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Resumo

FERNANDES. G, Exploração de ambientes não estruturados através de manipulador
robótico implementando controlador de impedância com parâmetros variáveis. 2013. Dissertação (Mestrado) - Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São
Carlos, 2013.
Manipulação robótica em ambientes não estruturados desafia intensamente a comunidade
científica. Grandes esforços tem sido empregados em sistemas de visão computacional culminando em resultados notáveis. Entretanto, a informação obtida de sistemas de visão diversas
vezes é incompleta, ruidosa e imprecisa devido a limitações técnicas dos sensores empregados
ou devido a posição em que o sensor se encontra em relação ao ambiente. Além disso, pouca
atenção tem sido destinada a utilização do tato como informação adicional para enriquecer a
percepção do ambiente. Este trabalho apresenta um estudo experimental de exploração do ambiente através de contato estável utilizando controle de impedância aplicado a um manipulador
robótico. Um framework de manipulação robótica é apresentado e o trabalho é posicionado
neste framework na forma de sub-tarefas do mesmo. A descrição do sistema robótico utilizado assim como o detalhamento da implementação de comunicação e controle dos diversos
sub-sistemas que o compõem são apresentadas. O trabalho descreve uma série de ensaios experimentais onde o manipulador executa o contato físico com o ambiente. Nestes ensaios é
realizada a modificação dos parâmetros do controlador de impedância do manipulador com o
objetivo de analisar a influência dos mesmos no resultado. A análise é feita com relação a estabilidade durante o contato e ao erro de acompanhamento de posição após a perda de contato.
Em seguida, uma série de estratégias de alteração dos parâmetros do controlador de impedância
durante a execução da tarefas é apresentada juntamente com os resultados experimentais e análises comparativas entre elas e os resultados anteriores. O objetivo destas estratégias é melhorar
o desempenho e a estabilidade da tarefa garantindo uma medida precisa e estável da posição
do objeto no ambiente. A análise dos resultados obtidos mostra que as estratégias efetivamente
melhoram o desempenho do sistema em relação aos parâmetros de análise adotados. Finalmente são apresentados os resultados de um teste de repetibilidade da medição da posição de
conjunto através da abordagem apresentada. Estes resultados são comparados com resultados
de precisão de sistemas de visão computacional. Este teste suporta a conclusão que confirma a
viabilidade do método explorado no trabalho.
Palavras-chave: Manipulação Robótica, Controle de impedância, Tato, Exploração de ambiente, Visão Computacional.
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Abstract

FERNANDES. G, Unstructured environment exploration using robotic manipulator
performing impedance control with variable parameters. 2013. Thesis (Master) - Sao Carlos School of Engineering, Sao Paulo University, Sao Carlos, 2013.
Robotic manipulation in unstructured environments is a major challenge to the research
community. Great efforts are being directed to computational vision systems development and
incredible outcome has been achieved. However, the information retrieved from vision systems
is often incomplete, noisy or inaccurate due to technical limitations linked to the sensors used in
such systems or the positioning of the system in the environment. Furthermore, few attention is
been delivered to the application of tactile information to increase the information quality about
the environment. This work presents an experimental study about the environment exploration
using stable contact and impedance controlled manipulators. A framework for robotic manipulation is presented and this work is positioned in such framework in a tasks and subtasks style.
The detailed information about the manipulator system and the implementation is also outlined
including all the control levels and communication layers is also outlined. The work describes
a series of experimental tests where the manipulator performs physical contact to the environment. The impedance control parameters are than changed aiming to analyse and determine
their influence into the observed results. The contact stability and the following error are used
as performance indicators. Following such experimental series, four impedance control parameter change strategies are proposed, tested and analysed when performing a task of touching
the environment. The results are also compared to the results obtained from the fix parameter
tests. The strategies objective is improve the contact stability ensuring a accurate measurement
of the environment position. The results show a real improvement of the environment position
measurement towards the same measurement when using fixed impedance control parameters.
Finally, results from a repeatability test for the results of environment position measurement
using the best approach proposed where presented. Such results are compared from the results achieved from vision systems and show a greater performance for the tactile environment
exploration approach.
keywords: Robotic manipulation, impedance Control, tactile exploration, environment exploration.
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C APÍTULO

1
INTRODUÇÃO

1.1

Motivação

A utilização de robôs na sociedade atual é muito pequena em relação ao potencial de aplicação dos mesmo. Robôs poderiam ser aplicados em diversas tarefas que representam riscos para
o ser humano ou em que poderiam apresentar um melhor desempenho. Exemplos destas tarefas
são: atividades de resgate em ambientes de catástrofe, execução de tarefas de risco como desarmamento de minas terrestres, desarmamento de bombas, exploração de ambientes inóspitos
como outros planetas ou ambiente submarino.
O motivo pelo qual a utilização dos robôs ainda é muito limitada é, principalmente, a incapacidade técnica dos mesmos de realizar tarefas em ambientes não estruturados. Ambientes não
estruturados são definidos por Mason como aqueles em que o ambiente não foi preparado para a
utilização do robô, a tarefa não é planejada para a aplicação do robô e não existem regularidades
que o robô possa explorar para cumprir sua tarefa (Mason, 2012).
A execução de tarefas em ambientes não estruturados tem sido tema de um grande número
de trabahlos da comunidade científica atuante na área de manipulação robótica, dois grandes
temas se destacam. O primeiro, é a modelagem do ambiente por meio de técnicas de visão
computacional e análise de nuvens de pontos e o segundo é o controle de manipuladores robóticos para realizar contato estável com o ambiente.
A modelagem do ambiente através de visão computacional, 3D ou não, tem ganhado grande
destaque nos últimos anos devido ao surgimento de sensores capazes de criar as chamadas
nuvens de pontos. Através destas, diversos trabalhos demonstram a viabilidade de segmentar
1
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objetos em cenas e planejar e realizar tarefas em ambientes não estruturados após o seu reconhecimento. Pedro e Caurin mostram que a precisão dos dados coletados é baixa, além disso
outros problemas como oclusão e sombras nas cenas, limitação dos sensores com relação a
luminosidade, inviabilidade de posicionamento do sensor para leitura da cena inviabilizam a
utilização dos sensores em boa parte das aplicações (Pedro e Caurin, 2012).
A percepção desta limitação técnica adicionada a observação da capacidade humana de
realizar tarefas através da combinação entre visão e tato são a inspiração deste trabalho. O ser
humano é capaz de utilizar o tato para complementar a informação visual quando esta é pobre.
Um exemplo tradicional deste fato é a orientação e posicionamento de uma chave para abrir uma
fechadura, mesmo em ambiente escuro, realizamos esta atividade em maiores dificuldades.
No contexto brasileiro, as atividades de exploração submarinas, como do pré-sal, apresentamse como um excelente exemplo deste problema. O ambiente em que ocorre a tarefa é não estruturado e não permite a utilização de seres humanos devido as grandes profundidades e o
risco envolvido. A utilização de câmeras de visão computacional é limitada devido a falta de
iluminação e possível turbidez da água, oclusão e demais problemas já citados. A utilização
do contato como fonte de informação adicional pode se apresentar como importante fator de
desenvolvimento tecnológico neste caso.
O desenvolvimento de tecnologias que permitam obter com precisão a informação virtual
do ambiente onde a manipulação robótica ocorre é de fundamental importância para a evolução dos robôs e consequentemente sua utilização em novas aplicações. Além da melhoria das
técnicas de aquisição de informação tridimensional do ambiente a utilização de outras técnicas
em conjunto com a informação visual pode ajudar neste processo. Os seres humanos utilizam
o contato para enriquecer sua informação do ambiente quando a mesma não é suficiente para
a execução da tarefa e esta característica pode ser imitada nas aplicações robóticas. Está é a
motivação e objetivo geral deste trabalho.

1.2

Objetivos

O objetivo global deste trabalho é investigar da utilização do contato para enriquecer a
informação virtual do ambiente onde a manipulação robótica ocorre. As principais dificuldades
para implementação desta estratégia adicionada aos resultados obtidos experimentalmente deve
permitir uma análise mais profunda do tema. Diversos objetivos específicos foram propostos
com esta finalidade.
O primeiro objetivo específico é a elaboração de um framework de manipulação robótica
que ofereça estruturação, organização e coerência ao desenvolvimento e gerenciamento em todos os níveis de controle em um sistema robótico capaz de realizar atividades em ambientes
não estruturados. Posteriormente o posicionamento da utilização de contato para enriquecimento do ambiente, em forma de sub-blocos de subsistemas do framework deve ser realizada
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localizando o trabalho em um contexto global de pesquisa de manipulação robótica desenvolvida pelo centro de robótica de São Carlos através do laboratório de manipulação robótica da
Escola de Engenharia de São Carlos.
O desenvolvimento de uma estrutura robótica, nominalmente sistema de baixo nível, alto
nível e intercomunicação entre os mesmos foi o segundo objetivo deste trabalho. O desenvolvimento e implementação do sistema de controle completo de um robô industrial capaz de realizar
manipulação estável utilizando técnicas de controle de impedância, comunicação através de redes industriais, fechamento de malha com sensores de força a e comunicação com sistema de
alto nível apresentaram um desafio técnico e conferiram um caráter prático ao trabalho.
A determinação da influência dos parâmetros do controle de impedância sobre a estabilidade
do contato e a determinação de estratégias que melhor se apresentam para a determinação de
posição através de contato foi o terceiro objetivo específico deste trabalho.
O quarto objetivo foi determinar através de contato a posição precisa de um conjunto válvulatubo que teve sua posição inicial passada para o sistema com grande fator de incerteza. O
contato estável com o conjunto é utilizado para determinar com precisão a posição do mesmo.
Finalmente a determinação da precisão de posicionamento obtida com a estratégia proposta
e a comparação com os resultados de precisão de sistemas de visão computacional foi o último
objetivo do trabalho.

