase~ Laser I fl /-Espelho 
G llt 

Deleclor Deleclor 

Figura 2.4 - Esquema da estação de rastreamento montada por Heeren & Ve ldpaus ( 1992). 

Para permitir o cá lculo do posicionamento do ponto R, fo i montado sobre um 

espelho plano (vej a Figura 2.5b), do is prismas cobertos com uma camada metá lica que lhes 

concede propriedades reflexivas. Esta construção permite que R seja comum aos dois retro

refletores (veja Figura 2.5a). Entretanto, os autores ressalvam que nessa montagem é 

necessário evitar que o fe ixe laser atinja a borda de cada um dos componentes. 

Espelho p lano 

(a) (b) 

Figura 2.5 - Ilustração dos retro-refletores uti I izados por Heeren & Veldpaus ( 1992), (a) vista 
superior; (b) vista em perspectiva. 

Neste trabalho é interessante notar a consh·ução de um retro-refletor duplo, 

permitindo assim um posicionamento ma is amplo entre os sistemas de rastreamento 

envolvidos. Conseqüentemente, ocorre um aumento na precisão dos dados coletados. De 

acordo com os autores, a resolução alcançada pelo sistema foi de 0,05 mm, com um custo 

inferior a US$3.000. 



3 Descrição Física e Funcional do Sistema de 
Rastreamento 
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Neste capítulo serão apresentados os componentes do sistema de rastreamento 

utilizado neste trabalho, assim como seu modo de funcionamento. Os catálogos e manuais 

dos diversos componentes podem ser encontrados nos anexos A e B. 

O sistema de rastreamento é composto essenc ialmente por duas fontes laser cujos 

fe ixes são continuamente direcionados para um retro-refletor através de duas estações- uma 

para cada feixe - controladas por um microcomputador. Este último se comunica com o 

sistema através de uma placa de aquis ição de dados. A Figura 3.1 contém um diagrama de 
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blocos que descreve de manerra simplificada o modo de funcionamento do sistema de 

rastreamento. 

Sistema de 

Sistema de Aquisição e 
Transmissão de Sinais 

Figura 3.1 -Diagrama de blocos do esquema funcional da estação. 

O laser empregado é de Hélio-Neônio (HeNe), é produzido por um gerador da 

A1elles Griol que possui as seguintes características técnicas 

• Potência típica: 1,5 mW 

• Polarizado linearmente 

e Divergência ele 1,6 mrad 

• Diâmetro do feixe(l/e2
): 0,5 mm 

• Estabilizado na freqüência de 473,61254 THz (632,991 nm) - vermelho 

Esse laser passa por um expansor de feixes, também fabricado pela A1el/es Crio!, 

com capacidade para expandir um feixe incidente de 2,5 a I O vezes. Nos experimentos 

realizados foi regulado para de ixar o feixe com 5 111111 ele diâmetro que assim entra na estação 

de rastreamento onde é direcionado para o retro-refletor. O sistema de controle é efetuado 

por um microcomputador Pentium !Ir de 700MHz e 256MBytes de RAM através de· dados 

fornecidos por sensores presentes nas estações, onde também estão local izados os motores 

utilizados para o direcionamento elo laser. 

Os componentes da estação de rastreamento são insensíveis à polarização do feixe 

laser, deste modo, não houver qualquer preocupação com a determinação do plano de 

po larização (horizontal/vertical) após a montagem do sistema de rah·eamento. 

3.1 Retro-refletor 
O retro-refletor é um conjunto de três espelhos planos montados na forma de canto 

de cubo, ou seja, três espelhos em posições ortogonais entre s i (Figura 3.2a). O feixe 
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refletido sempre é paralelo ao incidente, independentemente do ângulo de incidência. Além 

disso, seu centro, o ponto comum aos três espelhos, está sempre localizado no ponto 

mediano entre o feixe incidente e o refletido (situação exemplifícada na Figura 3.2b onde 

para facilitar a compreensão foi esquematizado um retro-refletor bidimensional). Pode-se 

perceber que o direcionamento do feixe refletido não se altera para qualquer orientação do 

retro-refletor, desde que seu centro seja deslocado somente na direção de propagação dos 

feixes. Outra conseqüência imp01tante dessa propriedade é que no caso do feixe incidente 

estar atingindo o centro do retro-refletor, seu reflexo será coincidente com o raio incidente. 

(a) (b) 

Figura 3.2- (a) Esquema de funcionamento do retro-refletor, e (b) suas propriedades. 

3.2 Estação de Rastreamento 
Para o cálcu lo da posição tridimensional elo retro-refletor foi utilizado um conjunto 

constituído por duas estações de rastreamento, cada uma composta por um divisor de feixes, 

um detector de quadrantes e dois espelhos planos com eixos de rotação dispostos 

ortogonalmente entre si, movidos através de motores de corrente continua (CC). As estações 

estão desenhadas na Figura 3.3. Visando a comparação de resultados, foi também construído 

um segundo conjunto de estações de rastreamento que utilizam galvanômetros ao invés dos 

motores CC. Algumas pequenas adaptações na estação de rastreamento foram necessárias 

para o acop lamento dos ga lvanômetros. 

hrdoo l 

lOI 1.. 
\' 

Dtlc<IN I 
Qu.klu.nles 

Figura 3.3 - Esquema da estação de rastreamento. 
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O laser que entra na estação de rastreamento tem 5 mm de diâmetro e é 

proveniente do expansor de feixes. No interior da estação, faz contato com um divisor de 

feixes 50/50, onde 50% da luz incidente sofre refração, enquanto a outra metade é refletida. 

Nos experimentos realizados, a parte refletida não foi utilizada. Em seguida, o feixe 

refratado incide sobre um espelho- o doravante denominado "espelho I" - onde é refletido 

para o segundo espelho - o "espelho 2", localizado logo acima do primeiro. No primeiro 

experimento realizado, a posição angular de cada espelho foi controlada através de motores 

de corrente contínua 1624-012-S, fabricados pela Minimotor SIA. Neles foram acoplados 

redutores, sem folga ("zero backlash"), de 141: I, e um encoder incrementai HEDS-5540 da 

Agilenl Teclmologies de I 024 contagens por volta. A placa de comando desses motores 

aceita como sinal de entrada uma voltagem que pode variar entre -1 O e I O V e está associada 

à sua velocidade de rotação. No anexo A estão dispostas as características técnicas do motor 

CC, dos encoder, e do redutor. 

Para o segundo experimento, cada motor CC foi substituído por um ga lvanômetro 

M3, da GSI Lumonics, com um placa controladora MiniSAX, que os posiciona de acordo com 

uma voltagem de entrada, que deve estar contida no intervalo de -3 a 3 V. Os ga lvanômetros 

foram adquiridos com espelhos próprios e suas placas controladoras estavam todas já 

~alibradas. Elas também indi~am a pos ição atual do galvanômetro através de um sinal de -3 a 

3 v. 

Posicionando os espelhos de maneira controlada, o laser que deixa a estação de 

rastreamento atinge o retro-refletor e retorna à estação, atingindo novamente os espelhos 2 e 

I, respectivameute, além do divisor ele feixes, que reflete-o para o sensor ele quadrantes. O 

laser de retorno refratado pelo divisor de feixes não é utilizado. O scnsor de quadrantes 

envia um sinal que será utilizado pelo sistema de controle parare-pos ic ionar, se necessário, 

os espelhos I e 2. 

3.2.1 Sensor de Quadrantes 
O sensor de quadrantes é composto por quatro quadrantes A, B, C e O sens íveis à 

luz, que geram corrente elétrica conforme a energia luminosa que neles incide. Os sensores 

utilizados foram fabricados pela Duma Optronics, e possuem uma faixa não--sensível de I O 

pm entre cada quadrante. Seu desenho pode ser observado através da Figura 3 .4. A voltagem 

de cada quadrante pode ser utilizada para o cálculo do posicionamento -'Y do centro do feixe 

laser que incide sobre ele. 
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X 

Figura 3.4- Sensor de quadrantes . 

O sinal de corrente fornecido pelo sensor de quadrantes é bastante baixo, na ordem 

de alguns J.l.A, e foi convertido em voltagem para ser lido e processado pelo 

microcomputador através da placa de aquisição de dados. Com esse intuito, foi projetado um 

circuito eletrônico regulável que transforma a corrente fornecida pelos quadrantes em 

voltagem. Esse circuito será doravante denominado de "Circuito Processador de Sinais SQ". 

O projeto deste circuito está representado pela Figura 3.5. 

Cabe ressaltar que quando os sensores foram adquiridos, cada sensor de quadrantes 

foi fornecido juntamente a um circuito para leitura e processamento de seus sinais. Esse 

circuito deve ser acoplado a uma conexão JSA de um microcomputador e seus dados podem 

ser observados pelo usuário através ele um programa também fornecido pelo fitbricante do 

sensor. Entretanto, ta l circuito mostrou possuir baixa taxa de aquisição, cerca de 15Hz, 

freqiiência considerada aquém da necessária para a síntese elo s istema de controle dos 

motores. Por esse motivo este c ircuito não foi utilizado c houve a necessidade de 

desenvolver o "Circuito Processador de Sinais SQ" mencionado acima. 
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Cada quadrante gera um sinal que varia de acordo com a quantidade de luz nele 

incidente. Por exemplo, assumindo que o feixe laser esteja incidindo sobre o sensor de 

quadrantes conforme desenho da Figura 3.6, a voltagem gerada pelo quadrante B, v8 , será 

maior que aquelas geradas pelos demais quadrantes, pois neste caso o quadrante B é aquele 

que apresenta maior incidência luminosa. As tensões correspondentes às coordenadas 

cartesianas -'J' referentes ao centro do feixe laser podem ser calculadas através das seguintes 

expressões. 

(3.1) 

(3.2) 

Os adimensionais t .. e ty representam a posição do centro do feixe laser em relação 

ao diâmet ro do sensor de quadrantes . 

Pode-se notar que os numeradores dessas expressões representam um diferencial de 

tensão entre os hemisférios envolvidos. Os denominadores, idênticos, são utilizados com o 

intuito de se reduzir as perturbações aleatórias que ocorrem no meio através da soma dos 

sinais de cada quadrante, VA, v8 , vc e v0 . Entretanto, pode-se prontamente verificar nas 

expressões (3 .1 ) e (3.2) a necessidade dos quatro quadrantes est<1rem sempre sob incidênc ia 

do feixe laser. Supondo por exemplo que o te ixe laser esteja atingindo somente os 

qu<1drantes A e B, apenas as voltagens geradas por e les não serão nulas, e as expressões (3.1) 

e (3 .2) passam a valer: 

(3 .3) 

t = (v,., )- (va) 
Y v,., +vn 

(3.4) 

Pode-se observar que a equação (3.3) é sempre unitária, invariáve l, e não mais 

representa o posicionamento do centro do feixe laser, embora a equação (3.4) continue sendo 

válida, desde que a totalidade elo feixe não de ixe ele at ingir o sensor. 

Esta restrição exige cuidados com o diâmetro do feixe laser a ser ut ilizado. Quando 

muito pequeno, pode facilmente deixar de iluminar todos os quatro quadrantes, ocasionando 

a emissão de sinais falsos para o sistema de controle. No outro extremo, a utilização de 

fe ixes com elevados diâmetros também é prejudicial ao funcionamento do s istema, pois 
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neste caso, parte do feixe laser poderia deixar de atingir o sensor de quadrantes. A Figura 

3.6a exemplifica a utilização de um feixe laser com diâmetro coerente ao tamanho do sensor 

de quadrantes, enquanto na Figura 3.6b estão exemplificados dois feixes com tamanhos 

inapropriados. 

Y ' Y ' 

~GJ ~GJ 
~v 

X 

~_][y,J 
X 

(a) (b) 

Figura 3.6 - Exemplo de diâmetro de feixe laser em relação ao sensor de quadrantes. (a) 
dimensão coerente, e (b) dimensões excessivamente pequena e grande, sobre postas. 

O diâmetro sensível à luz do sensor de quadrantes é de 8 mm, e ass im, assumiu-se 

como adequado a utilização de um feixe laser com 5 mm de diâmetro, obtido através do 

expansor de feixes. 

Existe a possibilidade de se alimentar ou não o sensor de quadrantes com 12 V. 

Quando a limentado, seu tempo de resposta melhora, mas sua precisão é prejud icada. Testes 

efetuados mostraram que o tempo de resposta sem a utilização de al imentação foram 

sufic ientemente rápidos. Deste modo, visando a obtenção de dados precisos, os sensores não 

foram submetidos a qualquer a limentação. 

O circuito processador de s inais SQ foi regulado para fornecer à placa de aquisição 

de dados voltagens próximas do interva lo - I O a lO V relativas à inc idênc ia de luz em cada 

quadrante. Desta forma, quando não há qualquer incidência de luz, o processador de s inais 

fornece -9,8 V de cada quadrante, e +9,8 V quando o laser atinge-o exclusivamente. 

Finalizando, o s istema de contro le, a partir dos sina is de erro fornecidos pelos 

sensores de quadrantes, aciona os motores CC ou os galvanômetros ele modo a mover seus 

respectivos espelhos para uma posição que faça o feixe laser de retorno at ingir o centro do 

senso r de quadrantes. Acompanhe-se a Figura 3. 7. 
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Figura 3.7 -Esquema dos constituintes da estação de rastreamento, excetuando-se o retro
refletor. 

3.3 Placa de Aquisição de Dados 
A placa utilizada para a coleta e envio de dados foi a Flexmotion 6c da National 

Instruments que foi acoplada a um conectar PCI do microcomputador. Foram utilizadas 

apenas suas portas de entrada e saída de sinais analógicos, a lém de seus canais para leitura de 

encoders (AQUADB). As conexões con1 a Flexmolion 6c fora m feitas at ravés de uma 

interface UMI-Flex6, também da National Inslrumenls. Para simplificar a escrita e a 

compreensão deste texto, a interface não será mais menc ionada, embora toda conecção com 

a Flexmotion aconteça através de la . 

As 8 entradas analógicas de 16 bits dessa placa devem estar sempre contidas no 

interva lo ele - 1 O a lO V . Ana logamente, fornece 6 saídas anal ógicas ele 12 bits que podem 

variar dentro também deste intervalo. 

3.4 Sistema de Rastreamento com Motores CC 
Os motores CC apresentaram um "offset" de acionamento de aprox imadamente 

I , 7 V, ou seja, eles só se movimentam quando submetidos a voltagens superiores a I , 7 V . 

Entre tanto, ta l voltagem se mostrou excessivamente e levada, tornando o s is tema de controle 

instável. Visando redução no atrito estático elo motor, este foi continuamente submetido a um 

s inal oscilante para permanecer vibrando. O s inal utilizado foi uma onda quadrada de 

amplitude 3,6 VPP• média nula e freqüência 333Hz, suficientemente e levada para manter o 

motor praticamente parado, mas com seu atrito reduzido. Desta forma, o "offset" ele 
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acionamento dos motores foi reduzido para 0,8 V, em média. O projeto de circuito gerador 

de onda quadrada pode ser visualizado através da Figura 3.8. 

Gerador de onda quadrada Divisor de frequencia Ajuste de Anplitude e "offset" 

Frequenoia ajustavel 
Duty oyole <> 50\ 

•SV 

Regulador de tensão 

Duty oyole ~ 50\ 

U2A 

o 

•I~V 

R1 
<IK 

Figura 3.8 - Projeto elo circuito gerador de onda quadrada. 

R2 Ajuste de 
V.( "offset " 

I zer o ) 

R1 
20« R1 

1(>{ 

-1SV 

Um circuito somador conforme projeto apresentado na Figura 3.9 fo i montado para 

adicionar ao sinal a ser enviado a cada motor, V coNr, a onda quadrada, V QUi\D· 

lO k.O 

---'V
1i'!V\l 

10 ~.; n]- +\ ' 
v .... . rt( ( o~ 1 - vvvv•, _ ,_(V . V<'l ,,

1
,) 

1 o kn + (, co:-; r < 

V Qtu\D ~NVI/Ir-- -v 

Figura 3.9 - Elemento do circuito somador de s inais. 

Com a utilização desses c ircuitos, o esquema geral dos componentes utilizados 

para o sistema de rastreamento está descri to conforme indicado pela Figura 3.10. 
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1\rnplif ic:adorcs Cirr.uito 
ele Potôncia Sornador 
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PC I lf'xmotio ll 

Figura 3. 1 O- Esq uema geral de func ionamento do sistema de rastreamento com a utilização 
de motores de corrente contínua. 

Entretanto, ta is c ircuitos não foram necessários na utilização dos galvanômetros, 

tornando sua montagem mais simples, e que é descrita a seguir. 

3. 5 Sistema de Rastreamento com Galvanômetros 
Cada ga lvanômetro é acionado através de sillais de voltagem enviados a seus 

circuito contro ladores. Dife rentemente dos motores CC, os galvanômetros assumem uma 

determinada posição angular a uma vollagem f01 necida, e não uma vclocidaclc angular. Os 

circui tos controladores elos ga lvanômetros fornecem os sina is relac ionados à posição que 

eles possuem naquele momento. Também são mais sensíveis que os motores CC, e por isto, 

não houve necessidade de se uti lizar o gerador ele onda quadrada para redução do atrito seco. 

Todos os quatro c ircuitos controladores possuem um sistema ele controle para 

efetuar adequadamente mudanças no posicionamento ele seu respectivos galvanômetros em 

função ela posição sol i c itada pelo usuário, s inal este que deve sempre estar entre -3 e 3 V. 

Cada c ircuito controlador fornece duas voltagens, cujo d iferencial (que também está sempre 

contido no intervalo de -3 a 3 V) indica a posição atual de seu ga lvanômetro. 

Entretanto, como as o ito portas de entrada da placa de aquis ição de dados já 

estavam sendo ut ili zadas para a leitura elos s inais dos dois sensores ele quadrantes, um 

mul tiplexador foi necessário para fazer o intercâmbio desses sina is. 

Embora a freqüência de contro le se reduzisse, no mínimo, pela metade com 

utilização do multiplexador CD4053, essa fo i a solução mais simples encontrada. Outra 

alternativa seria a construção de um circui to para realizar o cálculo das equações (3 . I) e 
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(3.2), deixando dessa forma quatro entradas analógicas disponíveis na placa de aquisição. 

Contudo, o projeto desse circuito e compra de seus componentes iria requerer um tempo não 

disponível. 

3.11. 

O s istema de rastreamento utilizando galvanômetros está esquematizado na Figura 

PC r lcxtnotion 

Proc:on•· Hei o r 
Sitwin SQ 

Figura 3. 11 -Esquema gera l de funcionamento do sistema de rastreamento com a utilização 
de ga lvanômetros. 

3. 6 Sistema de Controle 
O software utilizado para a coleta de dados e execução do controle foi o 

LabView®, versão 5. 1.1 , utilizando a versão 5.0.1 dos drivers da placa Flexmolion e o 

programa MAX - Measuremenl and Aulomalion E.\]Jiorer v2.0.3.6 para sua configuração. 

São três as principais etapas do processo de controle: 

I) Determinação dos erros x e y resultantes no sensor de quadrantes a pat1ir 

das voltagens fornecidas pelo circuito processador de sinais SQ. 

2) Controle propriamente dito 

3) Coleta e armazenamento dos dados re lativos à posição dos motores CC e 

dos ga lvanômetros. 

Os itens I) e 3) são idênticos tanto para os sistemas que se utilizam de motores CC 

como de galvanômetros e serão descritos a seguir. 
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3.6.1 Cálculos dos Erros x e y Relativos ao Sensor de Quadrantes 

Conforme descrito no sub-capítulo 3.2.1, o circuito processador de sinais fornece à 

placa de aquisição de dados voltagens relativas à energia luminosa absorvida por cada um 

dos quadrantes do sensor, que devem ser convertidos nos erros x e y- distância do centro do 

feixe laser ao centro do sensor. 

Este subprograma, apresentado na Figura 3.12, tem início com a leitura dos quatro 

sinais recebidos pela placa de aquisição de dados. A leitura das voltagens (-1 O a I O V) e 

conversão para sinal digital é executada no processamento dos ícones localizados à esquerda 

da figura (AID Read), fornecendo números correspondentes variando de -2048 a 2047 (12 

bits). A todos eles é somado 2048 para assegurar que os números associados a cada 

quadrante nunca sejam negativos. Os valores apresentados pelas equações (3.1) e (3.2) são 

calculados e multiplicados por 2,5 para serem convertidos para milímetros e dispostos nas 

variáveis "Erro x" e "Erro y", à direita da figura. O ícone localizado acima à direita da figura 

representa esse sub-programa, e será utilizado em outros programas a serem descritos 

adiante. 

Figura 3.1 2 - Subprograma para cá lculo do erro detectado pelo sensor de quadrantes. 

Os ícones "Board ID" e "channel l" representam si mplesmente o endereço 

eletrônico da placa de aquisição de dados; são constantes e considera-se que não necessitam 

de explicações mais detalhadas. 

Tanto para a utilização dos motores CC como para os galvanômetros, os dados 

coletados relativos ao seu posic ionamento foram armazenados com a criação de um arquivo 

tipo texto. O processamento desses dados foi efetuado posteriormente à execução do 

controle, através de programas e laborados com o MatLab R 12 e A1athematica 4.1. 
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3. 7 Programa de Controle dos Motores CC 
O sistema de controle foi elaborado por Santoro ( 1999), que, utilizando-se de 

lógica difusa e redes neurais artificiais, desenvolveu o seguinte algoritmo de controle: 

u(er, der) = I ,3 * tanh(9 * er + 35 *der)+ 2 * tanh(er + 163 * der)-

190, 13* tanh(-76.4 * e r -139 * der + 0,05)+ 

O, I * tanh(2032* er- 1585* der+ 189)-

188,6 * tanh(76,9 * er + 140 * der -0,05) 

onde 

(3.5) 

• er é o erro x ou y detectado pelo sensor de quadrantes, calcu lado no subprograma 

da F igura 3. 12, e ainda multiplicado por um ganho denominado de "ganho de 

enh·ada". 

• der é a derivada temporal de er, dividida por um ganho denominado de 

"amortecimento" 

• 11 é o sina l de saída elo controle; é utilizado para a movimentação dos motores 

depois de multiplicado por um "ganho de sa ída" . 

Assim, 

er = (Ganho de cntrada)*erro x ou y 

der = (Variação do erro x ou y)/amortecimento 

u*(Ganho de saída) é o valor utilizado para a movimentação de cada motor. 

Deve-se ressa ltar que esta é a função de controle utili zada para a movimentação de 

todos os espelhos e que só depende de um único valor de er e de sua derivada der, ou seja, 

cada espelho está associado a apenas uma das coordenadas de erro, x ou y, do sensor de 

quadrantes. Essa independência só pode ser alcançada com o devido ajuste de 

posicionamento do sensor. 

Para tal ajuste, o espelho I foi submet ido a uma osci lação contínua de pequena 

amplitude e baixa freqüência enquanto os erros x e y eram observados em um gráfico. O 

sensor foi então girado até que somente erros exclus ivos à coordenada x sofressem variação, 

conforme mostrado na Figura 3.13a. Para a verificação deste procedimento de al inhamento, 

também o espelho 2 foi submetido a uma oscilação, enquanto o espelho I foi mantido imóvel 

e conforme o esperado, apenas alteração no erro y foi observada (Figura 3.13b). 



Y' 

X X 

(a) (b) 

Figura 3.13- Caminho percorrido pelo laser sobre o sensor de quadrantes quando, (a) 
espelho I muda de posição, (b) espelho 2 muda de posição. 
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Em seu trabalho, Santoro projetou um s istema de controle para trabalhar com a 

variável de controle er contida no intervalo [-0,2 0,2] (mm), e der em [-0,02 0,02] (mm/s), 

conforme indica o gráfico da função (3 .5), mostrado na Figura 3.14. Tal sistema de controle 

é valido somente quando o retro-refl etor está a aproximadamente 600 mm de distância em 

relação à estação de rastreamento. O gráfico de controle deve ser modificado quando ocorre 

significativa alteração nessa distância . Nesta disset1ação o retro-refletor percorre uma 

trajetória que se mantém a cerca de 800 mm de distância em relação a uma das estações de 

rastrea mento . O sistema de controle foi então adaptado com o e mprego de três ganhos: um 

para cada uma das duas entradas, er e der, e um para a saída u. 

02 

du (mm's) <r (o run) 

Figura 3.14 - Gráfico de controle e laborado por Santoro. 

O subprograma apresentado pela f igura 3. 15 é o sistema de contro le utilizado para a 

movimentação dos dois espelhos de uma única estação de rastreamento. Repare que são 

utilizados três ganhos no controle de cada espelho, por exemplo, "Ganho x" (o ganho de 
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entrada), "amort x" (ganho de amortecimento) e "Ganho de saída x". As variáveis "erro x" e 

"erro y" foram determinadas pelo subprograma apresentado na secção 3 .6.1. 

(l • • 1 o 

o o 1 

1 [!.__ ~ 1 Cl 

T &::JEJ J 

u1•13'1blt(9'a1 • JS• 
" 1 ~11 • 2 'l,-t(e<1 •16) . 

cJ.o11·1~ 13' t.,.t(·7S ~·til 
·1ll'cJ.ol • OCI51• 01' 

111 
J 

~1 •..-~(2032' ••1 · 1 ~'5· cJ.ol • 
18'li·1B8G ' Iori(7S9't<1 J1 
.uo·~1.0(t5~ 
u2· 1 3'1.,-~(9'«2 • JS • 
~21• 2 ' 1 ... ~( .. 2 •16)' 
~21· 1~ 13' 1..-t(-78~· tt2 

t<2 ·13l' cJ.•2 • 005)o01' 
1..-1(203?' ••2 . 1535' dtl2 . 
18'li·1€:3G 'l..-t(7S9 • t<2 

dtl
2 

• UO · dtl2 -o CI5L 

(41 '< IRI] e • lfll)j 
~ I 

Figura 3. 15 - Subprogra ma de controle responsável pelo rastreamento do retro-refletor. 

Os valores atribuídos aos ganhos foram determinados experimenta lmente, e estão 

apresentados na Tabela 3.1. 

Tabela 3. 1 - Valores dos ganhos utilizados 

Ganho cnlr a tia Aulorlccimcnlo Ganho saída 

ERl - espelho 1 0,12 150 0, 16 
ERl - espelho 2 0, 11 140 0, 17 
ER2- espelho 1 O, 11 130 0,24 
ER2 - espelho 2 0,11 150 0,20 

Os dois subprogramas apresentados nas l'iguras 3.12 e 3. 15 são acionados na 

execução do programa principal de rastreamento conforme mostra a Figura 3.16. Os 

subprogramas são representados como ícones, e cada um de les está associado a uma das 

estações de rastreamento. Os ícones onde se lê "DIA Load'' representam o sinal a ser enviado 

a cada um dos quatro motores envo lvidos. 
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Figura 3. I 6 - Parte do programa principal de rastreamento. 

O último ícone de maior importância desse programa é aquele loca lizado na parte 

inferior e esquerda da Figura 3. 16, responsável pelo tempo de processamento da rotina de 

repetição. Na utilização deste programa verificou-se que o menor intervalo de tempo 

possível para a execução da rotina de repetição - o controle e aq uisição dos encoders - foi de 

5 ms, gerando assim uma freqüência de controle de 200 Hz. 

3.8 Programa de Controle dos Galvanômetros 
Os ga lvanômetros recebem como entrada uma voltagem referente a posição 

angular que devem assumir, conforme explicado no item 3.5. Seu controle é efetuado através 

de um programa desenvolvido em Labview, onde estão definidas as equações que 

determinam a variação de posicionamento em função dos erros detectados pelos sensores de 

quadrantes. A equação do controle proporcional mencionado é então: 

~posição = ganho*erro x ou y (3 .6) 

onde 

erro x ou y é o erro detectado pelo sensor de quadrantes 

ga nl10 é uma constante de proporcionalidade, determinada experimentalmente. 

Repetidas vezes o retro-refletor foi deslocado (em distâncias que permaneciam no 

interwtlo de 700 a 900 mm da respectiva estação de rastreamento) para testar o sistema de 

controle dos galvanômetros. A cada vez era utilizado um ganho diferente, e ass im verificou

se que o sistema de controle apresentava-se bastante estável com ganhos de algumas 
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unidades. O valor 5 foi então adotado como sendo o ganho de ambas estações de 

rastreamento, tanto para o espelho 1 como para o espelho 2. 

Na utilização de galvanômetros foi necessária a leitura de 16 sinais, 8 devido aos 

quatro quadrantes de cada um dos sensores, e mais 8 relacionados ao diferencial de voltagem 

de cada um dos quatro galvanômetros. Entretanto, a Flexmotion só possui 8 enh·adas 

analógicas, e assim, optou-se pela utilização de um circuito com multiplexador de dois 

canais. Este circuito com 16 entradas e oito saídas ligadas à Flexmotion, alterna a leihH·a dos 

dados fornecidos pelas estações de rastreamento. Seu acionamento foi feito através do 

programa de controle, cuja principal etapa se encontra na Figura 3.17. 

Figura 3.1 7- Etapa principal do programa de controle na utilização dos ga lvanômetros. 

Os erros detectados pelo sensor de quadrantes, representado pelo ícone na parte 

superior e à esquerda da figura acima e descrito em 3 .6. 1, são multipl icados pelos ganhos 

gerando os sinais a serem em seguida enviados aos respectivos galvanômetros. 

O subprograma representado pelo ícone localizado á esquerda da figura acuna 

executa a tomada de dados do posicionamento dos galvanômetros, e está apresentado na 

Figura 3. 18. Nele é feita a diferença de voltagem entre as pmtas que recebem os sinais 

diferenciais do galvanômetro. 
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Figura 3.18- Subprograma do posicionamento dos galvanômetros. 
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4 Modelagem da Triangulação 

Neste capítulo será descrito o modelo matemático utilizado para o cálculo do 

pos ic ionmnento espacial do retro-refl etor através da técnica de triangulação. Os principais 

conceitos envolvidos nesta modelagem são provenientes da geometria analít ica, e em 

especial, do tratamento vetorial de retas e mudanças de coordenadas. 