1.3

Estrutura da dissertação

O capítulo 2 apresenta uma revisão do estado a arte. São abordados os temas de manipulação
robótica com ocorrência de contato, sistemas e frameworks de visão artificial, principalmente
tridimensionais, e trabalhos que utilizam o contato como fonte de informação adicional para o
modelo virtual do ambiente.
O capítulo 3 apresenta o framework de manipulação robótico desenvolvido. Ele oferece
uma visão organizacional das tarefas a serem realizadas por um sistema robótico em ambiente
não estruturado. São apresentados exemplos de aplicação do framework assim como o posicionamento deste trabalho no mesmo.
O capítulo 4 apresentam uma revisão bibliográfica e o desenvolvimento matemático da implementação do controle de impedância para um manipulador genérico. O controle de impedância tem se consolidado como controle mais adequado para atividades de manipulação robótica
com contato e foi utilizado para o controle do manipulador utilizado neste trabalho.
O capítulo 5 apresenta o desenvolvimento de todo o hardware e controle aplicados neste
trabalho, o capítulo apresenta as tecnologias utilizadas e a implementação do controle de impedância adotada para o manipulador. São realizadas também discussões pertinentes a aplicação
do controle de impedância em manipuladores industriais de juntas rígidas e grandes relações de
transmissão em seu eixo.
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O capítulo 6 apresenta os experimentos realizados para detectar a posição de uma válvula a
partir da posição imprecisa passada através de e os resultados obtidos. Uma série de estratégias
de modificação dos parâmetros de controle de impedância são propostas e analisadas com o
objetivo de melhorar a estabilidade do contato para a medida da posição. Por fim um experimento para determinar a repetibilidade dos resultados de posição medidos é apresentado e uma
aplicação do sistema na determinação da posição angular do tubo é apresentada.
O capítulo 7 apresenta as conclusões obtidas no trabalho nos aspectos de implementação do
controle de impedância no manipulador robótico, nos aspectos de execução de contato estável
e de utilização de contato para enriquecimento da informação virtual do ambiente. Finalmente
a discussão de trabalhos futuros é delineada encerrando este trabalho.

C APÍTULO

2
ESTADO DA ARTE

2.1

O problema da manipulação robótica

A história de Powel, Donovan e o Robô SPD-13, 2.1(b), conhecido como Speedy, criada por
Isaac Asimov no ano de 1942 se passa no ano de 2015 no planeta Mercúrio onde os protagonistas
da história devem reiniciar as operações de uma estação de mineração abandonada (Asimov,
1942). Nesta história o robô Speedy é utilizado pelos seres humanos para realizar de forma
autonoma uma tarefa que representaria potencial risco ao ser humano. Ainda não chegamos
a Mercúrio, porém chegamos a Marte e também já temos um robô humanoide presente na
Estação Internacional Espacial 2.1(a) ajudando os astronautas nas tarefas cotidianas, mesmo
que em caráter de pesquisa (Diftler et al., 2011).
Tanto na história da ficção assim como na história real a função do robô é substituir o ser
humano nas tarefas perigosas ou repetitivas que precisam ser realizadas. Ainda estamos distantes da realidade imaginada por Asimov pois existem inúmeros desafios técnicos para chegar a
esta realidade. Entre os diversos desafios que ainda não superamos, sem dúvida, a manipulação
robótica é um dos maiores.
Atualmente robôs já são utilizados em larga escala na indústria. Diversas aplicações como
pintura, soldagem, empilhamento de embalagens entre outras tarefas são realizadas por manipuladores robóticos. Segundo a IFR (International Federation of Robotics) aproximadamente
170.000 robôs para aplicações industriais foram vendidos no ano de 2011, dentre eles, para o
Brasil foram vendidas 1.440 unidades, um aumento de 125% em relação ao ano de 2010 (IFR,
2013). Apesar destes números extraordinários, a tecnologia utilizada nos robôs industriais ainda
5
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é muito limitada e não permite explorar todas as aplicações em que um robô poderia ser utilizado. Entre as limitações apresentadas por estes robôs, destaca-se a incapacidade de realizar
contato controlado com o ambiente.

(a) Robonaut

(b) SPEEDY

Figura 2.1: a) Foto do Robô Robonaut 2 - Robô de pesquisa em testes na estação espacial
internacional. Disponível em: http://wordlesstech.com - Data:11/05/2013, b) Ilustração de
RUNAROUND - obra de ficção de Asimov, Art. Ray Dillon. Disponível em:
http://raydillon.blogspot.com Data:11/05/2013
Aplicações utilizando robôs que executam contato físico com o ambiente, como por exemplo furação, usinagem, rebarbação ou mesmo montagem, o fazem de maneira não controlada
ou através de garras especiais acopladas ao TCP do robô e dotadas de atuadores elásticos e
amortecedores. Estes, postos em série entre robô e ambiente tem a função de diminuir a rigidez aparente do ambiente a fim de que o manipulador não perca sua estabilidade. Desta forma
os robôs utilizados atualmente na indústria não são capazes de realizar, por si só, tarefas com
interação física.
Outro aspecto que deve ser considerado, é o ambiente onde estes robôs estão inseridos. Ele
deve ser altamente estruturado em virtude das limitações impostas pelo seu sistema de controle.
Um ambiente é estruturado para a execução de uma tarefa na medida em que: 1) foi projetado
para facilitar a solução da tarefa através de um modelo de robô particular, 2) foi projetado para
facilitar a sua solução ou 3) tem regularidades que são exploradas pelo robô para executar a
tarefa(Mason, 2012).
Exemplos práticos de atividades que podem deixar o ambiente estruturado, no caso de robôs
industriais, são: as posições e orientações dos objetos a serem manipulados são conhecidos em
relação a base de referência do robô, o produto a ser fabricado pelo robô é projetado de forma a
facilitar este processo, a garra do robô é projetada especialmente para a aplicação a ser realizada,
o ambiente é livre do colisões e acesso de objetos desconhecidos entre outros. Robôs industriais
trabalham em aplicações conhecidas, cíclicas e pré-programadas. Recentemente, em algumas
aplicações industriais foram integrados novos sensores capazes de permitir que o robô conheça
o ambiente externo. Como exemplo citamos o emprego de câmeras de visão computacional
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para determinar a posição de pega de componentes dispostos aleatoriamente em aplicações de
"pick and place".
A manipulação robótica, neste trabalho, será entendida como a realização de interação física
de um manipulador robótico em um ambiente não estruturado. Desta forma o manipulador
robótico não está preparado para realizar a tarefa. O ambiente também não está preparado e
além disso é desconhecido. Por fim a tarefa a ser executada também não é conhecida.
A manipulação robótica tem recebido especial atenção no último ano na comunidade científica, especialmente depois da catástrofe ocorrida em Fukushima, o DARPA (Defense Advanced
Research Project) passou a promover um desafio mundial, DARPA Robotics Challenge, para as
universidades onde o objetivo final é criar um robô humanoide capaz de entrar em uma zona de
catástrofe, orientado por uma pessoa não especializada em robótica, e reparar uma instalação
fabril. Este desafio, como já comentado, foi fortemente inspirado pela tragédia ocorrida nas
instalações nucleares de Fukushima.
No cenário Brasileiro, a manipulação robótica em ambiente não estruturados deve ser tratada com especial atenção devido a existência de exploração submarina de petróleo em águas
profundas, o Pré-sal. O ambiente onde a extração do petróleo ocorre possui uma profundidade
de aproximadamente 8000m e por este motivo, claramente, não permite que seres humanos sejam empregados nas tarefas de reparo e montagem das instalações. Sendo assim a evolução das
capacidade de manipulação robótica é de grande importância para evolução das atividades de
exploração deste importante recurso natural.
Por fim, a utilização de robôs em tarefas domésticas (Forlizzi e DiSalvo, 2006) e reabilitação robótica (Krebs et al., 2006) é outro tema de grande importância no estudo da manipulação
robótica. Robôs podem ser empregados como ferramentas para auxiliar as pessoas, principalmente as incapacitadas fisicamente, a realizar atividades cotidianas em um ambiente doméstico
ou ainda em processos de terapia ajudando pacientes na recuperação de suas funções. Para estes
tipos de aplicações entretanto, além das características apontadas até o momento, uma característica particular e extremamente importante é garantir a interação física segura entre robô e ser
humano (pHRI) (De Santis et al., 2008; Albu-Schaffer et al., 2005).
Neste contexto este trabalho explora duas importantes habilidades que os robôs devem possuir para obter sucesso nas tarefas em ambientes não estruturados, como os citados acima, estas
são: a capacidade de realizar interação física com o ambiente de forma estável e controlada e
a capacidade de detectar e reconhecer o ambiente a sua volta. Apesar de não serem as únicas
capacidades necessárias para a manipulação em ambientes não estruturados, estas, são duas das
mais importantes e mais pesquisadas atualmente.
A interação física com o ambiente, capacitará os manipuladores a modificar o ambiente a
sua volta. Exemplos desta são: a pega de um objeto, utilização de uma ferramenta, montagem
de um conjunto de peças entre outras. Para realizar tais tarefas, o manipulador deverá executar
movimentos no espaço que podem ser classificados segundo Hogan (Hogan, 1985) em três
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tipos. Estes tipos estão relacionados com a variação de quantidade de movimento que o mesmo
provoca no ambiente.
O primeiro caso é o movimento livre, neste as forças de interação com o ambiente podem
ser desprezadas. Os únicos esforços observados nas juntas do manipulador são os originados
de sua própria dinâmica. Não existe contato com o ambiente, e consequentemente, nem troca
de esforços. Podemos definir o trabalho que o robô realiza no ambiente como nulo sendo
dW = F dx = 0.
O segundo caso a ser considerado é aquele em que o manipulador está acoplado com o ambiente ou seja, o manipulador aplica força no ambiente em um eixo completamente ortogonal
ao eixo em que o movimento ocorre. Nesta situação podemos considerar que dW = F dx = 0
uma vez que na direção do movimento F = 0 e na direção da força dx = 0. Vale ressaltar neste ponto que para aplicar a força no ambiente em uma direção normal a ocorrência de
deslocamento devemos considerar forças de atrito nulas entre manipulador e ambiente nulas.
Finalmente, no caso mais generalizado, temos a situação em que o manipulador executa
trabalho no ambiente, a relação é dW 6= 0. Este caso de movimento, sendo controlado com
sucesso, capacitaria os robôs a realizar uma série de operações como ou basicamente qualquer
operação envolvendo o uso de uma ferramenta. Este caso tem sido amplamente estudado e
atualmente é um dos grandes temas da comunidade científica envolvida com robótica.
A segunda capacidade nas quais os robôs devem ser aptos para realização de tarefas em
ambientes não estruturadas é a capacidade de perceber o ambiente a sua volta. Câmeras de
visão computacional, câmeras 3D, sensores laser de varredura, modelos tridimensionais entre
outras técnicas devem ser utilizadas para que o manipulador perceba o ambiente e possa definir
os movimentos e trajetórias que devem ser realizados para a execução de uma tarefa. Neste
ponto, deve ser consideradas todas as técnicas necessárias para reconhecer objetos e planejar
como se aproximar dos mesmos, qual a melhor maneira de pegá-los, qual a melhor maneira de
utilizá-los entre outras. Entre as técnicas mais utilizadas para percepção do ambiente destaca-se
a visão computacional.
A percepção do mundo exterior através da visão computacional por sua vez possui diversas
limitações. O uso de sistemas de visão como câmeras ou sistemas 3D incorre em erros de captura de dados e erros de medida que influenciam severamente os resultados. Outra limitação é
que os objetos podem estar parcialmente ou totalmente encobertos, dificultando assim a aquisição da informação através destes sistemas. Por fim, em casos extremos, a falta de iluminação
pode inviabilizar a utilização de visão computacional em diversos ambientes.
Os seres humanos, por sua vezes, desenvolveram capacidade motora de explorar o ambiente
através do contato com os objetos. É com grande facilidade que somos capazes de reconhecer
formas através do tato. Um simples exemplo é a naturalidade que conseguimos localizar, orientar e utilizar uma chave para abrir uma porta mesmo no escuro sem o auxílio da visão. Está é a
fonte de inspiração deste trabalho. Sua proposta é estudar a capacidade de melhorar a percepção
do ambiente utilizando o contato como uma fonte adicional de informação.
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A capacidade de interagir com o ambiente de forma estável e os principais trabalhos realizados na área serão discutidos na sessão seguinte, 2.2. A capacidade de modelar o ambiente será
apresentada na sessão 2.3. Finalmente a sessão 2.4 revisará os principais trabalhos realizados
utilizando o contato como forma adicional de percepção do ambiente.