A partir do conhecimento das retHs que identificam a direção dos feixes laser 

emitidos pe las duas estações de rastreamento, e da posição relativa entre essas últimas, fica 

completamente determinado o triângulo formado pelas estações de rastreamento 1 e 2 e pelo 

retro-refletor (Figura 4. 1) e, conseqüentemente, a posição do terceiro vértice, o retro-re fl etor, 

pode ser ca lculada. 
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Figura 4. 1 -Técnica da triangulação. 

O laser emitido pe las estações de rastreamento é representado por uma reta na 

forma vetorial, cuja equação é função dos ângulos dos espelhos. Esta equação será deduzida 

através da utilização de diversos s istemas de coordenadas correlacionados aos componentes 

das estações de rastreamento que fazem contato com o feixe laser. 

Serão ainda apresentadas neste capítulo as hipóteses adotadas na utilização do 

mode lo, assim como as soluções assumidas para superar os problemas construtivos 

porventura encontrados. 

4.1 Mudanças de Coordenadas 
Visando a s implificação do desenvolvimento das expressões matemát icas que 

descrevem a reta representante do feixe laser, serão considerados diversos sistemas de 

coordenadas para a descrição da pos ição e orientação dos componentes de cada uma das 

estações de rastreamento. 

As coordenadas de um vetor qualquer em re lação a um segundo sistema de 

coordenadas podem ser calcul adas através de sua multiplicação por uma matriz denominada 

de " matri z de transformação homogênea" (Paul, 1989), cujos conce itos serão explicados 

nesta secção. 

As transformações de coordenadas podem ser ma is facilmente compreendidas 

quando efetuadas em duas etapas. Para a primeira, pode-se imaginar uma transformação ele 

coordenadas envolvendo apenas rotação, e para a segunda, somente então ser cons iderada a 

trans lação existente e ntre os sistemas envolvidos. 

Todos os sistemas de coordenadas deste trabalho são bases ortonormais positivas, 

ou seja, se T, ] e k forem os versares dos eixos x, y e z, respectivamente, então T 1\] = k, 
onde o símbolo 1\ representa o produto vetoria l. 
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Considere-se a existência de dois s istemas de coordenadas {A} e {8}, que 

possuem a mesma origem. Seja o vetor A P um vetor descrito com base no sistema de 

coordenadas de {A}, e 8 P o mesmo vetor, mas descrito com as coordenadas de {B} . 

Um vetor qualquer pode ser descrito como a soma de suas projeções ortogonais 

sobre cada um dos três e ixos de uma base ortonormal. A projeção ortogonal de um vetor 

sobre outro é calculada através do produto escalar, representado por 

(4.1) 

onde ii = (x1, YI> z1 ] , v= (x2 , y 2 , z2 ], e Bé o ângulo entre esses vetores. 

Uma das principais propriedades do produto escalar (Boulos & Camargo, 1987) 

utilizadas neste trabalho é: 

ii. (..t v)= (..t ii). v = Â (ii. v) (4 .2) 

Procurando entender o processo utilizado para o cálc ulo de mudanças de 

coordenadas, admita-se que 1i c v sejam vetores unitários, assim , a propriedade descrita 

pe la expressão ( 4 .2) de ixa e lmo que a proj eção ortogonal de um vetor À. ' j sobre ii pode ser 

ca lculada através de -1(ii · ii), ou seja, uti I izmtdo o parâmetro Â posteriormente à projeção. 

Esta expressão evidencia a possibilidade de se fazer o cálculo de mudanças de coordenadas 

para cada um dos versores do sistema {B} para o sistema {A} (veja Figura 4.2a), cujas 

d imensões são constantes, ao invés de se utilizar o vetor propriamente dito. A trans formação 

de um vetor genérico é então obt ida pe la sorna de cada uma das projeções de s uas 

coordenadas {B} sobre os e ixos coordenados de {A} (Figura 4.2b). Essa operação pode ser 

representada pela multiplicação de um vetor por uma matriz 3x3, composta pe las proj eções 

ortogonais dos versores e m questão, conforme descrito na equação ( 4.3) 

" R - [~~ ,. /) - ' '/) 
] [ '• x, 

Yn · x, x] l"'.r] ZJJ· A ' A 
11

Yn A z JJ = x_n . y A 
B T 

Y n · Y A z JJ.YA = / ': 

'' n. ZA YJJ. ZA Z /1 • Z A Z ,1 

(4.3) 

onde "x/J, "y8 e "z8 são os versores do sistema de coordenadas {B} descritos em re lação aos 

de {A}. Analogamente, pode-se a inda escrever esta matriz através das componentes da base 

de coordenadas {A} , x11, YA, e zA descritos em re lação à {B}. 
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{B} 

~ p 
1 "P= (O a PO) y ) , 

__ _:_____ ___ 
A 

(b) 

Figura 4.2- (a) Projeção de um verso r do sistema {B} nos eixos coordenados de {A}; (b) 
transformação de coordenadas de um dos componentes de um vetor qualquer. 

Desta forma, 

(4.4) 

A simbologia adotada nas equações está de acordo com Craig ( 1989), permi tindo 

que os índices como aque les expressos na equação ( 4.4) sejam cance lados, fac i I itando a 

compreensão do processo. 

Desenvolvendo-se esse produto chega-se à igualdade expressa pela equação (4.5), 

onde se observa que cada coordenada de {A} é formada pela soma das projeções de cada 

versar de {B} naquela componente, devidamente multiplicadas pelo parâmetro 

correspondente. 

(4.5) 

A matriz re lacionada à transformação inversa, ou seja, a que faz a transformação {A} ~ {B} 

pode ser fac ilmente calculada através da segui nte propriedade 

AR_nR-1_nRT n - A - A (4.6) 
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onde o sobrescrito "T" é a matriz transposta, e "-I", a matriz inversa. As matrizes acima são 

denominadas de "R" pois estão meramente relacionadas à rotação dos sistemas de 

coordenadas. 

4.1.2 Transformação de Coordenadas Envolvendo Somente 
Translação 

Considerando-se agora que os sistemas {B} e {A} sejam compostos por eixos 

coordenados equipolentes e que a origem de {B} se encontra na extremidade do vetor 

A PnoRI (Figura 4.3), a transformação de coordenadas pode ser efetuada de forma simples, 

envolvendo apenas uma soma vetorial, conforme descrito pela equação ( 4. 7). 

{8} 

n-
Y 

Figura 4.3 - Sistemas de coordenadas transladados. 

Na situação onde não há qualquer rotação envolvida entre os s istemas de 

coordenadas, é válida a expressão: 

(4.7) 

Nota-se que nesta expressão estão contidos vetores re lacionados aos diferentes 

sistemas de coordenadas, que podem ser somados devido à condição proposta, desde que 

possuam a mesma escala. 

4.1.3 Transformação Genérica de Coordenadas 

Qualquer mudança de coordenadas pode ser efetuada com a utilização das 

equações ( 4.4) e ( 4.7). O cálculo da transformação das coordenadas de um ponto conhecido 

no s istema {B} para o sistema {A}, transladado e rotacionado em relação a {B}, pode ser 

sempre efetuado com a utilização de um terceiro sistema auxiliar { aux}, cuja origem é 

coincidente com a ele {B} e cujos eixos sejam equipolentes aos de {A} (Figura 4.4). 



36 

Figura 4.4 - Sistemas de coordenadas {A} e {B} genéricos e sistema auxiliar {aux}. 

A mudança de coordenadas de um vetor qualquer 8 P pode ser efetuada em duas 

etapas. Na primeira calcula-se oru P, e a seguir sua translação até {A}. Como o sistema 

auxi I i ar está apenas transladado em relação a {A} , tem-se 

AR _OILt R 
8 - 8 (4.8) 

Essas duas transformações podem então ser convert idas nu ma única multip licação 

matric ial, a matriz de trans formação homogênea T: 

= (4.9) 

o o o 

Essa metodo logia para o cálculo de mudança de coordenadas é muito útil , po is 

apresenta propriedades que fac i I itam seu tratamento matemático a serem apresentadas a 

segu1r. 

Sejam os s istemas de coordenadas {A}, {B} e {C}, têm-se então as seguintes 

propriedades: 

A T- " 1' /J1' c - n c 

DT- "T- 1 
" - n 

(4.10) 

(4.11) 

Para simplificar as equações apresentadas, optou-se por omitir a introdução ou a 

exclusão ele uma quarta linha uuitária nos vetores que forem operar com a matriz T 4x.J· 
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Considere a existência de dois s istemas de coordenadas {A} e {B}, transladados e 

rotacionados entre s i, conforme indicado na Figura 4.5 . Considere as coordenadas do ponto P 

e as do vetor v conhecidas em relação ao s istema (B}. A mudança de coordenadas do ponto 

P de {B} para {A} pode ser feita com a utilização da matriz T descrita acima. Entretanto, tal 

matriz não pode ser utilizada para a mudança de coordenadas do vetor v, pois vetores são 

representados matematicamente por um trio de coordenadas que descreve o posicionamento 

de uma de suas extremidades; a outra está localizada na origem do referido sistema. Os 

vetores Av e 8v são equipolentes, e não são afetados pela translação existente entre os 

s istemas de coordenadas envolvidos. Para a referida transformação, basta considerar a 

rotação entre os sistemas de coordenadas, ou seja, basta utilizar a matriz ; R. Pontos podem 

ser considerados como vetores, desde que haja transformação de coordenadas envolvendo 

s istemas trans ladados. 

ny I (B) 
(A ) 

Ay 

~ "r ....-P 
....._ 

'p u,; 

\, 
nx ~\ ---/ ....._ 

"X 
/ 

A \· 

_,. 
Az 

Figura 4.5 - Diferença de transformação de coordenadas de um ponto versus direção. 

Neste traba lho, pelo mesmo motivo re lacionado aos vetores velocidade, os cálculos 

de mudança de coordenadas dos versares que indicam a direção de deslocamento do feixe 

laser serão real izados somente através da utilização das matrizes R. 

4.2 A Equação da Reta no Cálculo Vetorial 
O posicionamento dos espelhos e a direção de propagação do feixe laser serão 

representados na forma vetorial. A simbologia utilizada está de acordo com Boulos ( 1987), 

que utiliza a seguinte expressão para a representação de retas: 

,. :A+ ..tv (4. 12) 

onde A é um ponto pertencente à reta, 

v é um vetor que representa sua direção, 
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e Â. é um número real. 

Qua lquer ponto pertencente à reta está associado a um determinado valor de Â.. 

4.3 Hipóteses Simplificadoras 
Visando a simplificação do tratamento matemático, não foram consideradas as 

diferenças geométricas que sempre ocorrem na construção de quaisquer dispositivos. Ass im, 

assumiu-se as hipóteses listadas a seguir: 

• O feixe laser é perfe itamente cilíndrico, mesmo após contato com o retro-refletor, e 

pode ser representado pela reta que define seu eixo óptico. Sua descrição técnica 

encontra-se no início do capítulo 3. 

• O feixe laser que passa pelo expansor de feixes rumo à estação de rastreamento 

propaga-se na direção 0 [- 1 O O]T, como está indicado no s istema de coordenadas da 

F igura 4.6 

• Os espelhos utilizados, Â/4, serão considerados como perfeitamente planos. 

• Ern relação ao s istema de coordenadas {0} , o eixo de rotação do espelho I coincide 

com a direção do e ixo y, e o do espe lho 2 com o eixo x. 

• O co11trole dos espelhos é i11stantâneo, ou seja, o laser sempre incide no centro do 

sensor de quadrantes. 

o O senso r de quadrantes é perpendiculnr no feixe nele incidente (erro não maior que I 0 ). 

4.4 Transformação de Coordenadas na Estação de 
Rastreamento 

Foram adotados c inco s istemas de coordenadas para cada uma das duas estações de 

rastreamento, {0}, {e I}, {e2}, {DF} e {SQ} (veja Figura 4.6b). O prime iro está associado à 

estação de rastreamento; {e I}, { e2}, estão re lacionados aos espe lhos I e 2, respecti vamente. 

O divisor de feixes está associado ao sistema {DF} assim como o sensor de quadrantes ao 

sistema {SQ}. O sistema {O} s itua-se em um dos vértices superiores da estação de 

rastreamento e seus eixos estão alinhados às suas arestas. Essa é a principal base de 

coordenadas, pois é através de la que são fornecidas as coordenadas do outro sistema {O} 

pertencente à segunda estação de rastreamento, e, principalmente, os dados calculados 

relat ivos ao deslocamento do sensor de quadrantes têm como base esse sistema de 

coordenadas. 
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A origem do sistema {el} situa-se no eixo de rotação do espelho l. Seu versar Xe1 

encontra-se paralelo ao plano do espelho, e sua direção coincide com seu eixo de rotação. O 

versar Ye l também se encontra paralelo ao plano do espelho, mas é perpendicular ao eixo de 

rotação, formando um ângulo P1 com o eixo x de {O} (veja Figura 4.7a). O versar Ze1 é 

normal à superfície reflexiva do espelho e pode ser obtido através do produto vetorial 

Xel 1\ Yel· A Figura 4.8 mostra a visão lateral que se tem do espelho l e do s istema de 

coordenadas adotado, indicando a distância e entre a superfície reflexiva do espelho e seu 

e ixo de rotação, Xel· 

)' 

{OI 

X , 

X 

<kÍ ~· L 
t ~ - ~-

/ ' dJ)f 
}' I f I \~ -

' ' I) l 

JSQ I 'y 
\ ~ . 

---,, 

(li 

Espel ho 2 

E;pelho I 

rrtro
rellctor 

Dl\ l :.ol 

de 1-"cixc~ 

Sen'or u.: 
Qu;:ur,mles 

, y 

X 

tb) 

Figura 4.6- (a) pos icionamento dos sistemas de coordenadas frente ao s istema princ ipal 
{0}, (b) loca lização dos s istemas de coordenadas utilizados. 

A origem do sistema { e2} s itua-se no eixo de rotação do espelho 2. O versar xc2 

encontra-se parale lo ao plano do espelho e sua direção também coinc ide com seu e ixo de 

rotação. Similarmente ao s istema {el}, o versar Yc2 é paralelo ao plano do espelho, mas é 

perpendicular ao eixo de rotação. O versar Ze2 é normal à superfície re flexiva do espelho e 

pode ser obtido através do produto vetorial Xc2 1\ Yc2- O versar Yc2 forma um ângulo P2 com o 

e ixo y (Figura 4.7b). 
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y 

X 

X 

Figura 4.7- (a) sistema {O} deslocado para a origem do sistema {el} e, (b) s istema {O} 

sobre { e2} para determinação das matrizes ~~ R e .,~ R , respectivamente. 

'· 
supe1 llcic reflexiva 

-.., X 
, P. 