2.2

O controle do contato

O contato com os objetos dispostos no ambiente é fundamental para a manipulação robótica.
Os seres humanos utilizam o contato de duas principais maneiras, a primeira para explorar o
ambiente a sua volta e a segunda para aplicar forças nos objetos afim de manipulá-los, pegá-los,
empurrá-los entre outras ações. O foco deste trabalho não é a utilização do contato para pegar e
manipular objetos, e uma revisão dos avanços feitos na área pode ser encontrada nos trabalhos
de Bicchi at al. e Okamura at al. (Bicchi e Kumar, 2000; Okamura et al., 2000). O tema,
aqui explorado, considerará trabalhos desenvolvidos no sentido de capacitar os manipuladores
a executar contato estável com o ambiente.
Para o controle do contato ser executado, o manipulador deve ser capaz de perceber o ambiente a sua volta e sentir os esforços que são trocados com o ambiente, apesar do controle de
impedância (Hogan, 1985). O controle de impedância, atualmente, é a técnica mais utilizada no
controle de manipuladores robóticos em aplicações de manipulação de objetos, principalmente
em ambientes não estruturados. Ele não requerer a utilização de sensores de contato em sua
teoria, entretanto, a utilização de sensores ainda é necessária devido a incapacidade técnica da
tecnologia atual criar atuadores com as características necessárias para atender este requisito.
Este tópico será discutido mais profundamente a frente.
Existem diversas tecnologias de sensores para o monitoramento do contato, entre as mais
populares estão as matrizes de sensores de contato e os sensores de força e torque, a diferença entre as tecnologias, suas teorias, vantagens e desvantagens podem ser encontradas na
literatura(Howe, 1993; Tegin e Wikander, 2005). Neste trabalho, será dada especial atenção
a utilização de sensores de força como feedback do contato pois o manipulador utilizado nos
experimentos possui o hardware necessário para implementação de tal tecnologia.
As técnicas de controle para habilitar os manipuladores a interagir com o ambiente, vem
sendo alvo de estudos a partir de meados dos anos 80 os principais avanços na área serão discutidos a seguir concentrando-se na técnica de controle de manipuladores para execução de forças
controladas no ambiente.
Craig apresenta em seu trabalho uma metodologia de controle, conhecida como controle
Híbrido de Força/Posição. Esta metodologia resolve o problema onde um controle de força é
aplicado em uma direção enquanto um controle de posição é realizado em uma segunda direção, ortogonal a primeira (Craig, 2004). Tal controle é plausível em quaisquer eixos arbitrários
e ortogonais com a condição de que os mesmos sejam conhecidos e que o eixo em que ocorre o
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movimento não possua forças de atrito. Estas condições são muito difíceis de serem implementadas na prática.
Duffy em seu artigo aponta fortes críticas ao controle Híbrido de Força/Posição. A principal
argumentação de feita por ele é que o controle citado baseia-se na ortogonalidade entre os
eixos e está ortogonalidade é impraticável dos pontos de vista prático e geométrico (Duffy,
1990). A argumentação usada por ele para suportar tal crítica é de que a definição utilizada
para ortogonalidade do controle híbrido apresenta inconsistência dimensional, dependência das
unidades de medidas adotadas e dependência do centro de origem escolhido para o sistema.
A partir destas críticas, Griffs apresenta o Kinestact Control (Griffis, 1991) utilizando a
modelagem de manipuladores por produto de exponenciais proposta por Brockett (1984). Ele
desenvolve uma metodologia para controlar as heliforças nos sentidos de movimento restrito ao
mesmo tempo que controla os heligiros dos movimentos livres.
Entre toda a discussão sobre o controle híbrido Força/Posição, Hogan (Hogan, 1985) propôs
em 1985 o controle que, nos anos seguintes e atualmente, vem sendo mais utilizado pela comunidade científica da área de manipulação robótica. O controle de impedância tem forte inspiração biológica e é fonte dos estudos motores realizados no Newman Laboratory do MIT.
Seu objetivo é controlar a relação dinâmica entre força e posição oferecendo ao manipulador
uma característica dinâmica. A troca de paradigma feita por Hogan é tratar o ambiente como
uma admitância (recebe esforços e responde com deslocamentos) e o manipulador como uma
impedância (recebe deslocamentos e responde com esforços)
O controle de impedância é adotado no robô SCARA para realização dos experimentos realizados deste trabalho por isso será mais amplamente explorado em um capítulo próprio neste
trabalho, capítulo 4. O motivo da ampla utilização do controle se deve a duas principais características apresentadas pelo mesmo, a passividade do controle e a capacidade de ser aplicado
para ambas as situações de movimento livre ou com contato independente das direções em que
estes ocorrem.

2.3

Percepção e modelagem do ambiente

O surgimento das câmeras de visão 3D nos últimos anos tem revolucionado os trabalhos
na área de visão computacional. A utilização de visão computacional é de especial importância
para a manipulação robótica em ambientes não estruturados pois antes de qualquer manipulação
ocorrer é necessário obter informações de posição e orientação do objeto alvo da tarefa. Mais
genericamente, é necessário encontrar o objeto no ambiente.
Dentre os mais importantes trabalhos de visão computacional podemos destacar o surgimento dos frameworks dedicados ao processamento das informações geradas pelos equipamentos de aquisição de dados. O PCL Library (Rusu e Cousins, 2011) é um conjunto de ferramentas
computacionais dedicas a aquisição, e análise de nuvens de pontos. Dentre as ferramentas en-
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contradas podemos destacar ferramentas de tratamento de imagem, detecção de características,
aquisição de imagens entre outras. Entretanto o PCL não é o único framework existente, outros
exemplos com característica OpenSource são o 3DTK (Nüchter et al., 2011) e o CloudCompare
(EDF, 2011).
Podemos também destacar como uma ferramenta comercial o HALCON 9.0 da empresa
MVTec Software, este produto é utilizado no Robô R2 da NASA para detectar os objetos a
serem manipulados no painel de teste da estação espacial.

Figura 2.2: Exemplo de detecção de plano utilizando RANSAC - PCL Library. Os pontos
detectados como pertencentes a um mesmo plano estão coloridos em verde

Um exemplo de ferramenta disponibilizadas pelo PCL é a detecção de superfícies através
do método RANSAC (Fischler e Bolles, 1981). Uma aplicação é mostrada na figura 2.2. Entretanto, percebe-se que uma larga faixa de tolerância é necessária para que o método seja capaz
de detectar o plano mostrado em verde na figura. A razão disto é a grande variabilidade apresentada pelo sistema de aquisição de pontos, neste caso o Microsoft Kinect.
Conhecer o ambiente existente para executar a manipulação robótica é fundamental principalmente por dois aspectos, encontrar o objeto a ser manipulado e descobrir sua posição e orientação em relação ao sistema de coordenadas do manipulador. O trabalho de Izadi at al (Izadi
et al., 2011), figura 2.3, apresenta uma ferramenta para reconstrução do ambiente utilizando novamente o Microsoft Kinect. Apesar dos resultados impressionantes obtidos a utilização desta
técnica para aplicações em manipulação robótica não é totalmente viável. Na grande parte das
aplicações não é possível navegar com a câmera pela cena, por exemplo, a fim de reconstruir
totalmente o ambiente a ser manipulado. Além de ser um processo muitas vezes inviável, este
processo é demorado e custoso computacionalmente além de não ser livre de erros de medida.
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Figura 2.3: Exemplo de reconstrução de ambiente usando a técnica KinectFusion. Não são
utilizados outros sensores além do Kinect para realizar a aplicação. Imagen retirada do
YouTube

Outros trabalhos demonstraram capacidade de detectar objetos no ambiente, mesmo com
informações incompletas do mesmo. Chita at al. utiliza as informações provenientes de sensores 2D e 3D juntamente com um banco de dados de modelos de objetos. Uma vez que o objeto é
reconhecido na cena, o robô pode utilizar seu modelo completo para executar o planejamento da
tarefa a ser realizada (Chitta et al., 2012). Da mesma forma o trabalho de Hsiao at al. apresenta
a correção das trajetória da pega do objeto a partir da informação dos sensores de tato presentes
na garra do robô (Hsiao et al., 2010).
Stückler at all propuseram algoritmos de segmentação rápida de superfícies planas. Uma
vez que na maioria das tarefas em ambientes domésticos, como cozinhas, os objetos a serem
manipulador encontram-se apoiados sobre mesas e bancadas, a estratégia de segmentar o plano
e posteriormente subtraí-lo do ambiente tem como resultante os diversos objetos disponíveis
a serem manipulados no ambiente (Stueckler et al., 2011). Outra abordagem para detecção
de objetos utilizada por Stückler foi a utilização de textura e cor dos objetos para realizar sua
identificação e posterior comparação com os modelos existentes nas bases de dados (Stuckler e
Behnke, 2009). Outro exemplo desta abordagem é trabalho de Kragic at al, estes, executam a
identificação e modelagem de objetos a partir de informações incompletas (Kragic et al., 2005).
Desta forma percebe-se que as informações provenientes dos sistemas de visão, apesar de
serem fundamentalmente importantes, não são completas suficientemente para o sucesso das
tarefas de manipulação. O reconhecimento de objetos está sujeito as mesmas limitações do ser
humano. Por exemplo, uma caneca que tenha sua alça encoberta pelo próprio corpo da caneca,
a partir de uma posição de visualização, poderá ser facilmente confundida com um copo.
Informações encobertas em um objeto não são os únicos problemas relacionados aos sistemas de visão. A variação de luminosidade, assim como características técnicas, limitam a
utilização destes equipamentos. Sistemas como Microsoft Kinect, por exemplo, são limitados
a uso em ambientes internos. A maioria dos sistemas estão limitados a presença de luz entre
outros problemas.
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Finalmente a precisão dos sistemas também não sugere que os mesmos sejam confiáveis
como fonte de informação para tarefas de precisão. O trabalho apresentado por Pedro investigando a precisão do sistema Microsoft Kinect demonstrou a ocorrência de erros que poderiam
inviabilizar o processo de manipulação em diversos casos (Pedro e Caurin, 2012).

2.4

Modelagem do ambiente através do contato

Com o objetivo de melhorar o conhecimento do ambiente, principalmente por conta das
dificuldades encontradas pelos sistemas de visão computacional, diversos trabalhos passaram a
utilizar o contato como fonte extra de informação. Desta forma medições da posição de contato,
em conjunto com as informações já existentes sobre o ambiente podem ser unidas de forma a
criar um modelo de ambiente mais preciso. Por outro lado, esta capacidade de sentir o ambiente
onde está ocorrendo o contato permite que os sistemas de visão trabalhem com modelos mais
genéricos de objetos, podendo abrir mão de detalhes dos objetos e tornando-se menos custoso
computacionalmente e menos complicados.
Utilizando uma mão robótica, inspirada na mão humana, Allen e Michelman desenvolveram
um trabalho onde um objeto era reconhecido fechando a mão em torno do mesmo. Os ângulos
das juntas dos dedos da mão que eram movimentados até que um sensor de força atingisse um
determinado limar de força eram utilizados como fonte de informação. Outros experimentos
como exploração de superfície e planos genéricos foram realizados (Allen e Michelman, 1990).
Stansfield utilizou em seu trabalho um sistema robótico composto de um manipulador com
sensores de tato acoplados ao TCP (Stansfield, 1987, 1988b,a) e câmeras de visão compondo
um sistema de visão estereoscópio. Através do sistema de visão objetos eram comparados aos
modelos em um banco de dados e a partir do resultado desta comparação, concluía-se a respeito
da necessidade de maior exploração para determinar completamente o objeto ou não. Por fim,
caso necessário, as faces do objeto eram analisadas através de tato, a fim de definir unicamente o
objeto no banco de dados. Como exemplo desta abordagem podemos citar um caneca que tenha
sua alça encoberta pelo próprio corpo do ponto de vista do sistema de visão. Neste momento a
abordagem de Stansfield determinaria que existe uma dúvida entre os objetos caneca ou copo no
objeto visualizado por conta da falta de informação de uma das faces. Por fim, o manipulador,
através do tato iria investigar a face desconhecida para determinar completamente o objeto.
Zhou investigou a utilização de sensores de força/torque montados entre uma peça utilizada
como ponta de dedo e um manipulador robótico (Zhou et al., 1996). A localização do ponto
de contato era realizada, neste trabalho, a partir das informações provenientes do sensor. As
conclusões obtidas mostram que apesar de uma menor precisão de localização, a utilização de
sensores de pulso era possível de ser implementada. O objetivo final do sistema não era definir a
posição de um objeto a partir do contato mas sim definir o ponto em que o contato ocorre. Desta
forma, quando comparado com este trabalho, o trabalho de Zhou tem em comum a utilização
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de sensores de forçatorque no lugar dos tradicionais sensores de contato, entretanto o trabalho
de Zhou não se preocupava com o controle deste contato a sim apenas em qual posição espacial
em que o mesmo ocorria.
Para realizar uma tarefa de montagem, Ishikawa utilizou a fusão de sensores de visão e força
para determinar o ponto de contato entre o objeto e o ambiente. O sistema de visão era responsável por estimar o plano onde o contato acontecia através da análise da cena. A informação
proveniente do sensor de força, por sua vez, junto com o objeto pré-conhecido eram fundidas
determinando o ponto de contato entre o objeto e o ambiente, posteriormente a informação era
utilizada para a reorientação e montagem do objeto na posição desejada (Ishikawa et al., 1996).
Okamura apresenta em seu trabalho a aplicação de dois robôs, simulando dedos, rolando
um objeto sobre um plano, que simula a palma da mão, de forma a descobrir pequenos detalhes
(Okamura et al., 1997). O controle dos robôs foi realizado através do controle de impedância,
que também é utilizado neste trabalho, e um dos dedos apresentava uma matriz de sensores de
tato que foi responsável por reconhecer com sucesso um pequeno entalhe existente na esfera
sendo manipulada.
Este trabalho, entretanto, tem como objetivo investigar como utilizar o controle de impedância de forma a obter uma contato estável com um objeto a ponto de utilizar sua informação
de posição como dado adicional no modelo do ambiente. Este trabalho é um passo inicial
no sentido de realizar técnicas mais completas de exploração do ambiente através de contato
utilizando sistemas robóticos.