Figura 4.8- Visão latera l do espelho I ; o versar Xe1 - e ixo de rotação - sa i do plano do papel 
em direção ao leitor. O sistema {O} foi des locado de sua origem para faci litar a 

compreensão o 

Seja de1 = [dxe I dye I dze I ]To vetor posição da origem do sistema { el} em relação 

a {O} (Figura 406b)o Através de de1 e ~R - que pode ser faci lmente obtido com o auxílio 

da Figura 407a - calcula-se a matriz homogênea ~1T o Observa-se que j31 é o ângulo ent re os 

e ixos Ycl e x, e é crescente quando o espeU1o gira no sentido horário. 

o c os fJ. senfJ1 d\·el 
o de1 - I o o dyel 

~,T = 
c l R 

= (401 3) o - senfJ1 c os fJ. dze l 

o o o o o o 

Analogamente, através ela análise da Figura 407b, calcu la-se a matriz ele 

transformação de coordenadas relativas ao espelho 2 para o sistema de coordenadas gera l 

{O}o 
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I o o dxe2 

~T = 
o - cos/]2 - sen/]2 dye2 

(4.14) o sen/]2 - cos/]2 dze2 

o o o 

onde [ dxe2 dye2 dze2] são as coordenadas da origem do sistema { e2} em relação a {O}. 

Através das propriedades representadas pelas equações (4.10) e (4.11) pode-se 

calcular a matriz de transfonnação e:1T 

c2 T e2T OT OT- 1 OT 
cl = O el = c2 cl ( 4.15) 

Como os dois últimos termos da equação acima são conhecidos, pode-se então 

calcu lar 

cos /32 
- senf31senf32 

senf31 cos /32 
o 

senf32 

cos f31senf32 

- cos /3, cos /32 
o 

tú-el - dre2 1 
cus /32 (t!ye2- dyel) - senf32(dze2- dzel) 

sen/32 (dye2 - dyel )+ cos /32 (dze2- dzel) 

I 

(4 .1 6) 

Visando s implificar as equações a serem desenvo lvidas, os sistemas de 

coordenadas relativos aos espe lhos serão posicionados de forma a obedecer as seguintes 

igualdades: 

dxe I - dxe2 = O 

dye l - dye2 = O 

Definindo a variável 

Ll z = dze l - dze2 

pode-se re-escrever a equação ( 4. 16), obtendo-se 

cos /32 
- senf31senf32 

senf31 cos /32 
o 

senf32 

cos f31senf32 

- cos /3, cos /32 
o 

(4.20) 

(417) 

(4. 18) 

(4.19) 
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A matriz para a transformação de coordenadas do sistema associado ao divisor de 

feixes {DF} para o sistema {0}, 0~T, é calculada conhecendo-se a localização de sua 

origem e a matriz 0~ R. Esta última pode ser calculada através da Figura 4.9a. 

Considerando-se que as coordenadas da origem do sistema {DF} sejam dDF = 0 [dDFx 

dDfy dDFz], pode-se determinar 

o cos80 F senO vF dDFx 

v~T = 
- 1 o o dDFy 

o - sen80 F cos80 F dDFz 
(4.21) 

o o o 

As estações foram projetadas de modo que o divisor de fei xes faça ângulo de 45° 

com o laser. Com o intuito de simplificar as equações a serem desenvolvidas, as 

coordenadas adotadas para a origem do sistema {DF} serão iguais às do sistema {e I}, exceto 

quanto à coordenada x {0}, que será somada a um deslocamento tliJF. Deste modo, a matriz 

~;.T pode ser re-escrita na forma 

o cos45° sen45° dxel + tliJF 

LJ;.T = 
- I o o dyel 

o - sen45° cos45° dzel 
(4.22) 

o o o 

A matriz de transformação homogênea do sistema {SQ} para o {O} é a mais 

s imples de ser calculada, pois {SQ} é o s istema {O} transladado, conforme pode ser 

observado na Figura 4.9b. 

/. 7. 

~~\ y z I 
y 

~:)~ 45 

__._,~~)' 

~)X X y~ _) 

~/ x X 

(a) (h) 

Figura 4.9 - (a) sistema {O} deslocado para a origem do sistema {DF} e, (b) sistema {O} 

sobre {SQ} para determinação das matrizes v~ R e s3 R, respectivamente. 
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Desta forma sua matriz de transformação homogênea pode ser imediatamente 

calculada como sendo 

I o o dSQx 

s~T = 
o 1 o dSQy 

(4.23) o o I dSQz 

o o o 

Similarmente à simplificação efetuada ao sistema {DF}, será considerado que o 

centro do sistema {SQ} é igual ao do sistema {DF}, só que transladado de MQ na direção z 

{O}. Assim, sua matriz de transformação homogênea passa a ser 

I o o dxel +liDF 

s~T = 
o 1 o dye1 

o o I dze1+MQ 
(4.24) 

o o o L 

É importante ressaltar que a origem do sistema {SQ} não coinc ide necessariamente 

com a origem do sensor de quadrantes. Devido a dificuldades relativas ao laser de retorno, a 

serem discutidas posteriormente neste capítulo, o centro do sensor de quadrantes será 

devidamente posicionado num ponto pertencente no plano "'Y de { SQ}, mantendo-se os eixos 

correspondentes desses dois sistemas sempre paralelos entre si, conforme mostrado na 

Figma 4.1 O. 

YsQ! 

f) -Zsq XsQ 
SQ 

SQ JSQ, SQl OJ 
~:...~ 

Figura 4.1 O- Posicionamento do sensor de quadrantes frente ao sistema {SQ}. 

4.5 Equações de Triangulação 
Nesta secção serão desenvolvidas as expressões utilizadas para o cálcu lo do 

posicionamento do retro-refletor a partir dos dados coletados referentes aos ângulos dos 

espelhos de cada estação de rastreamento. 

Nas equações a seguir os sobrescritos indicam o sistema de coordenadas ao qual o 

vetor faz referência; as funções precedidas por "v_" são versares - vetores de norma unitária, 
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"r " são equações de retas, e " p_" são pontos. Conforme descrito na secção 4.2, nas 

equações das retas utilizadas sempre ocorrerá a presença do parâmetro real Â. 

Esta secção está dividida em três partes. Na primeira é deduzida a equação que 

descreve o direcionamento do laser emergente em função dos ângulos dos espelhos e de um 

ponto de contato com o espelho 1; na segunda encontra-se tal equação quando é utilizado um 

ponto de contato pré-definido; e na terce ira parte, é deduzida a equação que relaciona o feixe 

de retorno com o ponto atingido por ele no sensor de quadrantes. 

4.5.1 Direção do Feixe Laser Emergente 

A montagem do s istema de rastreamento e o posicionamento de seus componentes 

foi efetuada de modo a assegurar que o laser que entra na estação de rastreamento, 

atravessando o divisor de feixes, atinja o espelho I propagando-se na direção 0 [ -1 O 0]. O 

versar que representa esta direção de deslocamento é dado por 

0 v_laser = [-I o of (4.25) 

Mudando-se as coordenadas desse verso r para as do sistema {e 1}, tem-se 

' '
1
v _ IO.\'PI' = ~R 0

v _ laser = ~Rr~l] = ~R - 1 r~l1 =r-c:sfJ1] 

O O - senfJ1 

(4.26) 

Observa-se que não toi utilizada a matriz de transfo11nação de coordenadas ~1T 

pois neste caso o objetivo não é encontrar as coordenadas do ponto a que 0 L se refere, mas 

s im a sua direção em relação a {e I}, conforme descrito ao final da secção 4.1. 

Em relação ao s istema de coordenadas {e I}, o verso r que representa o reflexo do 

feixe laser no espelho I, v _re.flex_ el , tem as mesmas componentes das do raio incidente, 

··I v_laser, exceto por Zc1. versar norma l ao espelho, que tem seu sinal invert ido para indicar 

reflexão. O versar re fl exo no espelho I é então 

c l v - re.flex - e l = r-c~s p,] 
Slll P. 

(4.27) 

A equação da reta representativa do feixe refletido pelo espelho J pode ser obtida 

através de um versar (que indica sua direção) e de um ponto de contato qualquer do laser 

com o referido espelho. Seja esse ponto dado por 

cJp_ctato_el = [e l .. e1>' e]T ( 4.28) 
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onde e é a distância do centro de rotação à superfície do espelho, conforme indicado na 

Figura 4.8, assegurando desta forma que o ponto de contato do laser com o espelho I ocorra 

em sua superfície. 

A equação do reflexo do laser em e I, de acordo com a equação ( 4. 12) é 

[
el x 1 [ O 1 elr _ rejlex _ el =c1p _ ctato _ el + Â t'lv _ rejlex _ el = el Y + Â -~os P1 

e sm P1 

(4.29) 

onde Â é um número real. 

Convertendo-se esta equação para o sistema de coordenadas {e2}, tem-se 

e2 ,n I c2 T el ,n 1 r _ reJ'ex _e = cl r _ reJ'ex _e = 

(4.30) 

O ponto de contato dessa reta com o espelho 2 ocorre quando a componente z de 

seu sistema de coordenadas, Z.·J. se iguala a e, e neste caso 

(4.31) 

Isolando-se o termo Â da equação acima tem-se 

e 
(4.32) 

Subst ituindo-se a equação ( 4.32) na equação ( 4.30), obtém-se o ponto de contato 

do laser com o espelho 2. 

e
2 p ctato e2 = - - (4.33) 

e 

O versor que incide sobre o espelho 2 é aquele refletido pelo espelho I e fazendo

se a mudança de coordenadas {el} -4 {e2} da equação (4.27) obtém-se: 
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(4.34) 

O reflexo do feixe laser no espelho 2 é representado por um versor igual ao do 

feixe incidente, exceto quanto à componente Zc2, que por representar o reflexo, deve ter seu 

sinal invertido. Deste modo 

(4.35) 

Assin1, a equação do laser emitido pela estação de rastreamento fica determinada 

pela seguinte expressão 

c
2r _ laser= e

2p - e/alo - e2 + Â. e
2v-re.flex- e2 (4.36) 

com seus termos definidos respectivamente pelas equações (4.33) e (4.35). 

Essa equação pode ser transformada para o sistema de coordenadas principa l {O} 

diretmnente através de c2r_laser, ou através da transformação individual dos termos que a 

compõem. Uti liza ndo esse segundo método, obtém-se para o ponto de contato 

0 p _ e/alo _ e2 = ~~T e
2p _e/ato_ e2 = 

= 

& - tanp2 el r ely ( I 1 ) d 2 ---..;:____::'----"--. + + + e + xe 
tan 2P 1 2cosp1 2s in p 1 tan 2P1 cosp2 

dye2 -el_r 

e 
dze2 + tan P2el. ---

cosp2 

(4.37) 

e, para o segundo e último termo da equação (4.36), o versor da direção do fe ixe laser 

(4.38) 

Finalmente, a equação do laser emitido pela estação de rastreamento é conhecido 

através da seguinte expressão: 
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0 r _ laser = 0p _ ela/o _ e2 +À- 0 v _ rejlex _ e2 = 

[ 

cos2P1 ] 

= 0 p _ e/ato _ e2- À- sin2P1sin2P2 

s in2P1cos2P2 

(4.39) 

onde 0 p_ctato_e2 é conhecido através da expressão (4.37). 

O conjunto de constantes D.z, e I,, ely, dxe2, dye2, dze2, e e presente nas equações 

desenvolvidas depende da utilização de motores CC ou dos galvanômetros, e será substituído 

posteriormente em secções especificas ao sistema utilizado. 

4.5.2 Feixe de Retorno 
Conforme mencionado na secção que descreve o retro-refletor, o posicionamento 

de seu centro pode ser calculado através das equações de reta que definem as trajetórias do 

laser emitido e do de retorno. Nesta secção serão desenvolvidas as equações associadas ao 

feixe de retorno. 

O feixe refletido pelo retro-refletor é sempre paralelo ao incidente, característica 

que se mantém mesmo após incidirem sobre um espelho plano. Desta forma, esses feixes 

continuam sendo paralelos dentro das estações de rastreamento, até o ponto onde o feixe de 

retorno é refletido para o sensor de quadrantes. Como são paralelos, os versores utilizados 

para descrever a direção de propagação do laser em itido antes e após seu contato com ambos 

os espe lhos coincidem com os do laser ele retorno. Conseqüentemente, as equações 

calculadas até agora também são válidas para ambos os fei xes. 

O sentido ele propagação não influencia na relação entre as variáveis elas equações 

calculadas. Deste modo, com o intuito ele aproveitar as equações já desenvo lvidas, a re lação 

entre o direcionamento do laser de retorno, dos ângulos dos espelhos I e 2, com o ponto do 

sensor de quadrantes atingido será desenvolvida a partir deste último. 

Considera-se então que o sensor de quadrantes esteja emitindo um feixe laser na 

direção SQ[O o I rr, a partir de um ponto qualquer SQ[SQ.. SQy O]T; a equação da reta que 

representa o feixe laser "emitido" pelo sensor de quadrantes em relação ao sistema {SQ} 

será então: 

(4.40) 
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O ponto de contato dessa reta com o plano do divisor de feixes pode ser calculado 

quando sua componente zoF for nula. Neste caso 

VF ( ) À..ctato = - SQ, + MQ (4.4 1) 

Substituindo-se a expressão (4.41) na equação (4.40) encontra-se o ponto de 

contato do feixe laser com o divisor de feixes 

[ 

- SQY 1 
VF p _e/ato _ DF = SQ~ J2 (4.42) 

O versor que indica a direção de propagação do feixe proveniente do sensor de 

quadrantes nas coordenadas de {DF} pode ser prontamente extraído da expressão (4.40) 

r
ol DF · · J2 v /lletd DF = - - 1 - - 2 
I 

(4.43) 

Como o eixo de coordenadas z do sistema {DF} é perpendicular ao plano de 

reflexão, o versor re flexo do laser no divisor de feixes é idêntico ao versor incidente, exceto 

sua coordenada z, que deve ter o sina l trocado, assim 

r
ol J)F . J2 

v_ rejlex _ DF =T = ~ (4.44) 

Este verso r, é representado em re lação a {e I } por 

(4.45) 

Como o ângulo do divisor de feixes é 45° com o e ixo x {0}, e ZsQ tem a mesma 

direção de z {0 }, o valor do versor encontrado na equação (4.45) é idêntico à di reção de 

emissão do fe ixe laser, calculado na equação (4 .26). 

Para o cálculo da equação do laser refletido pelo sensor de quadrantes em relação 

ao s istema {e I} ainda é preciso determinar dp _e/ato_ DF 
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el DF eiT DF I DF O T - 1 OT DF I I DF p - e/alo - I = DF p -ela o - = el DF p - c a o - = 

(4.46) 

Através das equações (4.45) e (4.46) é possível equacionar a reta que incide sobre o 

espelho I 

(4.47) 

Similarmente ao cálculo efetuado para a determinação do ponto de contato do laser 

com o sensor de quadrantes, determina-se o ponto de contato com e l 

eiA.,rnto = l'iDF + SQ,.( I - - 1 -)--.-e-
ta 11 fJ1 s 111 fJ1 

(4.48) 

Substituindo-se esse parâmetro na equação (4.47), obtém-se o ponto de contato do 

fe ixe proven iente do sensor de quadrantes com o espelho 1, 

- SQY 

r1 L SQ, e 
p _ clalo _e = ----+--

sin fJ1 tan fJ1 

(4.49) 

o 

Relacionando-se esta expressão com a equação ( 4 .28) obtém-se 

r
elxl 

cl p - e/ato- e l = e~, = 

-SQY 

SQ, e 
- - --+--
sin fJ1 tan fJ1 lei x = - SQJ' 

=> SQ el =--x- +_e_ 
>' sin fJ1 tanfJ1 

(4.50) 

o 

Substituindo-se as expressões para e I x e e I y da equação ( 4.50) na equação ( 4.39): 
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"
2 p _ ctatoLR _ e2 = 

= dye2+SQY (4.51) 

Finalmente, a reta que associa o feixe laser de retorno ao erro detectado pelo 

sensor de quadrantes é fornecida por 

0 r _ laserLR = 0p _ clatoLR _ e2 + Â 0 v_ rejlex _ e2 = 

(4.52) 

O sistema de cálculo de posic ionamento a ser descrito adiante utiliza equações em 

relação ao s istema de coordenadas {e2} , para em seguida transformá-los para o sistema {0}. 

e
2 p _ clatoLR _ e2 pode ser obtido diretamente através da substituição das igualdades 

descritas pela equação (4.50) na equação (4.33), resultando 

D.z 1 tan P 2 SQY SQ ( 1 I ) ----- ----'- + _. + --+ e 
tan 2P1 s in 2P1 s in P 1 tan 2P1 cos P 2 

e
2 p _ ctatoLR _ e2 = SQ>' 

---- - tanp2 e 
cosp2 

(4.53) 

e 

Como o centro do retro-reOetor está localizado entre e eq iiidistante às retas 

definidas pelas equações (4.39) e (4.52), pode-se agora equacionar a reta onde está contido, 

ou seJa 

0 0 
[ cos2P

1 J 0 p e/ato e2+ p ctatoLR e2 1 . 
2
p . 

2
p ,. ,.,. = - A sm 1sm 2 

2 
s in2p1cos2P2 

(4.54) 

Para esta equação ficar totalmente definida, isto é, dependente exclus ivamente das 

variáveis P 1 e P2, é necessá rio atribuir valores aos parâmetros SQr SQY> tarefa esta a ser 

realizada na secção 4.6.1 . 
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Serão apresentadas a seguir as matrizes de transformação homogênea específicas 

para as estações de rastreamento que utilizam motores CC como os galvanôrnetTos. Todas as 

dimensões apresentadas estão em milímetros. 

4.5.3 Equações da Estação de Rastreamento com Motores CC 

No Iº experimento realizado foram utilizados motores de corrente contínua para a 

movimentação dos espelhos. O posicionamento dos componentes da estação estão 

especificados conforme os parâmetros que se seguem (todas as dimensões estão em 

milímetros). 

Origem de {e l} 

[d\'e l dyel dzel]T = [30 -31 -48]T (4 .55) 

Origem de { e2} 

[dxe2 dye2 dze2],. = [30 -3 I -20 ]T (4 .56) 

Note que dxe2 = dxel e dye2 = dyel , conforme expressões (4. 17) e (4. 18). Pela 

definição ( 4.19), tem-se 

ilz = dzel - dze2 = -28 (4 .57) 

A origem do s istema {Df<} é a mesma de {e !}, mas deslocada de 11DF - 30 mm na 

direção x {0} . Similarmente, o s istema {SQ} está trans ladado MQ = -30 mm na d ireção z 

{0} , em relação a {DF}. 

MJF = 30 ( 4.58) 

MQ = -30 ( 4 .59) 

Na montagem efetuada, a superfíc ie dos espe lhos e 2 encontram-se junto a 

origem de seus respectivos s iste mas. Conseqiienteme nte 

e= O (4.60) 

Em ambas as estações, o canhão laser fo i posicionado de forma que seu fe ixe 

at ingisse o ponto [O O O] de {e I}, ou seja 

(4.6 1) 

Substituindo esses parâmetros na equação ( 4.39), tem-se 
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30-
28 

cos2P1 
tan2P1 

o,. laser = -31 - Â. sin 2P1 sin 2P2 ( 4.62) 
-

-20 sin 2fi1 cos2P2 

Como os fei xes emitido e de retorno são paralelos, o versor que indica o 

direcionamento de ambos é o mesmo, e pode ser identificado como o termo que multiplica Â. 

na equação ( 4.61 ). A equação do laser de retorno é definida com sua direção e seu ponto de 

contato com o espelho 2, onde esse último é conhecido através da substituição dos 

parâmetros na equação ( 4.51 ), resultando em 

- 28 + tan P2 SQ>, SQ ____ :..______:__ + X + 30 
tan 2fi1 s in 2P1 

0 r /aserLR = (4.63) 

4.5.4 Equações da Estação de Rastreamento com Galvanômetros 

Devido a diferenças geométricas entre os motores CC c os galvanômetros c entre 

seus respectivos espelhos, as estações de rastreamento foram submetidas a pequenas 

a lterações para a devida acomodação dos galvanômetros. Conscqiicntcmcntc, o 

posicionamento dos espelhos c de scus s iste mas de coordenadas passaram a ser: 

Origem de {e I } 

[dre I dyel dzei]T == [30,5 -38 -48, 15]T (4.64) 

Origem de { e2} 

[dre2 r/ye2 r/ze2]T == (30,5 -38 - 18,5 rr (4.65) 

Note que dxe2 == dxe l e dye2 == dyel , conforme expressões (4 .17) e (4.18). Pela 

definição (4.19), tem-se 

óz == dzel- dze2 = -29,65 (4 .66) 

A origem do sistema {DF} é a mesma ele { e l} , mas deslocada de IJ.DF == 30 mm na 

direção x {0} . Similarmente, o sistema {SQ} está transladado IJ.SQ == -30 mm na direção z 

{0}, em relação a {DF}. 
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MJF =30 (4.67) 

MQ = -30 (4.68) 

Os espelhos próprios dos galvanômetros possuem 3,4 mm de espessura. Logo, a 

distancia de sua superfície reflexiva ao centro de rotação é 

e= I,7 (4.69) 

Os pontos de contato inicia is do feixe com o espelho I foram ajustados procurando 

evitar que a parte refratada do laser de retorno atingisse a fonte laser, acarretando dist(Jrbios 

em seu funcionamento caso ocorresse. Os pontos encontrados foram 

ERI (4.70) 

ER2 { 
el = I X 

ely = - 1 
(4.71) 

O ponto de contato do laser emergente da estação de rastreamento I é conhec ido 

através da substituição de seus parâmetros na equação (4.37), resultando em 

- 29,65+2 tan f32 +( I + I )l,7 + 30,5 
tan 2/31 2sin j31 lan 2j31 cosj32 

0 p _e/ato_ e2 = - 36 

- 181 5-2tanf3 -~ 
' 2 cos /32 

Sim i larmcntc, para a estação de rastreamento 2, obtém-se 

0 p _ ela/o _ e2 = 

= 

-29,65 - tan /32 

tan 2f31 

--
1
- + ( I + I ) 1,7+30,5 

2cos j31 2sinj31 tan 2j31cosj32 

- 39 

- 18,15+ tanj32 -~ 
cos /32 

E o ponto de contato do laser de retorno com o espelho 2 é dado por 

(4.72) 

(4.73) 



0 p _clatoLR_e2 = 

_ _ ___ __ :.._ + .t + --+ 1,7+30,5 - 29,65 + tanfi2 SQY SQ ( 1 I ) 

tan2fi1 s in2fi1 sin P 1 tan 2P1 cos P2 

SQY - 38 

- 18,15- tan P2SQY - _!_2_ 
cosfi2 
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(4.74) 

Deste modo, todas as equações das retas - expressões (4.39) e (4.52) - que 

representam o feixe laser são funções das variáveis fi1 e P2· 

4. 6 Cálculo do Posicionamento 
O feixe emitido pela estação de rastreamento tem sua direção determinada pela 

posição angular dos espelhos 1 e 2. Ele at inge o retro-refletor onde sofre três re flexões e 

retoma à estação de rastreamento por um caminho para lelo ao do laser emitido, at ingindo o 

plano do sensor de quadrantes no ponto SQ[SQ.r SQy 0]. Os sistemas de coordenadas 

utilizados foram pos ic ionados de modo que o ponto SQ[O O O] seja atingido quando o laser de 

retorno é idêntico ao emitido. Entretanto, não se pode utilizar esta propriedade devido a 

problemas que serão discutidos a segui r. 

O s istema de controle movimenta os espe lhos de modo a manter o fei xe de retorno 

continuamente sobre o ponto central do sensor de quadrantes. Por sua vez, o centro do retro

refletor, devido a uma de suas propriedades de reflexão já comentadas na secção 3.1 , 

pe11encerá sempre à reta s ituada entre e eqli idistante aos feixes laser em itido e de retorno. 

Como as equações das retas que representam esses dois fe ixes são conhecidas, equações 

( 4.39) c ( 4.52), a reta que contém o centro do retro-relletor pode ser determ inada. 

É importante ressaltar que o s istema de controle pode ser cal i brado de modo que o 

erro detectado pelo sensor de quadrantes seja nulo quando o centro do retro-relletor é 

atingido pe lo feixe laser. Neste caso, os fe ixes emitidos e de retorno são coincidentes, e 

apenas a equação ( 4.39) seria necessári a para a localização da reta que contém o centro elo 

retro-refletor. Entretanto, quando esta configuração é posta em prática, uma parcela do laser 

retoma ao seu gerador, que por sua vez deixa de emiti-lo com freq üênc ia e potêuc ia 

estabilizados, podendo inclusive vir a ser danificado. Este problema, bastante conhecido 

pelos pesquisadores que trabalham com lasers, pode ser evitado com a utilização de 

dispositivos ópticos, como por exemplo o diodo óptico, ou ainda, quando possíve l, pode ser 

evitado através do desalinhamento dos componentes do sistema, causando caminhos de 
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propagação diferentes do feixe emitido e o de retorno. Essa última foi a solução adotada, 

pois além de ser mais s imples, não envolve a compra de qualquer novo equ ipamento. O 

sistema foi então ajustado de modo a garantir que o feixe laser de retorno não atingisse sua 

fonte geradora durante toda a trajetória percorrida pelo retro-refletor. Para isto, o sensor de 

quadrantes foi deslocado de modo que seu centro (o ponto de controle) passasse da posição 
5º [0 O O] para SQ[SQ.. co.v SQy co.v 0], a ser determinada experimentalmente. 

Evidentemente, este ajuste faz com que o laser emitido pela estação de rastreamento nunca 

atinja o centro do retro-refletor, e conseqüentemente, os lasers refletido e e m i tido sempre 

estarão se propagando em trajetória distintas. 

4.6.1 Cálculo dos Parâmetros Iniciais 
O retro-refletor foi mantido em sua posição inicia l, e

2pos _rr = [rrx ri), IT2 ] , e os 

espelhos foram movidos de forma a direcionar o feixe de retorno para um ponto qualquer do 

sensor de quadrantes. Ao acionamento do sistema de conh·ole, os motores movem os 

espelhos 1 e 2 para a posição /]1 tNTC e /]2 tNtc, respectivamente e o feixe de retoruo atinge 
'íQ agora o centro do senso r de quadrantes nas coordenadas· [SQ.. co.v SQ>, coN 0]. Mede-se as 

coordenadas de um ponto qualquer, próximo ao retro-refletor para manter a precisão do 

sistema, que seja atingido pelo laser. Esse ponto será denominado de " r onto de controle 

inicial", de coordenadas conhecidas, 0 pos cc = lcc.r ccv cc2]. Igualando estes va lores à reta 

descrita pela equação ( 4.39), determina-se os valores j31 tN tC e /h rNTC· Resumidamente, nas 

cond ições iniciais tem-se 

(4.75) 

Ih = f/2tNIC (4.76) 

SQ.r = SQ. CON (4.77) 

SQy = S~, CON (4.78) 

Seja i\ o ponto de contato do fe ixe laser emitido com o espe lho 2 nas condições 

inic iais, e, simi larmente, i\ o ponto de contato do laser de retorno, mostrados na Figura 

4. 11. Esses pontos podem ser calculados através da substituição das condições iniciais nas 

equações (4.37) e (4.51), expressões dos pontos "2 p _clato_ e2 e "2 p _ ctatoLR _ e2, 

respectivamente, resultando em 
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óz-tanP21N1c el r ely ( 1 cot2P11,v1c] 
--- ----+ + + e 

tan 2P11Ntc 2cos P 11,v1c 2sin PuNic cos P21N1c 

F. = elx p 
_ ____c::___ - tan 21,v1c e 
cosp21Nic 

(4.79) 

e 

óz + tan P21N1c SQyCON SQrcoN ( 1 cot 2Pwuc J 
------~--+ + + e 

tan 2PIINIC sin2pl/NIC sin P l /NIC COS P2/NI(' 

(4.80) 
SQY 

- ---- tanp2 e 
cosP2 

e 

espelho I 

y 

Figura 4.1 1 - Pontos de contato dos feixes /asers com e2, ~ e P2 , e projeção do centro do 

rei ro-refletor na direção dos fe ixes, Prr . 

A projeção do centro do retro-refletor na direção do feixe emitido sobre o 

espelho 2, Prr, é calculada at ravés do versar v_rej7ex_e2, da equação (4.35), resultando na 

expressão ( 4.8 1 ). Devido às propriedades do retro-refletor, Prr está loca lizado no ponto 

médio dos pontos f>.. e P2 • 

,.,. -e 
1'1\ + l 

. tan 2pl/NIC COS p 2/NIC 

Prr = n ·>' - (n~ -e) tan Pwuc (4.8 1) 

e 

Tal relação é utilizada para o cálculo das constantes SQ.rcO.\I e SQ.rco.\t, através da expressão 

- - -
P2 =2Prr - ~ (4.82) 
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Igualando as expressões ( 4. 79) e ( 4.81 ), calcula-se os valores de SQ.. co.v SQy co.v . 

Assim as coordenadas do ponto de controle ficam conhecidas através das relações 

SQ,co.v = 2sin 2f311N1c n:. - 3ecos f311.v1c - el Y s in f311N1c + 

+ 2V-r}, sin f321N1c + (rr1 - 2e )cos f321.v1c - ôz )c os 2/311Ntc (4 .83) 

SQyCON =2((n~ - 2e)tanf321Ntc - n"y)cosf321N1c +el .. (4 .84) 

Com a respectiva substituição das constantes SQ.co.lt e SQy cou nas variáveis SQ, e 

SQy da equação ( 4.51 ), ambas as equações ( 4 .39) e ( 4.52) - equações do laser emitido e de 

retorno, respectivamente - tem somente como variáveis os ângulos dos espelhos /31 e {32, a 

serem obtidos experimentalmente. 