C APÍTULO

3
FRAMEWORK PARA MANIPULAÇÃO
ROBÓTICA

3.1

Os frameworks existentes para manipulação robótica

Devido a complexidade computacional necessária para realizar o processo de manipulação
robótica, a adoção de um framework fornece estruturação, organização e coerência ao desenvolvimento e gerenciamento do sistema robótico em todos os níveis de controle. Adicionalmente
ele permite o desenvolvimento de trabalhos de pesquisa de forma distribuída e por diferentes
pesquisadores do Centro de Robótica de São Carlos. Além disso, o framework contextualiza
cada trabalho em um panorama global da aplicação.
O OROCOS (Bruyninckx, 2001) também é um framework Open-Source, mantendo o objetivo de compartilhamento e reutilização de software entre os pesquisadores da área da robótica. Foi idealizado para ser flexível e possuir uma documentação especialmente detalhada e
abrangente cuja finalidade não era apenas utilização de seus módulos, mas também ensino de
engenharia através dos mesmos. O framework foi projetado para ser genérico e atender todos
os possíveis tipos de robôs existentes.
Da mesma forma que os anteriores o framework CARMEN (Montemerlo et al., 2003) foi desenvolvido com o objetivo de compartilhamento de algoritmos. O CARMEN entretanto define
três camadas de abstração. A camada base realiza o tratamento da integração do sistema com
o hardware além de tratar algumas informações de sensores para, por exemplo, evitar colisões.
15
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A sua segunda camada é projetada para planejamento de trajetória, localização de objetos, planejamento de movimentos além de outras funções. A segunda camada entretanto é fortemente
vinculada a primeira camada. Por fim a terceira camada é responsável pelo interfaceamento
com o usuário.
O Player/Stage (Gerkey et al., 2003) é um framework projetado para múltiplos robôs. O
sistema, também Open-Source, tem o objetivo de facilitar o trabalho de programação de robôs,
principalmente considerando-se a troca de informação entre múltiplos robôs. Ele oferece uma
estrutura de comunicação via sockets e é muito mais voltado para a simulação e robótica móvel.
Desenvolvido inicialmente para o Sony AIBO, o Tekkotsu (Touretzky e Tira-Thompson,
2005) é mais um framework existente e Open-Source. Hoje em dia ele já suporta uma grande
variedades de robôs e é utilizado em diversas universidades com finalidade de pesquisa e ensino.
O framework incluí ferramentas de processamento de imagem, localização, cinemática direta e
inversa, monitoramento remoto e tele-operação.
O ROS (Quigley et al., 2009) é um framework robótico Open-Source amplamente utilizado
pela comunidade científica atualmente. Seu maior divulgador é o robô PR2 que mostra diversas implementações interessantes (Nierhoff et al., 2011) (Becker et al., 2011) de manipulação
robótica utilizando o framework combinado a modernas técnicas de controle, processamento
de imagem e processamento de informação. O ROS foi projetado para atender aplicações de
robôs para serviço doméstico e manipulação móvel. A sua estrutura pode ser distribuída entre
múltiplos computadores e não precisando de um servidor central. O framework é compatível
com diversas linguagens de programação além de ter sua estrutura baseada em ferramentas que
os usuários podem compartilhar. Além disso, o ROS disponibiliza diversas ferramentas prontas para monitoramento, gravação e posterior análise de dados e variáveis do sistema. O ROS
apresenta-se muito mais como uma ferramenta de software para programação e comunicação
entre tarefas do que uma estrutura organizacional que determina as tarefas existentes, suas funções e a relação entre elas e o seu tempo de execução.
Além destes citados inúmeros outros exemplos podem ser encontrados na literatura como o
MCA (Scholl et al., 2001) ou o Microsoft Robotics Studio (Jackson, 2007) . Um ponto comum
entre estes frameworks é sua forte ligação ao desenvolvimento de software e suas respectivas
tarefas de comunicação entre os diferentes módulos. Após a análise dos mesmos, conclui-se
a ausência de uma estruturação ideologica das tarefas necessárias e a intercomunicação entre
elas, este é o objetivo deste framework e isto vai além das ferramentas de software utilizadas
para tal propósito.
Outro importante propósito é organizar e dividir entre os trabalhos os módulos e atividades
a serem construídos. Finalmente, vale concluir que a maioria destes frameworks poderia ser
utilizada para implementação do nosso framework. Futuramente pretende-se adotar o ROS
por conta de sua forte divulgação, grande biblioteca de software e recente adoção do mesmo
pelo desafio DARPA Robotics. A adoção do ROS entretanto não invalida a ideologia de nosso
framework, a mesma será mantida quando adotado o novo sistema de software.
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Um framework para manipulação

De acordo com Okamura et al. e também Mason exemplos de capacidade de manipulação
com destreza incluem desde o simples deslocamento, empurrando ou puxando um objeto, até
tarefas complexas como montagem e desmontagem de objetos e conjuntos componentes de
mecanismos. Existem também diversas habilidades relacionados ao uso de ferramentas a serem
seguradas corretamente e manuseadas corretamente. Exemplos são: escrever, cortar, pinçar
entre outras. O ponto comum a todas estas atividades é a interação controlada entre manipulador
e ambiente a sua volta (Okamura et al., 2000; Mason, 2012).
O framework proposto prevê diferentes modos de operação:
• Controle Básico individual de cada uma das juntas.
• Capacidade de tele-operação.
• Modo de operação Híbrido onde partes do movimento são impostas manualmente e partes
são automaticamente controladas reduzindo a dificuldade para o usuário
• Modo de manipulação totalmente autônomo
O sistema é baseado em uma abordagem comportamental, diferentes módulos geram ações
independentes porém simultâneas. O processamento destes módulos respondem a estímulos
de diferentes sensores integrados ao manipulador e o movimento resultante é uma combinação
(fusão) das ações sugeridas pelos diferentes módulos. O comportamento final do manipulador
depende das prioridades, condições do ambiente e contexto de execução, Inicialmente as ações
são planejadas de forma imprecisa e sua execução é inicializada, o refinamento dos comandos
ocorre em tempo de execução usando critérios de desempenho e otimização. O responsável por
essa fusão é chamado de "Movement Fusion Subsystem"(MFS). Um subsistema de monitoramento é responsável pelo monitoramento global do desempenho. O mesmo também é dotado
de autonomia para ajustar as prioridades do MFS.
As saídas do MFS alimentam as diversas funções do "Peripheral Motion Coordination System"(Sistema periférico de coordenação de movimentos) que será detalhado na próxima sessão.
Dentre as funções pertencentes a ele existem um planejador global de trajetórias além de diferentes controladores no domínio de juntas ou no domínio Cartesiano, estes controladores atuam
com setpoints de posição, força e impedância.
O presente framework também inclui planejadores de movimento de alto nível como por
exemplo estratégias de pega de objetos baseadas na tarefa a ser realizada. Estas estratégias levam em consideração as propriedade geométricas mas observam, também, o contexto de aplicação para o qual a pega será realizada, antes de decidir a maneira mais adequada para determinar
os pontos de contato. Estão presentes também outros subsistemas para transformar comandos
de usuário em estratégias e listas de tarefas a serem compridas pele robô. Todas estas estruturas
são componentes do "Central Coordination System"(Sistema central de coordenação), Figura
3.1.
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Um sistema cognitivo também é previsto pelo framework, O sistema é responsável por construir um ambiente virtual baseado nas diversas informações obtidas pelos senores de todos os
robôs realizando a ação. Dentre estes sensores estão sistemas de visão computacional tradicionais e 3D, sensores de torque e força, sensores de posição e outros sensores possivelmente
disponíveis. O compartilhamento da percepção que cada robô possui do ambiente compõe um
único ambiente virtual enriquecendo as informações disponíveis para os subsistemas.
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Figura 3.1: Framework de Manipulação Robótica composto pelos sistemas de Sistema
periférico de coordenação de movimentos, Sistema central de coordenação de movimentos,
Sistema cognitivo e Sistema de Fusão de movimentos (Caurin et al., 2012).
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3.2.1

Análise de requisitos

O sistema é capaz de operar múltiplos robôs, cada um dos quais composto por múltiplos
graus de liberdade. Tais podem ser um manipulador inspirado no braço humano tendo integrado
a ele uma mão robótica de vários dedos. Considerando o fatos de que os aspectos de mobilidade
como rodas ou pernas estão além do escopo do trabalho, o framework é estruturado de forma a
permitir a futura implementação de manipulação móvel.
A interface de comando do robô deve oferecer variados modos de operação e funções enumeradas abaixo:
• Controle individual e direto de cada coordenada de junta;
• Controle direto do TCP do robô no sistema de coordenadas cartesiano;
• Interação estável com as superfícies do ambiente:
– Capacidade de aplicar forças e torques controlados;
– Capacidade de executar movimentos com contato estabelecido com o ambiente;
– Impedância variável;
• Identificação de objetos através de sensores com tecnologia 3D;
• Percepção de contato com o ambiente através de sensores de força e torque.
• Pegar e soltar objetos;
• Manusear objetos com a garra do robô;
• Reorientar e reposicionar objetos suportados pelas mãos do robô;
• Apredizagem por Demonstração - Learning-by-Demonstration;
• Controle Remoto (Tele-operação);
Para atender as estas necessidades o framework mostrado na figura 3.1 foi proposto. Ele mapeia o comportamento global do sistema, incluindo todos os manipuladores presentes através de
3 macro estruturas: (a) Sistema central de coordenação; (b) Sistema periférico de coordenação
de movimentos; e (c) Sistema cognitivo.

3.2.2

Controle de múltiplos robôs

A capacidade de coordenar o movimento de múltiplos robôs é a principal característica
a ser implementada pelo framework de manipulação. O controle de ambos os casos de um
simples robô ou um robô múltiplo pode ser modelada através de cadeias cinemáticas fechadas.
Por exemplo, um robô SCARA trabalhando em conjunto com um robô humanoide pode ser
considerado um conjunto de cadeias cinemáticas. Uma mão robótica pode, da mesma forma,
ser modelada como um conjunto de cinco robôs. Neste contexto, cada dedo será considerado
um robô.
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No contexto deste framework, cada cadeia cinemática independente é tratada como uma
unidade básica de movimento. Esta modelagem pode ser entendida como uma abordagem
"bottom-up"devido ao uso de conceitos mecânicos. Uma característica de baixo nível na estrutura afeta diretamente o planejador de movimento de alto nível. Para mais detalhes desta
análise cinemática refira-se a Caurin e Pedro (2009).
Definição: Uma sequência de corpos rígidos e juntas compõem uma cadeia cinemática independente. A sequência inicia na referência inercial do sistema de coordenadas e termina no
sistema de coordenadas do TCP do robô, figura 3.2. Usando como exemplo o braço robótico
composto de dois dedos independentes em sua extremidade, pode-se totalizar duas cadeias cinemáticas ou robôs independentes. De acordo com esta proposta um único atuador pode ser
compartilhado por dois ou mais robôs. No planejamento de alto nível esta modelagem leva a
restrições que simplificam a solução de problemas de controle. Quando o sistema como um
todo é modelado através de conjuntos de cadeias cinemáticas, problemas como a cinemática
inversa, tratamento de colisões e desvio de colisões podem ser tratados de forma compacta e
eficiente.