4.6.2 Localização Espacial do Centro do Retro-refletor 

Cada estação de rastreamento posiciona seus espelhos na direção ao retro-refletor, 

mas isoladamente não há como calcular sua distância à referida estação de rastreamento, 

podendo apenas indicar a reta na qual o retro-refletor está localizado. O meio desenvolvido 

neste trabalho para a determinação da localização tridimens ional do retro-re fletor fo i a 

utilização de duas estações de rastreamento, que em conjunto, fornecem os dados 

necessários. Como agora há dois s istemas de coordenadas princ ipais {0}, um de cada 

estação de rastreamento, eles serão renomeados: o sistema {O} de ERI passará a ser 

chamado de {ER I}, e, analogamente, {ER2} será o s istema principal da segunda estação de 

rastreamento. O posicionamento utilizado e ntre as duas estações de rastreamento nos dois 

experimentos realizados pode ser descrito através de uma trans formação homogênea, 

descrita pela equação a seguir. 

cos27° sin 27° O 3 16 cos27° 

ElliT -
- s in 27° cos27° 

r:/l2 - o o 
O - 3 16 sin 27° 

127 
(4.85) 

o o o 

Para que se possa igualar as duas equações que localizam o centro do retro-refletor, 

equação ( 4.54), é necessário que elas estejam referenciadas em relação a um mesmo sistema 

de coordenadas . Sej a então este sistema {ER I}: 

liUI r rrERl = 0 r rr - - (4.86) 

onde t."/1/r_rr_ERI é a reta do centro do retro-refletor encontrada pela primeira estação de 

rastreamento, com base no sistema de coordenadas de {ER I}, e analogamente 
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ER
2 r rrER2 = 0 r rr (4.87) 

e ER
2r_rr_ ER2 é a reta fornecida pela estação de rastreamento 2, em relação a seu próprio 

s istema de coordenadas. Tomando esta reta em relação a {ERi}: 

lill l r rrER2 = Hll l T ERZ r rrER2 
- "/12 -

(4.88) 

As equações vetoriais até aqui expostas são compostas por três sub-equações, mas 

para a determinação espacial da posição do retro-refletor são necessários apenas o cálculo 

dos dois parâmetros À, relacionados a cada estação de rastreamento nas equações (4.86) e 

(4.88). Isto ressalta cuidados que devem ser tomados com a modelagem matemática do 

s istema fisico, pois qualquer e rro que ocorra, por mínimo que seja, fará com que os referidos 

lasers fiquem reversos (Figura 4. L2), e não haverá solução para o s istema de equações 

proposto. Entretanto, diversas medidas podem ser tomadas para contornar tal problema. A 

med ida adotada neste trabalho foi a de considerar o ângulo do espelho 2 da estação de 

rastreamento 2 como variável. Deste modo são utilizadas três variáveis para três equações, 

fornecendo a solução requerida. 

Figura 4. J 2 - Ângu lo livre do espelho 2 da estação de rastreamento . 

A solução somente não existirá em casos muito específicos de montagem, por 

exemplo quando ~:~~ T ( I ,4) for muito pequeno frente aos demais parâmetros. 

No experimentos envolvendo a utilização dos motores CC, o posicionamento 

relativo entre as duas estações de rastreamento está collfonne indicado pela Figura 4. 13. Esta 

figura mostra quatro gráficos, o primeiro é o gráfico h·idimensional do posicionamento do 

retro-re fl etor e da segunda estação de rastreamento em relação ao s istema de coordenadas 

princ ipal da primeira. Cada estação de rastreamento está representada por quatro pontos que 

loca lizam seus quatro vértices superiores. Um deles também representa a origem de seu 

sistema de coordenadas principal e pode ser identificado ah·avés da linha vermelha que o liga 
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à posição inicial do centro do retro-refletor, re presentado no gráfico através de uma cruz 

vermelha. Os demais gráficos dessa figura são projeções nos planos definidos pelos eixos 

desse sistema de coordenadas. 
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F igura 4.13 - Gráfico do posicionamento relat ivo entre as estações de rastreamento. 

4. 7 Curva Teórica do Retro-refletor 
A trajetória percorrida pelo retro-re netor foi de '14 de arco de círculo, fe ita com o 

auxilio do dispositivo mostrado na Figura 4.14. Seu movimento foi realizado manualmente 

através da manivela localizada na parte de trnz desse dispositivo. Não houve qualquer 

preocupação com a ve locidade de deslocamento empregada, exceto para o caso de não 

ultrapassar a máxima velocidade aceitáve l pelo s istema de controle. Desta forma , o tempo 

gasto para a conclusão de cada experimento foi diferente. 
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Figura 4.14- Dispos itivo utilizado para assegurar o percurso circular na traj etória percorrida 
pelo retro-refletor. 

Para o cálculo da curva teórica percorrida pelo retro-refletor foi utilizado um 

s istema de coordenadas fi xo {TEO} c uja origem estava localizada ao centro da trajetória, 

conforme indicado na Figura 4.15a. O retro-refletor foi deslocado em arco de círculo da 

posição [ 116 O O] à posição [O 116 O] conforme mostra a Figura 4.15b. A curva teórica foi 

gerada através do segu inte algoritmo. 

ptos_ct = I 00; 
R = 11 6; 
y = linspace(O, R, ptos_ct); 

X = (R."2- y."2)."(1/2); 

(a) 

quantidade de pontos utili 7ados para a construção da curva . 
raio da curva 

cria um vetor y de ptos_ct componentes eqii i-espaçados cujo 
primeiro elemento é O e o último R. 
calcula os correspondentes valores de x . 

rctro
rcOctor 

(b) 

Figura 4.15- Sistema para movimentação do retro-refletor, (a) visão lateral; (b) visão frontal 
e trajetória percorrida. 
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Seja a posição inicial do retro-refletor dada por Elllpos_n· = [E111n :r JJRJrry F.Rirrz], a 

matriz de transformação de coordenadas F.n;, T é conhecida através da seguinte relação. 

o o EUI 1'1' 
X 

t:m T = o o - L EUI 1'1' 
y (4.89) rr - 1 o o lin1rr + I 16 

z 

o o o 
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5 Resultados e Discussões 

Foram realizados dois experimentos para análise dos s istemas de rastreamento. O 

primeiro, refere-se ao sistema que utiliza motores de corrente contínua para a movimentação 

dos espelhos e o segundo, ao sistema em que os motores de corrente contínua são 

substituídos por ga lvanômetros. Em ambos os experimentos foi efetuado o deslocamento do 

retro-refletor através de uma traj etória conhecida, tendo também sido mantida a posição 

re lativa entre as estações de rastreamento para que os resultados pudessem ser devidamente 

comparados. 

Os galvanômetros foram adquiridos em conjuntos completos (galvanômetro, 

espelho e placa controladora) e o ajuste de suas placas controladoras já veio devidamente 
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efetuado de fábrica. Por isso, seus parâmetros de controle não foram alterados, visando 

otimização do tempo de resposta e precisão. 

Para cada experimento foi desenvolvido um programa em LabView® que realiza o 

cálculo de controle dos espelhos e a aquisição dos dados. Tais dados são o posicionamento 

angular de cada um dos motores CC e dos galvanômetros, conhecidos através da utilização 

de encoders (motores CC) e das placas controladoras dos galvanômetros. A partir destes 

dados, que são gravados, o cálculo do posicionamento do centro do retro-refletor, ou seja, 

sua trajetória, é feito posteriormente aos experimentos (off fine) e é efetuado através de 

programas desenvolvidos em Mat/ab® e em Mathematica®. 

A trajetória do centro do retro-refletor obtida experimentalmente pode ser então 

comparada com a teórica e tirar daí conclusões acerca da qualidade dos dados obtidos. 

Na Figura 5.1 estão apresentadas duas fotos das estações de rastreamento que 

utilizam galvanômetros. As dimensões dessa estação de rastreamento são 120.d30x75 mm 

(comp x alt x larg), as mesmas daquelas que utili zam motores CC. 

Figura 5.1 -Visão da parte interna da estação de rastreamento (à esquerda) e dos 
galvanômetros nela acoplados (à direita), nesta foto também está indicado o posicionamento 

do sistema de coordenadas principal. 

O pos ic ionamento das estações de rastreamento e do retro-refletor em ambos os 

experimentos está exemplificado na Figura 5.2, e descrito no capítulo 4. Nos experimentos 

rea lizados o reh·o-refletor percorreu a trajetória de Y4 de circunferência com a utilização do 

dispositivo no qual está preso. As estações apresentadas nessa figura possuem seus eixos de 

coordenadas principais z paralelos entre si, localizando-se entretanto cada uma em alturas 

distintas. A medição de tal posicionamento foi efetuada com o a utilização de uma régua 

metálica de I m de comprimento e de um transferidor. 
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Retro-refletor 

ER2 ERl 

Figura 5.2- Posicionamento relativo das estações de rastreamento e localização inicial do 
retro-refletor. 

A calibração do sistema de rastreamento é necessária para o estabelecimento da 

relação entre os posicionamentos angulares físicos dos espelhos e os respecti vos dados de 

contagem dos encoders (no caso de motores CC) ou os dados de saída das placas 

controladoras (no caso dos galvanômetros). Conhecendo-se a posição inicial do retro-refletor 

em relação às duas estações de rastreamento, pode-se, através das equações desenvolvidas no 

capíhllo anterior, determinar o ângu lo correspondente de cada um dos espelhos. 

Conseqlientemente, os dados coletados do sistema acionador durante a realização dos 

experimentos podem então ser transformados nos ângulos assumidos pelos espelhos. 

5. 1 Experimento com os Motores de Corrente Contínua 
Na rea lização do primeiro experimento, o retro-refletor fo i inicializado com as 

seguintes coordenadas. 

BRI Pos _ rr =r-:~Oj 
l - 108 

(5. 1) 

Ao mesmo tempo, cada estação de rastreamento também foi acionada e regu lada de 

modo que o fei xe de raio laser refletido pelo retro-refletor atingisse o respectivo sensor de 

quadrantes. O programa de controle foi então acionado causando movimento dos espelhos de 

modo que tal feixe laser refletido passasse a at ingir o centro do sensor de quadrantes. Nesta 

situação, um papel vegetal dotado de escala foi posic ionado à frente do retro-refletor, sendo 



65 

assim atingido pelos lasers emitidos e permitindo a determinação dos "pontos de controle 

iniciais", descritos na secção 4.6.1 e apresentados a seguir: 

Eni Pos _ ccl =[-~~o] 
-103 

(5.2) 

Eu
2 Pos _ cc2 =[-~~o] 

-98 

(5 .3) 

5.2 Experimento com os Galvanômetros 
Também como foi feito para o caso dos motores CC, o retro-refletor foi 

posicionado inicialmente com as seguintes coordenadas: 

Pos _ r r =[-:~o] 
- 111 

(5.4) 

Da mesma forma, os "pontos de controle iniciais" dos galvanômetros foram 

determinados como sendo: 

(5.5) 

t:u
2 

Pos _ cc2 = [-~~o] 
- 99 

(5.6) 

De acordo com o manual dos galvanômetros utilizados, suas placas controladoras 

fornecem uma voltagem de -3 a 3 V indicando a posição atual de seu ga lvanômetro, que 

deve estar contida no intervalo de -30° a 30°. A placa de aquisição de dados Flexmotion 

converte a voltagem que recebe de acordo com a seguinte relação. 

[-10 10] (V)-> [-2048 2047] (#) (5.7) 

onde o símbolo # representa o número adimensional gerado pelo conversor AID da placa 

Flexmotion. 

A conversão elo número para o ângulo atual do galvanômetro pode ser feita 

multiplicando-o pela constante g. 
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30°10Vn 5n 
g = 3 V 2048# 180° = 18432 rad/# 

(5.8) 

Entretanto, testes realizados com os galvanômetros mostraram que a posição real e 

a calculada através de geram diferentes. Assim, experimentos envolvendo o direcionamento 

do feixe laser emitido para pontos próximos às posições inicial e final do retro-refletor foram 

realizados de modo a se estimar um valor coerente de g para cada galvanômetro. 

gl = 0,6662g 

g2 = 0,6250 g 

g3 = 0,6 151 g 

g4= 0,5846g 

(5.9) 

(5 .10) 

(5. 11) 

(5.12) 

onde gl está relacionado ao ga lvanômetro do espelho I da primeira estação de rastreamento; 

g2 ao espelho 2; g3 ao espelho I da segunda estação de rastreamento e g4 ao seu espelho 2. 

5.3 Dados Processados 
Confom1e já mencionado, os dados coletados nos experimentos (tanto no caso dos 

motores CC como no caso dos ga lvanômetros) foram processados em programas 

desenvolvidos em Matlab® e Mathematica®. Os programas calculam o posicionamento 

tridimensional do centro do retro-refletor e a defasagem angular do espelho 2 da segunda 

estação de rastreamento, ou seja, a diferença entre o ângu lo calculado e o obtido 

experimenta lmente. 

Embora tenha-se procurado posicionar de maneira idêntica as estações e o retro

refletor em ambos os experimentos, ocorreu uma discrepância de 3 mm na direção z da 

posição inicial do retro-re fl etor. Como tal variação é pequena em re lação à posição que 

ocupa frente à estação de rastreamento I (800 mm) e só ocorre em uma das coordenadas, foi 

adic ionado 3 mm (z) a cada ponto da trajetória calculada do sistema com galvanômetros. 

Dessa forma, as trajetórias calculadas nos dois experimentos podem ser apresentadas e 

comparadas num mesmo gráfico. 

Cada experimento foi realizado uma única vez, e as trajetórias calculadas e a 

defasagem de ângu lo estão apresentadas nos gráficos que se seguem. Em todos os gráficos 

que descrevem trajetórias estão representados os pontos obtidos com a realização dos dois 

experimentos, além da trajetória teórica esperada. A seta presente nesses gráficos descreve o 

sentido de propagação do retro-refletor. Na Figura 5.3 está mostrado o gráfico 3D elas 

trajetórias experimentais e da teórica, enquanto os demais são projeções (20) nos principais 
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planos do sistema de coordenadas {ERl}. Um dos vértices da estação de rastreamento I está 

localizado nas coordenadas (0, O, 0), ponto que é mostrado em alguns gráficos para ajuste 

de escala. 

Foram coletados cerca de 2000 pontos no experimento envolvendo os motores CC, 

e aproximadamente l 000 no experimento dos galvanômetros. Para o processamento dos 

dados, ou seja, a determinação da trajetória descrita pelo centro do retro-refletor, foram 

utilizados 200 pontos de cada experimento. 

Observando-se a Figura 5.3 pode-se perceber a coerência existente entre as 

trajetórias calculadas (na verdade, sucessão de pontos) e a trajetória teórica. 

Trajetoria Descrita pelo Retro-refletor, ERI 

11'0 

y [mm] x [nun] 

Figura 5.3 - Gráfico do deslocamento efetuado pe lo retro-refletor. 

Nas figuras a seguir estão mostradas fiS projeções do gráfico da Figura 5.3 nos 

planos de coordenadas x-y (Figura 5.4 e Figura 5.5), y-z (Figura 5.6 e Figura 5.7) e x-z 

(Figura 5.8). 

A Figura 5.4 e Figura 5.5 representam os mesmos pontos em esca las distintas. 

Observando a primeira, em escala que permite a representação do ponto (0, 0), pode-ser 

notar que as curvas experimentais afastam-se da teórica. A calibração do sistema de 

rastreamento faz com que os dados obtidos no início de cada experimento sejam 
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obrigatoriamente idênticos à trajetória teórica. Mantendo a calibração efetuada, as trajetórias 

calculadas teriam seus pontos iniciais coincidentes com a teórica mesmo que o retro-refletor 

fosse colocado numa posição bastante distinta daquela descrita pela equação (5.1 ). 

Trajetoria Projetada no Plano x-y 
! ! ! ! ! ! ! 
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Figura 5.4 - Projeção das trajetórias experimental e teórica sobre o plano x-y. Foi plotado o 
ponto (0,0), origem do sistema de coordenadas principal de ER I. 

A projeção dos pontos está detalhada na Figura 5.5 através da utilização de uma 

escala apropriada. Para os pontos de cada um dos experimentos foi feita a regressão linear, 

gerando as duas retas mostradas nesse mesmo gráfico. Seja a equação da reta : 

q/1 = 111 (/i + b 

onde qi é a variável de entrada, neste caso o valor da coordenada x 

(/o é a variável de saída, neste caso o valor da coordenada y 

m (o coeficiente angular da reta) e~ são constantes. 

A regressão linear resulta em 

Reta magenta, motores CC: y = 0,0859 x - 804,0091 

Reta azul, galvanômetros: y = O, 1353 x - 810,8652 

(5.1 3) 

(5. 14) 

(5.15) 

Verifica-se prontamente o maior desvio-padrão (cr) associado à trajetória descrita 

pela utilização de ga lvanômetros. Tal desv io foi calculado e está mostrado nas relações 
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(5.16) e (5.17). Nota-se no início da trajetória azul a existência de três raias de dados, 

provavelmente devido aos erros gerados na leitura do posicionamento dos galvanômetros. 

Motor CC: O'y = 1,3187 mm (5 .16) 

Galvanômetro: O'y = 2,0064 mm (5.17) 

A partir da regressão linear, equações (5.14) e (5.15), pode-se calcular o ângulo 

entre as retas experimentais e a teórica: 

Motores CC: arclan(0,0959) = 4,9° (5.18) 

Galvanômetros: arctan(0,1353) = 7,7° (5.19) 

Um dos motivos para tão elevada discrepância entre essas retas pode-se dever à 

falta de meios para o posicionamento preciso das estações de rastreamento e o dispositivo 

que movimenta o retro-refletor. 

Pode-se notar uma variação no cálculo de posicionamento na coordenada y de 

cerca de I O mm para o experimento com os motores CC e de 25 nun para o experimento 

com os galvanômetros. Percentualmente tais erros fornecem: 

lO 
Motores CC: -= 1, 25% 

800 

25 
Galvanômetros: - = 3, 13% 

800 

(5.20) 

(5.2 1) 

Observando agora, o gráfico apresentado na F igura 5.6 (projeção da trajetória no 

pl ano y-z) pode-se notar que o comportamento dos seus dados é s imilar ao dos do gráfico da 

Figura 5.4. Por conseqüência a análise correspondente também será análoga e é apresentada 

a seguir, observando-se a Figura 5.7. 
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Trajetoria Projetada no Plano x-y 

-785 ---- - curva teórica 
x traj. calculada, motor cc 
+ traj. calculada, galvanômetro . 

I I I I + 
------------:--------- ---- :----- --------:------ --------:--------------:------ --+·-- =.--:-+- --- .4 

: : : : : + , .. do: X +++ 
: : I : + t C I ++ +++ 
: + + : + + 

------ ------: - ------------!--- ----------~--- ---- --- ----.-- -~---t _____ , _jt ____ t __ ____ _ 
~ + ._. • ,.-.. ..... ,. + + 
. t 4 +;+ 

: + 

: ... 

x (mm] 

Figura 5.5- Projeção das trajetórias experimental e teórica sobre o plano x-y. 

Trajetoria Projetada no Plano y-z 
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. . 
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Figura 5.6 - Projeção das traj etórias experimental e teórica sobre o plano y-z. Foi plotado o 
ponto (0,0), origem do sistema de coordenadas principal de ERl . 

Por1anto, com os pontos da Figura 5.7 também foram feitas duas regressões 

lineares, resultando nas expressões (5.22) e (5.23). 
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Reta magenta, motores CC: y =O, I 022 z- 787,3741 (5.22) 

Reta azul, galvanômetros: y = O, 1527 z - 786,341 O (5.23) 

Através do coeficiente angular de tais retas pode-se determinar seu ângulo com a 

reta teórica: 

Motores CC: arctan(O, 1 022) = 5,8° (5.24) 

Galvanômetros: arctan(O, 1527) = 8, 7° (5.25) 

Assim como na projeção x-y, os pontos da trajetória calculada com a utilização de 

galvanômetros apresentam maior dispersão que aqueles obtidos com o experimento com 

motores CC conforme pode ser concluído a partir das equações (5.26) e (5.27). 

Trajetoria Projetada no Plano y-z 

I 
N 
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Figura 5.7 - Projeção das trajetórias experimental e teórica sobre o plano y-z. 

Motor CC: <Yy = O, 781 3 mm (5.26) 

Galvanômetro: O'y = 2, 7174 mm (5.27) 

A Figura 5.8 representa o gráfico da projeção dos pontos experimentais no plano 

x-z. A curva teórica representa exatamente Y.. de circunferência. Nota-se que nesta projeção 

os pontos obtidos do experimento com galvanômetros se aproximaram melhor da curva 

teórica que aqueles do experimento com motores CC. Conforme mencionado no início deste 

capítulo, o retro-refletor foi movido manualmente através de um dispositivo que o fazia 
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descrever uma trajetória circular. Entretanto, como o movimento foi controlado 

manualmente, existe um erro considerável para o estabelecimento dos pontos experimentais 

associados ao ponto final da trajetória percorrida. Os últimos pontos magenta (dos motores 

CC) da Figura 5.8 estão mais distantes do final da curva teórica em comparação aos últimos 

pontos azuis (dos galvanômetros), o que não significa necessariamente que os pontos 

magenta, nessa projeção, possuem maiores erros quanto à coordenada z. 

Trajetoria Projetada no Plano x-z 
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Figura 5.8- Projeção das trajetórias experimenta l e teórica sobre o plano y-z. 

Conforme descrito no capítulo anterior, embora seja conhecido, o ângulo do 

espe lho 2 da segunda estação de rastreamento foi considerado como variável, e portanto 

pode agora ser comparado com seu valor real assumido. Tal discrepância é mostrado no 

gráfico da Figura 5.9 a seguir. Verifica-se que, embora o erro angular elo motor CC (-0,4°) 

aumente de maneira mais significativa que o do galvanômetro (0,3°), há uma maior variação 

no erro angular do galvanômetro no decorrer do experimento. Isto se deve ao elevado erro de 

le itura do pos ic ionamento elos ga lvanômetros, conforme já foi mencionado anteriormente. 

Também pode-se notar um aumento progressivo do erro, no caso dos motores CC, 

que provavelmente se deve ao acúmulo de falsas contagens dos encoders. 
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Defasagem Angular do Espelho 2 de ER2 
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Figura 5.9 - Defasagem angular do espelho 2 da segunda estação de rastreamento em relação 
ao valor teórico ca lculado, utilizando-se motores CC. 

5.4 Precisão do Sistema Acionador dos Espelhos 
Nos experimentos rea lizados, o alvo do sistema de rastreamento foi deslocado, 

mantendo sua distância às estações em aproximadamente 800 mm. Visando a determinação 

da acurácia necessária aos dispositivos que movimentam os espelhos, pode-se imaginar um 

fe ixe laser atingindo o centro de rotação de um espelho plano que sofre rotação de a e 

indagar qual o des locamento angular fJ sofrido pelo laser? A resposta pode ser encontrada 

através da Figura 5. 1 O. A relação matemática correspondente encontra-se na expressão 

(5.28). 
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Figura 5.10- Relação entre o movimento angular a de un1 espelho e o correspondente 
deslocamento angular p do feixe laser. As retas verdes são perpendiculares ao espelho nas 

duas posições consideradas e o é um ângulo utilizado apenas para referência. 

p = (o+ a)- (0-a) = 2a (5.28) 

Considerando agora que o espelho acompanhe o deslocamento de I mm de um 

objeto distante a 800 mm, tem-se 

a = P = arctan(l I 800) = 0 0360 
2 2 ' 

(5 .29) 

a rotação a ser efetuada pelo espelho. 

A determinação do posicionamento dos motores CC fo i efetuada através da 

utilização de encoders acoplados aos e ixos dos motores CC. Cada um desses motores move 

seu espelho através de uma redução. Os encoders rea liza m I 024 contagens por vo lta 

completa (360°). Como também está sendo utilizada uma red ução 14 1: I, a relação entre o 

ângulo percorrido pelo espe lho acoplado à saída do redutor e a contagem do encoder é 

expressa por 2* I 024* 14 1 = 288768 contagens a cada volta completa do espelho. Isto 

significa que, quando o espelho sofre a rotação de 1°, o encoder rea liza aprox imadamente 

800 contagens, ou: 

360° ---= 0,001 2 °/contagem 
288768 

(5 .30) 

o que é cerca de 29 vezes mais preciso que a situação proposta pela expressão (5.29). 

A precisão do galvanômetro está associada à vo ltagem detectada pela placa de 

aquisição de dados Flexmotion 6c. Tomando como referênc ia a precisão de posicionamento 

do galvanômetro 1, relacionada à constante gl , na expressão (5.9), tem-se: 
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g l . l800 =o 0325 Of# 
' 

(5.3 1) 
1l 

va lor bastante próximo daquele expresso por (5.29). 

Como menc ionado no iníc io deste capítulo, as posições angulares dos 

galvanômetros são controladas através de programas de controle desenvolvidos em 

Lab View® analogamente aos usados para os motores CC. Para aná lise do comportamento do 

sistema baseado em galvanômetros, fo i elaborado um programa teste. Através deste 

programa teste pode-se analisar o s inal de posição angular atual dos galvanômetros, gerado 

pelas suas placas de contro le, comparativamente ao sinal de comando de posicionamento 

previamente enviado a estas mesmas placas de controle. Mais deta lhadamente, um sinal de 

posição, constante, gerado através de um programa desenvolvido em Lab View®, sofreu uma 

conversão DIA e fo i enviado às placas contro ladoras de cada um dos galvanômetros através 

da placa de aquisição de dados Flexmotion 6c. Cada uma das placas contro ladoras por sua 

vez gera um sinal re lativo à posição ah~a l assumida pelo ga lvanômetro que controla. Esse 

sinal retorna à placa de aquis ição, que faz a conversão A/D, disponibilizando o va lor gerado 

para o LabView®. Utilizando as expressões 5.8 (convertida agora para graus) e 5.9 veri ficou

se que o sinal recebido tem uma variação de aproximadamente ±0, I 0 , embora o respect ivo 

ga lvanômetro est ivesse recebendo um s ina l de;: comando para ma nter-se parado. Apesar elo 

sistema ga lvanométrico ser ma is impreciso, seu controle se mostrou bem mas estável que 

aquele utilizado com os motores CC. Isto deve-se a a lgumas dificuldades encontradas com a 

util ização de motores CC, descri tas a seguir. 

5.4.1 Off-set dos Motores CC 

O deslocamento do retro-refletor foi efetuado manua lmente, em velocidade 

compatível ao sistema de controle empregado. Durante as experiências as estações de 

rastreamento fora m mantidas sem sua cápsula de proteção, conforme foto da Figura 5. 1, e 

foram feitas durante a noite, procurando evitar a interferência da luz ambiente sobre os 

sensores de quadrantes. Ao mover o retro-refl etor, o laser de retorno deixa de atingir o 

centro do sensor de quadrantes, que gera um sinal de erro utili zado pelo s istema de controle 

para alterar a posição angular dos espelhos de modo que o feixe de retorno volte a atingir o 

centro do sensor. Como o interior da estação pôde ser observado, a velocidade de 

deslocamento do retro-refletor fo i controlada manualmente de modo a assegurar que o fe ixe 

de retorno se mantivesse sobre o sensor. Nas estações com motores CC, observou-se 

instabilidade do sistema de controle, pois muitas vezes os motores não se moviam embora o 

laser de retorno estivesse atingindo um ponto distante de alguns mi límetros elo centro do 
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sensor. Ocasionalmente, essa distância era suficientemente elevada fazendo com que o 

sensor deixasse de ser atingido e como conseqliência perdia-se o controle do sistema. 

Essa instabilidade se deve ao offsel de acionamento dos motores CC; baixas 

voltagens geradas por pequenos erros detectados pelos sensores não são suficientes para 

deslocar os respectivos motores, embora o offsel já tenha sido diminuído com o emprego 

constante de uma onda quadrada somada ao nível CC para reduzir seu atrito seco. 

Diferentemente dos motores CC, os galvanômetros propiciaram estações de 

rastreamento cujo laser de retorno se deslocava bem menos em relação ao centro do sensor 

de quadrantes, mesmo quando o retro-refletor era deslocado em velocidades superiores 

àquelas utilizadas no sistema de rash·eamento com motores CC. 

5.4.2 Utilização da Onda Quadrada 

A onda quadrada a ser continuamente enviada aos motores CC foi gerada através 

de um circuito eletrônico, projetado de forma a permitir o ajuste da freqiiência e da 

amplitude. Foram ensaiadas diversas freqiiências com amplitude pico a pico fixa em 2,2 V. 

A voltagem fornecida do motor foi sendo aumentada até que entrasse em movimento (50 

contagens do encoder em ao menos I ,2 segundos), voltagem esta denominada de o.ff-sel. 

Similarmente, a partir do motor em movimento, sua voltagem sofreu decréscimos até que o 

motor parasse, a voltagem de "estagnação". Os dados coletados estão dispostos na Tabela 

5. 1. 

Tabela 5.1 - Análise do off-set e da voltagem de estagnação. 

Freqüência Off-sct Estagnação 

(Hz) (V) (V) 

o 1,30 l, lO 
200 0,2 1 0, 15 
300 0,27 0,18 
400 0,21 0,18 
600 0,40 0,34 
800 0,49 0,43 
1000 0,49 0,55 
1200 0,73 0,61 

Entretanto, tais dados serviram basicamente como referênc ia, devido a sua grande 

variação dependendo do motor CC especificamente testado, ou até mesmo, quanto a sua 

posição angular. Pode-se, contudo, perceber que a voltagem de offsel é crescente com a 
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freqiiência. Baixas freqüências causam maiores deslocamentos nos espelhos tendo em vista 

sua resposta em freqüência . 

O canhão laser, o expansor de feixes e a estação de rastreamento foram todos 

instalados sobre uma placa de madeira sustentada através de um tripé de altura regulável. 