Figura 3.2: Modelagem de Sistemas Robóticos através de cadeias cinemáticas. O
manipulador é modelado de acordo com cada cadeia cinemática independente. Cada sequencia
de corpos régidos e juntas compõe uma cadeia. Figura retirada de Caurin at all (2012)

A generalização é mais uma vantagem desta abordagem. Novos robôs podem ser integrados
ao sistema modularmente sem a necessidade de reorganização do mesmo.
A junta virtual com 3 graus de liberdade da figura 3.2 fornece a posição e orientação de um
ponto de interesse (objeto sendo manipulado, ponto de contato, colisão com obstáculo), no sistema cartesiano. O diagrama de blocos indica a relação entre o robô e o ambiente demonstrando
a existência de seis graus de liberdade para seis variáveis de entrada do diagrama de blocos.
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3.3

3.3. SISTEMA CENTRAL DE COORDENAÇÃO DE MOVIMENTOS

Sistema central de coordenação de movimentos

Esta estrutura foca as atividades de alto nível: Interação com usuário, aprendizagem por
demonstração (Learning by demonstration), planejemento de movimentos baseados no contexto
e coordenação de movimento entre múltiplos robôs. Como discutido acima, a manipulação de
um objeto por uma mão robótica pode ser entendido como múltiplos robôs (dedos) realizando
uma operação conjunta.
Neste contexto, o sistema central de coordenação de movimentos tem a função de interpretar
os comandos de alto nível e decompor, os mesmos, em tarefas mais simples e modulares. Como
exemplo pode-se adotar a tarefa diária de colocar uma caneca em uma máquina de lavar louças.
Facilmente pode-se elaborar uma lista de sub-tarefas para completar o objetivo: pegar a caneca,
transportar até o interior da lavadoura, posicionar a caneca na orientação e posição correta,
soltar a caneca.
Tarefas realizadas em ambientes não estruturados impõem fortes condições a serem avaliadas. A caneca e sua posição no ambiente devem ser descobertas. Além disso, a informação
visual da caneca pode estar parcialmente obstruída por outros objetos, além do fato de que obstáculos podem aparecer no caminho inesperadamente. Em uma situação extrema, a caneca pode
conter sujeira que pode perturbar o processo de pega.
Em um ambiente não estruturado o número de tarefas tende a crescer. Tarefas para gerenciar
colisões, planejamento de contato, controle da interação física com o ambiente externo podem
resultar em comandos conflitantes para os módulos individuais do robô. Por exemplo, uma
módulo de exploração pode indicar a manutenção do contato com a superfície enquanto um
módulo de planejamento de trajetória pode indicar o desvio de um obstáculo. O módulo de
fusão de subsistemas (MFS) resolve os comandos conflitantes. A abordagem trabalha através
de prioridades e prevalência. A geração de movimento tem maior prioridade e mais influência
para construir o movimento quando comparada a saída de outros módulos. O comportamento do
sistema é medido de forma contínua a de acordo com a taxa de sucesso ou falha as prioridades
são ajustadas dinamicamente.

3.4

Sistema periférico de coordenação de movimentos

Esta estrutura é inspirada na abordagem tradicionalmente utilizada nos manipuladores robóticos industriais. Estes sistemas são divididos em dois níveis, o alto nível é responsável pelo
planejamento de trajetória e o baixo nível responsável pelo controle dos atuadores de cada junta.
Entre estes controles é possível encontrar o controle de posição convencional, módulos calculando a cinemática direta e inversa do manipulador e planejadores de trajetória no espaço das
juntas e no Cartesiano.
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Entretanto, as capacidades deste framework vão além do tradicional controle de manipuladores industriais. A nível de planejamento estão também previstos mapas de impedância e
estratégias para possibilitar contato com o ambiente externo. A nível de controle algoritmos de
detecção de contato e métodos de controle mais sofisticados, como controle de impedância ou
controle de força, são executados.
As metodologias de controle tradicionais são adequadas a movimento livre, e por esta razão, o framework inclui estas características. Apesar de ser adequadas para navegação pelo
ambiente, posicionamento preciso e reorientação do TCP o controle de posição pode introduzir
falhas ou instabilidade no manipulador uma vez que a interação física com o ambiente existir.
Vários métodos, como os analisados na revisão de literatura deste trabalho foram propostos
de forma a capacitar os manipuladores com relação e esta restrição. Dentre eles o controle
proposto por Hogan é de particular interesse uma vez que suas características o fazem extremamente adequado a aplicações em ambiente não estruturados (Hogan, 1985).

3.5

Sistema cognitivo

Esta estrutura é responsável por coletar os dados dos sensores e as ordens vindas dos usuários, estas são considerados comandos. O sistema cognitivo não limita os tipos de sensores que
podem ser integrados ao sistema. Atualmente são utilizados no contexto deste trabalho sensores
de posição (encoders), sensores de corrente dos motores, sensores de força, sensores de torque
e sensores de esforço multi-eixos, câmeras 2D e sistemas de visão 3D.
Após o processo de aquisição, os dados são processados a fim de obter as informações como
a posição do robô e os mapas do ambiente externo. A informação de como os robôs interagem
um com o outro e também como interagem com o ambiente é processada. Os objetos sendo
manipulados pelos robô fazem parte do ambiente externo. Entretanto, contrário da robótica
móvel, o contato é desejado e estrategicamente utilizado por estes robôs para completar a tarefa
com sucesso.

3.6

Exemplos de aplicação

A estrutura proposta no framework pode ser adotada parcialmente de acordo com a aplicação sendo pesquisada ou de acordo com o desenvolvimento dos manipuladores robóticos.
Para exemplificar as características expostas acima serão apresentados alguns projetos e sua
distribuição dentro do framework.
A capacidade de pegar objetos é uma característica chave para os sistemas de manipulação.
A tarefa de pegar um objeto é definida como o correto arranjo de forças de contato a ser aplicado
pelas garras do manipulador no objeto. Estas forças devem ser suficientes para manter o objeto
estaticamente mesmo na presença de disturbios causados por forças externas.
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3.6. EXEMPLOS DE APLICAÇÃO

A pega de objetos usando mãos ou garras robóticas tem sido explorada para diferentes propósitos. Trabalhos recentes neste tema foram realizados por Hanafusa e Asada (1977). Este
trabalho foi concentrado com objetos 2D e a abordagem permitiu completar uma série de tarefas com sucesso. A proposta simplifica a determinação do contato, reduzindo assim, o esforço
computacional necessário. As características de pega 2D foram exploradas pela comunidade de
científica no desenvolvimento de sistemas de baixo custo e rápido processamento. (Sanz et al.,
2005)
Entretanto, pontos de contato definidos em seções planas podem não ser adequados para
pega de objetos de forma complexa. Para estas situações é necessário considerar todas as superfícies do objeto antes de escolher os pontos mais apropriados. O surgimento de novos dispositivos capazes de adquirir a profundidade da cena, sistemas de visão 3D, além dos algoritmos de
processamento de imagem possibilitou o desenvolvimento das teorias de pega para objetos com
formas complexas e também fomentou o desenvolvimento de mãos robóticas mais complexas.
O trabalho desenvolvido por Pedro (Pedro, 2008) encontra os pontos 2D e 3D de um objeto
previamente conhecido utilizando redes neurais (RNAs). A pega de objetos é um dos requisitos
mais importantes para a robótica tanto para ambientes industriais quando para ambientes não
estruturados. Métodos baseados em RNAs são atrativos para pega de objetos desconhecidos
graças a capacidade de generalização e classificação dos mesmos.
A implementação inicia-se no nível cognitivo onde os dados da camera são recebidos em
uma forma de nuvem de pontos. Duas redes de Hopfield simplificam o forma do objeto para
reduzir a quantidade de processamento necessária. Esta etapa é realizada reduzindo o número
de pontos que descrevem o objeto com o mínimo de perda de informação. Um exemplo desta
simplificação é mostrado na figura 3.3.

Figura 3.3: Duas redes de Hopfield simplificam o forma do objeto para reduzir a quantidade
de processamento necessária. Figura retirada de Pedro (2008)
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O sistema envia as instruções de movimentação a serem completadas pelo sistema periférico
de coordenação de movimentos para cada dedo, neste caso a coordenada que cada dedo deve
tocar. Adicionalmente, um algoritmo de auto aprendizagem é acionado no sistema central de
movimentos para permitir melhoria e correção no desempenho da pega. Exemplo de comandos
3D para pega podem ser observados na figura 3.4. Outro módulo calcula as impedâncias para
interação com o objeto baseado nas forças de contato sugeridas pelo planejador de pega.