Ana lisando o erro detectado pelo sensor de quadrantes, observou-se que certas freqiiências 

de onda quadrada causavam ressonância na estrutura de sustentação do s istema, 

inviabilizando seu uso, podendo-se concluir que há necessidade de melhorar a estrutura do 

ponto de vista de seu comportamento dinâmico. Optou-se, entretanto por não mexer na 

estrutura e sim utilizar uma fi·eqiiência diferente. 

Os testes realizados para o estudo do comportamento dos motores frente a 

alterações na amplitude da onda quadrada indicaram sua baixa sensibilidade quanto a esse 

parâmetro. 

Constatou-se que a utilização de onda quadrada com 330 Hz não causava a 

ressonância mencionada acima, ocasionando entretanto uma fa tie queda na voltagem de o.ff

sel e era suficientemente elevada para não causar deslocamentos angulares sensíve is nos 

espelhos. 

Mesmo assim houve a lgumas dificuldades na utilização do sistema: 

• Ocas ionalmente, os motores se moviam sem voltagem de comando, apenas com o 

sinal da onda quadrada, podendo-se afi rmar que é necessário melhorar o sistema 

gerador da onda em termos de níve l CC zero. 

• Contagem errada elos encoders (Figura 5. 11 ). Ocas ionahnente, embora os motores 

se mantivessem parados, houve alteração em sua contagem. Aparente mente, 

também ocorreu erro de contagem até mesmo sem a ut ilização da onda quadrada, 

embora em menor intensidade, erro este que pode ser ocasionado pelo conversor 

DIA. 
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Figura 5. 11 - Erro de contagem dos encoders. No gráfico superior está o sinal enviado a um 

motor; no outro, a contagem do respectivo encoder. 

5.4.3 Sistema de Controle 
Devido às instab ilidades encontradas na utilização do sistema de rash·eadores com 

motores CC, foram e laborados sistemas de conh·ole baseados em equações de estado, com 

retro-alimentação de estados e de saída. Entretanto, esses sistemas de contro le não 

apresentaram melhor rendimento, e optou-se pela execução do projeto com a utili zação do 

controle elaborado por Santoro ( 1999). 

5.4.4 Volume de Trabalho 
Conforme explicado no capítulo anterior, o posicionamento do sensor de 

quadrantes teve de ser ajustado para ev itar que uma parcela do fei xe retornasse à fonte laser, 

caus<mdo assim variação em sua potência, podendo inc lus ive vir a danificá-la. Esse 

acontecimento pode ser evitado enquanto o feixe laser de retorno se mantivesse a pelo 

menos I centímetro do laser emitido. Entretanto, tal ajuste não pode ser facilmente reali zado 

pois os espelhos utilizados junto aos motores CC tinham diâmetros não superiores a 3 

centímetros. Conseqüentemente, como os pontos de contato do feixe com os espeU10s 

dependem da posição angu lar desses Ílltimos, a trajetória a ser efetuada pe lo retro-refletor 

teve de ser mantida em um espaço restrito - o " Volume de trabalho" na Figura 5. 12, pois em 

volumes ma is amplos os feixes deixavam de atingir um dos espelhos. 

Dificuldade seme lhante também aconteceu com os espelhos dos galvanômetros, 

que embora tivessem dimensões cons ideravelmente maiores que os dos motores CC, os 
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feixes emitido e de retorno tiveram de ser mantidos relativamente próximos entre si devido 

ao pequeno tamanho do retro-refletor, ocasionando novamente em um espaço de trabalho 

reduzido. 

Volume de 
Trabalho 

Figura 5. 12- Representação do volume de traba lho. 

5.4.5 Erros Associados aos Experimentos 

Embora o cá lculo do posicionamento tridimensional do retro-refl etor tenha sido 

satisfatório no intuito de comparação entre motores CC e ga lvanômetros, poderia ainda ter 

seu erro reduzido com melhoria do algoritmo computacional e outros fatores tais como: 

• A direção de propagação do laser ao deixar o expansor de fe ixes poderia ser 

verificada experi1nentaltnente, ao invés de ser admit ida como hipótese a direção 
0 [-l o 0]. 

• O Conh·ole não é instantâneo, mas os dados relativos aos erros detectados pelos 

sensores de quadrantes podem ser annélzenados e utilizados néls equações de retél 

que localizam o centro do retro-refl etor melhorando a rea l determ inação de sua 

tmjetóriél. 
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6 Conclusões e Sugestões para Trabalhos Futuros 

A determinação da locali zação espacial de um ponto e obtenção de sua trajetória 

percorrida tem sido cada vez mais importante para as indústrias que uti lizam robôs não 1nais 

para o simples deslocamento de peças, mas para a execução de tarefas com maior 

velocidade, precisão adequada, mais complexas e de controle mais sofisticado. Assim, neste 

trabalho, foi utilizado um sistema de medição constituído por duas estações de rastreamento 

a laser que permitem o cálculo do posicionamento espacial do centro de um retro-refletor 

através de triangulação. Cada estação possui dois espelhos e um sensor de quadrantes que 

fornece dados a um sistema de controle responsável pela movimentação de tais espelhos. 

Dessa forma, o sistema de controle mantém um feixe laser continumnente direcionado a um 

alvo, o retro-refletor. A triangulação por sua vez é calculada essencialmente através dos 

ângulos dos espelhos presentes nas estações de rastreamento, além é claro, do conhec imento 

da posição relativa entre elas. Os sistemas de conh·ole das estações não fazem qualquer troca 
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de informação entre si, são, portanto, independentes. A h·iangulação só pode ser efehtada 

quando o sistema de controle de cada uma das estações de rastreamento está funcionando 

satisfatoriamente. 

Devido ao modo de funcionamento das estações de rastreamento, o s istema de 

controle exige elevada precisão do sistema de acionamento dos espelhos, conforme descrito 

na secção 5.4. Caso o alvo de desloque de I mm, mantendo sua distância constante a 

800 mm da estação, é necessário o ajuste de poucos centésimos de grau na posição angular 

dos espelhos. Caso o s istema acionador de cada espelho possa posicioná-lo em 1 centésimo 

de grau, o alvo só seria rastreado com precisão quando estivesse a menos de 3 m da referida 

estação. Por outro lado, para a execução dos cálculos de triangulação, são necessários dados 

referentes à posição angular dos espelhos com boa precisão o que significa que é necessário 

o uso de dispositivos de medição angular precisos. Nos experimentos realizados, o primeiro, 

ua qual o sistema de acionamento foi efeh1ado por motores de corrente continua, observou-se 

boa precisão na coleta dos ângulos dos espe lhos, mas o sistema de controle não teve um 

comportamento muito adequado, devido principalmente ao elevado off-sel de acionamento 

dos motores. De forma contrária, o seguudo experimento, com o sistema de acionamento 

coustituído por ga lvanômetros, mosh·ou precisão adeq uada de funcionamento do s istema de 

controle, mas, a h·iangulação não pode ser satisfatoriamente efet uada devido à imprecisão 

dos dados relacionados à posição angular dos espelhos. 

A h'iangulação não apenas requer precisão nos dados relacionados aos ângulos 

assumidos pelos espelhos como também exige precisão no posicionamento relativo entre as 

estações de rastreamento. O erro associado a este tipo de imprecisão depende fortemente da 

posição relativa entre as estações e o retro-refle tor. Quanto menor o ângulo entre os feixes 

laser de cada uma elas estações (feixes quase próximos do paraleli smo) maior será o erro ele 

triangulação causado por imprecisão no posicionamento delas. O procedimento de 

calibração, utilizado para relacionar ângulo no sistema de coordenadas utilizado com os 

valores recebidos (elos encoders, por exemplo), também requer precisão na determinação da 

posição inicial elo retro-refletor. Entretanto, a utili zação de uma régua metá lica ele I me de 

um transferidor, ferramentas utilizadas neste trabalho para medição da posição relativa entre 

as estações e o retro-refletor, geram erros ele alguns milímetros nas posições medidas. Os 

gráficos gerados no capíhilo anterior comparam os pontos obtidos por triangulação com a 

trajetória teórica do retro-refletor. Cabe ressaltar que tal h·ajetória tmnbém possui um erro 

considerável, pois a orientação do dispositivo responsável pela movimentação do retro

refletor foi medida através da mesma régua e do mesmo transferidor. Embora a realização 

dos experimentos não tenha visado a obtenção de pontos que representassem precisamente a 
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localização espac ial do centro do retro-refletor, nota-se através da figura 5.3, que as 

trajetórias obtidas são bastante coerentes com a teórica, evidenciando assim o funcionamento 

dos cálculos de triangulação. 

Caso o sistema de rastreamento tenha que ser usado diversas vezes, por exemplo, 

para a verificação da trajetória percorrida pelo atuador de diversos robôs presos ao solo, é 

necessário o sucessivo deslocamento de ambas estações de rastreamento. Neste caso, a 

pos ição relativa entre e las teria de ser medida toda vez que fossem deslocadas. Entretanto, os 

parâmetros presentes nas equações de triangulação precisam ser ca lculados apenas uma 

única vez. Os parâmetros SQ, coN e SQy coN estão associados à posição do sensor de 

quadrantes no interior da estação de rastreamento, que é fixa . O feixe laser gerado passa pelo 

expansor de feixes atingindo o espelho I nas coordenadas "'(e l .. , e ly). Como cada fonte 

laser, expansor de feixes e estação de rastreamento estão todos presos a uma placa de 

madeira (vide Figura 5.2), os parâmetros e 1 .. , e e I Y também não se a lteram. Por último, D.z 

representa a distância vertical existente entre os espe lhos I e 2 {O} e, diferentemente dos 

demai s parâmetros, não pode ser alterado mesmo que o usuário assim o deseje. 

A utilização de papel vegetal com escala, mencionado no capítulo anterior, é um 

meio prático de medição dos " pontos de contro le iniciais", porém é impreciso. Tais pontos 

são necessários para o cá lculo dos valores dos parâmetros SQ, roN e SQy co.v, e conforme 

menc ionado no parágrafo acima, esses valores não se a lteram a menos que o usuário 

modifique a posição do sensor de quadrantes. Desta forma, a determinação dos "pontos de 

contro le iniciais" pode ser efetuada uma única vez. Assim como os parâmetros, a calibração, 

descrita no iníc io deste capítulo, também precisa ser efetuada uma única vez. 

Entre tanto, todos os parâmetros mencionados anteriormente precisam ser 

determinados precisamente, pois têm grande influênc ia no resultado do cá lculo ele 

triangulação. Erros na geometria ela estação de rastreamento, por exemplo se o eixo de 

rotação do espe lho I não coincidisse exatamente com a direção do eixo ele coordenadas y de 

{0}, exigiriam a remodelagem de todo o s istema de rastreamento. 

Para a obtenção de bons resultados é então necessário não somente a utilização de 

sistemas precisos de acionamento e de medição de ângulos (espelhos), mas também de me ios 

que propiciem a obtenção das coordenadas de todos os elementos presentes no sistema de 

rastreame nto. A utilização contínua do sistema de rastreamento, onde é necessário sucessivos 

ajustes no posicionamento das estações, requer somente meios adeq uados para a medição da 

posição relativa entre as estações. 

Finalmente como sugestões para trabalhos futuros pode-se listar: 
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• Conforme já mencionado, incorporar às equações de triangulação o erro detectado 

pelo sensor de quadrantes. 

• Com os dados fornecidos por cada estação de rastreamento é possível a 

determinação da equação de uma reta associada àquela estação, onde está 

localizado o centro do retro-refletor. Como os dados são experimentais, é 

extremamente provável que as duas retas descritas pelas estações de rastreamento 

sejam reversas, ou seja, que não possuam ponto em comum. O ângulo do espelho 

2 da segunda estação de rastreamento foi então considerado como variável e assim 

assegura-se que a equação de ambas as retas tenha solução única (é fi sicamente 

impossível possuírem todos os seus pontos em comum). Contudo, sugere-se a 

aplicação de um outro método, onde se considere que o centro do retro-refletor 

esteja localizado num ponto eqüidistante a ambas retas e que essa distância seja 

mínima. 

• Os dados relativos ao pos icionamento dos ângulos dos espelhos do sistema de 

acionamento composto de galvanômetros podem ser melhorados. Para isto é 

necessário o projeto de um circuito que amplie o intervalo de voltagem fornecida 

pelas placas controladoras dos galvanômetros de [-3 3]V para [-I O I O]Y, 

intervalo máximo aceito pela placa de aquisição Flexmotion. Desta forma, haveria 

maior aproveitamento dos dados coletados devido ao aumento da faixa de 

transformação AJO. 

• O sistema de rastreamento poderá ser ainda mais útil quando o cálculo da posição 

do retro-refletor for e fetuado simultaneamente a seu deslocamento. Embora a 

placa de aquisição de dados Flexmotion 6C possa também processar dados, 

executa apenas operações s imples como soma, subtração, multiplicação c divisão. 

Para que e la execute as equações desenvolvidas é necessária a simplificação de 

todas as operações trigonométricas presentes. Outra vantagenl na utilização do 

processador da FI ex moi íon 6C seria sua independência do micro-computador, 

deixando o sistema de contro le mais rápido e preciso. 

• Embora a redução 141: I juntamente ao encoder de cada um dos motores CC tenha 

fornecido dados precisos sobre a posição angular dos espelhos, tamanha redução 

deve ter ocasionado um aumento no o.ff-set de acionamento. Sugere-se então o 

emprego de uma outra redução, não tão drástica, de modo que o torque necessário 

para vencer o atrito característico de redutores sem folga ("zero backlash") seja 

menor e, por conseguinte, também menor o.ffset de acionamento. Desta forma 
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também o sistema de acionamento e a triangulação poderiam funcionar de maneira 

mais satisfatória. 

• O sistema de controle de cada estação de rastreamento foi desenvolvido e ajustado 

para atuar com distâncias constantes entre o retro-refletor e a referida estação. 

Entretanto, como os sistemas de rastreamento devem funcionar adequadamente 

mesmo que haja significativa mudança no valor desta distância, uma proposta por 

exemplo é o desenvolvimento de controlador com ganho variável. 
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3 Anexo A 

Neste anexo encontram-se diversos informativos contendo a descrição física e 

técnica do motor 1624-0 12-S , de sua placa de controle, e de seu encoder. 
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Pos. Description 

Housing 

2 Screw 

3 End plate 

4 lntcrmediate platc 

5 Gcarwheel 

6 Spacc sleeve 

7 Dowel pio 

8 Output~han 

9 Front cover 

lO Spacer 

li Dali bearing 

12 Spring washer 

13 wa~her 

14 Circlip 
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Description Descrizione Descripción 

Dolticr Carcassa C aja 

Vis cylindrique Vnc Tomillo 

Platinc finare Piastrina finare Platillio llnal 

Platme intenncdiUirc Piastrina mtenncdia Platillo intem1edio 

Roue dentée Ruota dentata Rucda dentada 

l'ntrctoi~e Du,~ola distanziale Lata distanciai 

Goupille Spillo Ali fer 
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Description Descrizione Descripción 
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collecteur 
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MicroMo®OPTICAL ENCODERS 
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3 Anexo B 

Neste anexo encontra-se um informativo contendo a descrição física e técnica do 

galvanômetro M3 utilizado. 
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