Figura 3.4: Comandos 3D para pega de objetos. Um algoritmo de auto aprendizagem é
acionado no sistema central de movimentos para permitir melhoria e correção no desempenho
da pega a cada nova tentativa. Figura retirada de Pedro (2008)

Outro exemplo é baseado no conhecimento heurístico de que os humanos decompõem objetos desconhecidos em formas geométricas básicas (Biederman et al., 1987) que são especialmente adaptadas as necessidades humanas. Belini discute em seu trabalho a utilização de um
método de aprendizagem capaz de sugerir a melhor forma que uma mão robótica deve interagir com um objeto de forma a desempenhar uma tarefa específica (Belini, 2010). Para atingir
seu objetivo, Uma rede neural artificial (RNA) previamente treinada, interpreta a informação
contida em na forma e tamanho dos objetos primitivos que compôem o objeto que está sendo
analisado para determinar a melhor posição e orientação que a mão robótica deve adotar para
desempenhar a tarefa desejada (Figura. 3.5).
El-Khoury e Sahbani propuseram RNAs capazes de gerar pegas estáveis para objetos do
quotidiano identificando as partes de pega normalmente utilizadas pelos serem humanos (ElKhoury e Sahbani, 2008). Apesar dos resultados satisfatórios, diversas decisões equivocadas
poderiam ser evitadas se levado em conta o objetivo da tarefa a ser realizada após a pega.
Baseando-se nesta observação, Belini aplicou uma RNAs do tipo MLP (Multi camadas Perceptrom - Resilient Propagation) (Haykin, 2001) capazes de associar o objetivo da tarefa às formas
dos objetos.
A proposta de Belini, em comparação a de El-Khoury e Sahbani, tem vantagem de sugerir o formato de pega que a mão robótica deve adotar considerando a tarefa a ser executada.
Adicionalmente, a proposta de Belini não requer passos analíticos subsequentes para o cálculo
dos pontos de contato na superfície das primitivas selecionadas. A estratégia adotada simplifica
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substancialmente este estágio sugerindo a forma de pega mais adequada para a mão robótica. A
figura 3.5 mostra uma visão geral do método.

Figura 3.5: Resumo do método proposto por Belini. O sistema de inteligência artificial leva
em consideração o motivo para a qual o objeto será manipulado para decidir a melhor postura
de pega. Figura retirada de Belini (2010)

3.7

O posicionamento deste trabalho no framework

Este trabalho se posiciona em diferentes níveis de organização do framework apresentado.
No sistema periférico de coordenação de movimentos as contribuições são com ferramentas
para planejamento de contato, planejamento de trajetórias e adaptação de impedância. Ainda
no mesmo nível de organização, porém em nível mais baixo de atuação, controladores de impedância, controladores de posição e detecção de contato são as contribuições que este trabalho
adicionou ao framework de manipulação do Laboratório de manipulação robótica. Na figura
3.1 estão assinaladas as principais contribuições.
Além do sistema periférico, importantes contribuição foram feitas para o sistema cognitivo
durante a execução deste trabalho, entre elas estão: cinemática direta e inversa do manipulador
SCARA utilizado, fusão de sensores, leitura de forças e torques e principalmente reconstrução/correção do modelo do ambiente através de fusão de sensores.

3.8

Considerações finais

A manipulação de objetos através de manipuladores robóticos, devido a sua complexidade,
requer a coordenação de diversas tarefas simultaneamente. Para organizar e estruturar este
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conjunto de tarefas é necessário um framework computacional. O uso de um framework permite
a integração de diferentes soluções fornecendo ao sistema robótico ferramentas adequadas para
suprir com sucesso as tarefas as quais é requisitado. O desenvolvimento de um framework
possibilita uma visão holística dos trabalhos e desafios a serem suprimidos com o objetivo de
aperfeiçoar a funcionalidade dos robôs.
O framework proposto neste trabalho permite o uso de robôs de tipos diferentes e com características cinemáticas e dinâmicas distintas. A abordagem implementada no trabalho permite
que mãos robíticas complexas contendo múltiplos dedos possam controlar objetos de forma
simplificada.
As características de controle já implementadas, como controle de impedância, planejadores de trajetória e mapas de impedância garantem o comportamento estável do sistema quando
em contato com o ambiente externo, especialmente com os objetos a serem manipulados. Sistemas complexos de cognição e modelagem do ambiente baseados em visão 3D também estão
integrados ao framework.
Trabalhos futuros serão direcionados em aumentar a autonomia durante a manipulação das
tarefas diárias. No sistema cognitivo os esforços serão concentrados na inclusão de módulos
para rápida integração de sensores.

C APÍTULO

4
CONTROLE DE IMPEDÂNCIA

O controle de impedância consiste em controlar a relação dinâmica existente entre força e
posição ao invés de controlar somente a força ou somente a posição. Controlando esta relação
dinâmica podemos capacitar o manipulador robótico a apresentar um comportamento físico de
um sistema de segunda ordem (massa, mola e amortecedor) com características variáveis de
acordo com a necessidade.
Neste contexto, segundo Hogan um manipulador em contato com o ambiente pode ser modelado por uma relação de impedância e admitância. Impedâncias são sistemas que recebem
deslocamentos, ou velocidades, como entrada e em resposta executam esforços (Hogan, 1985).
Por outro lado, admitâncias são sistemas que recebem esforços e em resposta executam deslocamentos ou velocidades. O conceito de impedância e admitância é familiar do ponto de vista
elétrico e, por sua vez, é um conceito intercambiável. Do ponto de vista robótico, entretanto,
este conceito não é intercambiável devido as não linearidades inerentes dos sistemas robóticos.
Hogan, desta maneira, identifica o manipulador como uma impedância em seu trabalho.
A capacidade, apresentada pelo controle de impedância, de realizar movimentos livres e
movimentos com contato é uma das principais vantagens apresentadas pelo controle, em relação
as outras abordagens. Devido a esta característica, não se faz necessário alterar o controlar
agindo sobre o manipulador no momento em que o contato ocorre. Normalmente esta alteração
de controlador é fonte de instabilidade por conta das descontinuidades geradas.
Uma segunda característica é que a realimentação de força não é mandatória para o controle
de impedância, uma vez que o robô apresente característica de "backdrivability"ou que a massa
aparente do mesmo não seja significativa em relação as forças a serem aplicadas.
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Por fim, devido a sua característica passiva, o controle de impedância é capaz de tolerar
colisões indesejadas sem perder estabilidade do manipulador (Hogan, 1987). Esta característica
é de especial importância quando a manipulação ocorre em ambientes não estruturados.
A implementação proposta do controle de impedância começa com equação do ponto de
equilíbrio do TCP com o ambiente. Uma vez que deseja-se controlar a relação dinâmica entre
manipulador e ambiente as leis que descrevem a relação de rigidez e amortecimento são dadas
pelas equações 4.1 e 4.2:
Fk = K[X0 − X]

(4.1)

Fb = B[V0 − V ]

(4.2)

Nestas equações os termos K e B representam respectivamente o rigidez e o amortecimento
desejados. X0 e V0 representam a posição e velocidade desejada e, por fim, X e V a posição
e velocidade apresentadas pelo manipulador no momento em questão. A relação de X com os
ângulos de cada junta é dada pela equação cinemática direta que será representada por L de
forma que X = L(Θ), sendo Θ o vetor dos valores de ângulos das juntas. Da mesma forma
o valor V pode ser relacionado com o vetor de velocidades das juntas através de V = J(Θ)Θ̇.
Podemos relacionar os torques nas juntas do manipulador τJ com a força atuando no TCP do
manipulador através da equação 4.3
T
τJ = Jm
(Θ)FT CP

(4.3)

A Jacobiana, utilizada na equação, tradicionalmente, relaciona as velocidades das juntas
com a velocidade do TCP. A Jacobiana aqui é utilizada é definida na base do manipulador
conforme indica o sub-índice "m". Pelo princípio dos trabalhos virtuais relaciona-se o torque
T
nas juntas com a força no TCP através da Jacobiana transposta Jm
. Desta forma as equações
4.4 e 4.5 calculam respectivamente o torque nas juntas causado pelas relações de rigidez e
amortecimento desejadas.
τk = J T (Θ)K[X0 − L(Θ)]

(4.4)

τb = J T (Θ)B[V0 − J(Θ)Θ̇]

(4.5)

Por fim o comportamento de impedância esperado do manipulador, acrescido das propriedades inerciais, é igualado as forças na interface como é mostrado pela equação 4.6.
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Fint

Fint = Fm − Fb − Fk
dV
− B[V0 − J(Θ)Θ̇] − K[X0 − L(Θ)]
=M
dt
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(4.6)

Na equação 4.6 a variável de Fint representa as forças de interação entre manipulador e
ambiente, Fm , Fb e Fk representa respectivamente as forças relacionadas a inércia, amortecimento e rigidez do comportamento dinâmico que o controlador de impedância irá implementar
no TCP.
A equação 4.7 apresenta a dinâmica de uma manipulador robótico genérico acrescido dos
torque de interface dados pelo termo Tint . Os torques relativos aos termos inerciais são dados
por I(Θ), os toques relativos aos acoplamentos dinâmicos por C(Θ, Θ̇), os relativos a termos
dependentes da velocidade (ex.: Atrito) por V (Θ̇) e finalmente os termos exclusivamente dependentes de posição, como a gravidade, por S(Θ).

τj + τint = I(Θ)

dΘ̇
+ C(Θ, Θ̇) + V (Θ̇) + S(Θ)
dt

(4.7)

Finalmente considerando que os termos Θ, Θ̇ e Fint são mensuráveis no manipulador robótico. Através de substituição direta chega-se a equação que determina o torque em cada
junta para a lei de controle de impedância, equação 4.8. O desenvolvimento desta formulação é
apresentado no anexo I do trabalho de Hogan (1985).

τj = I(Θ)J −1 (Θ)M −1 K[X0 − L(Θ)] + S(Θ)
+ I(Θ)J −1 (Θ)M −1 B[V0 − J(Θ)Θ̇] + V (Θ̇)
+ I(Θ)J −1 (Θ)M −1 Fint − J T (Θ)Fint
+ I(Θ)J −1 (Θ)G(Θ, Θ̇) + C(Θ, Θ̇)

(4.8)

Uma análise dos termos da equação mostra que no controle de impedância existe a influência dos termos de inércia, acoplamento mecânico e gravitacional. Na primeira linha estão
reunidos os termos dependentes de posição, nominalmente a rigidez adotada e a gravidade,
aqui representada por S(Θ). Na segunda linha os termos dependentes de velocidade como o
amortecimento adotado e forças de atrito representadas por V (Θ̇). Na terceira linha os valores
relativos as forças medidas e na última linha os acoplamentos inerciais como forças centrípetas e Coriolís, C(Θ̇, Θ). Estes termos assumem diferente influência dependendo da aplicação
onde o manipulador desempenha a tarefa a ser executada. Os termos espaciais, por exemplo
assumem diferentes valores caso o robô esteja no espaço, em diferentes condições e valores de
aceleração de gravidade, trabalhando horizontalmente ou verticalmente.
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Os termos de acoplamento mecânica e dependentes de velocidades V (Θ̇) e C(Θ̇, Θ), nominalmente atrito e forças centrípetas e de Coriolís são por sua vez diminuídos pelo inverso
quadrado da relação de transmissão adotado no manipulador. Da mesma forma os termos inerciais são afetados por esta característica. Esta característica prática não pode ser esquecida
na análise. Uma vez que a relação potência-peso atual dos atuadores elétricos é ainda muito
pequena é necessário o uso de transmissões para que os manipuladores possuam uma capacidade de carga adequada a qualquer tipo de tarefa. Desta forma, o uso das transmissões nos
manipuladores faz com que a influencia dos termos inerciais e de acoplamento mecânico seja
menor, entretanto uma forte influência de atrito passa a ocorrer, influência está que nem sempre
é facilmente modelada ou controlada.
A figura 4.1 apresenta um diagrama de blocos com a implementação do controle. A partir
das informações de posição, e suas derivadas, do sistema de controle de alto nível em conjunto
com as medidas de posição atual e forças atuais a equação 4.8 é utilizada na lei de controle de
impedância para calcular o torque desejado nos atuadores do manipulador para a implementação
do comportamento desejado.

Figura 4.1: Representação de blocos para a malha de controle de impedância implementada
através do cálculo do torque nas juntas do manipulador

Outra importante fator na utilização de transmissões mecânicas é que a característica de
"backdriveable"do manipulador passa a ser fortemente prejudicada. Da mesma forma como
pequenos torques nas juntas passam a gerar grandes forças no TCP, pequenas forças no TCP
irão representar torque muitos pequenos nas juntas e por isso na maioria das vezes, estes serão
totalmente absorvidos pela inércia e atrito dos redutores influenciando totalmente o resultado
do controlador de impedância caso não exista um sensor realizando o feedback da força no TCP.
O manipulador passará a ter uma massa aparente muito grande e que não pode ser reduzida sem
a utilização de feedback de força no TCP. Desta forma a utilização do controle de impedância
sem feedback de força, como proposto por Hogan em seu trabalho passa a ser impraticável para
manipuladores industriais com grandes reduções (Hogan, 1987).
Tratando-se especialmente de robôs industriais, foco deste trabalho, as questões relativas a
atrito, relação de transmissão e modelagem dinâmica do sistema devem ser consideradas. Para
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tanto implementações diferentes do controle de impedância podem ser exploradas. Dentre elas
estão implementações baseadas no controle de posição e no controle de velocidade.
Lawrance e Pelletirer demonstram em seu trabalhos implementações de controle de impedância baseados em comando de posição (Lawrence, 1988; Pelletier e Doyon, 1994). Nestas
implementações procura-se obter uma lei que calcule uma nova posição do manipulador, baseado nas características dinâmicas desejadas, porém ainda realizando o controle de posição
das juntas do mesmo. A equação 4.9 que representa o deslocamento Xa que deverá ser utilizado para corrigir o setpoint de posição desejado que é passado para o comando de posição
dos eixos do manipulador para que o ele apresente o comportamento do sistema massa, mola e
amortecimento. A força aqui utilizada é a forca de interface.
F = I X¨A + B X˙A + KXA

(4.9)

Através da transformação de Laplace pode-se isolar a variável Xa de acordo com a equação
4.10
XA (s) =

1
F (s)
[K + Bs + Is2 ]

(4.10)

Note que quando F = 0 então XA = 0 (conforme a manha de controle apresentada na
figura 4.2 XC = XV − XA e assim em movimento livre a posição XC = XV . Pode-se calcular
a posição XA que satisfaça a lei de impedância de modo a corrigir a posição virtual do manipulador conforme o diagrama da figura 4.2. As velocidades, acelerações e posições atuais são
conhecidos a partir da leitura da posição de cada junta do manipulador e o feedback de força é
medido por um sensor de força acoplado ao TCP do manipulador.

Figura 4.2: Representação de blocos para a malha de controle de impedância implementada
através da correção da posição virtual
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A figura 4.2 apresenta o bloco do sistema de alto nível enviando para o sistema de controle a
posição desejada em coordenadas cartesianas do sistema de coordenadas da base do robô. Esta
posição, XV , é somada a posição de correção, XA , calculada pela lei de controle de impedância
para obter o valor XC . Este valor resultante é utilizado para obter os setpoints de ângulo das
juntas através do cálculo da cinemática inversa. Os drivers de controle dos motores são comandados através de controle PID de posição com estes ângulos. A lei de controle de impedância
utiliza as informações de posição atual, e suas derivadas, e de força medida no sensor, transformada para o sistema de coordenadas do robô, para calcular a posição de correção XA conforme
a equação 4.10.
A utilização de sensores de força para feedback gera, por sua vez, problemas diversos no
sistema a ser controlado. A ocorrência de ruídos devido a interferência elétrica, conversão de
sinais analógico para digitais bem como atrasos gerados pela dinâmica do sensor somada ao
sistema eletrônico de condicionamento e digitalização são normalmente fatores que contribuem
para diminuir a estabilidade do controle.
Eppinger analisou as limitações na utilização de sistemas dependentes de realimentação de
força concluindo que a utilização de feedback de força leva a um sistema estável quando se
considera o manipulador robótico como um único corpo rígido (Eppinger e Seering, 1987a,b).
Entretanto, a dinâmica dos componentes do robô que não estão localizados entre o TCP e o
sensor do manipulador podem levar a comportamentos instáveis por serem não lineares e interferirem no desempenho do controle. Outra fonte de instabilidade é o atrito nas juntas do
manipulador. Estas características podem diminuir o valor máximo do ganho do controlador
para que ele se mantenha estável, por outro lado, o atrito pode contribuir na estabilidade do
sistema.
Ott juntamente com Albu-Schaffer utilizaram o controle de impedância cartesiano juntamente com feedback de torque nos motores do manipulador para executar tarefas de manipulação robótica com sucesso demonstrando a passividade do controle de impedância (Ott et al.,
2004; Albu-Schaffer et al., 2004; Wimboeck et al., 2006; Albu-Schäffer et al., 2007; Wimbock
et al., 2007).
Ha utilizou o controle de impedância em sistemas hidráulicos para realizar a tarefa de escavação tendo como vantagem a atenuação da vibração em relação e utilização de controle de
força (Ha et al., 2000).
Yang et all desenvolveram algoritmos de adaptação para manipuladores controlados com
impedância a partir da observação de como os humanos se adaptam a distúrbios causados no
movimento (Yang et al., 2011).

C APÍTULO

5
O MANIPULADOR ROBÓTICO
SCARA7545

5.1
5.1.1

O robô SCARA
Descrição

O manipulador Robótico SCARA IBM 7545 apresentado na figura 5.1 foi utilizado neste
trabalho para o desenvolvimento da parte experimental. Ele pertencente ao Laboratório de
Manipulação Robótica da Escola de Engenharia de São Carlos que é integrante do centro de
robótica de São Carlos. A sigla SCARA é proveniente da descrição do conceito construtivo
e tipos de grau de liberdade presentes neste manipulador: "Selective Compliance Assembly
Robotic Arm".
O manipulador é constituído de quatro juntas rígidas sendo as três primeiras de rotação e a
última de translação. As juntas de rotação são acionadas por motores DC em série com uma
redução do tipo Harmonic Driver e a junta de translação é acionada através de um fuso. Desta
forma o manipulador robótico é um sistema de quatro graus de liberdade.
A figura 5.2 apresenta os movimentos e limitações do sistema. A primeira junta, responsável
pela rotação do primeiro braço do sistema no plano x − y é limitada entre 0◦ - 200◦ e é acionada
através de uma relação de transmissão de 1 : 157. O comprimento de primeiro braço é de
400mm. O segundo braço do manipulador possui o limite de movimento entre 0◦ - 135◦ e
apresenta uma redução de 1 : 80. O braço acionado pela segunda junta é de 250mm.
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Figura 5.1: Manipulador Robótico SCARA IBM7545 ("Selective Compliance Assembly
Robotic Arm") pertencente ao Laboratório de Manipulação Robótica da Escola de Engenharia
de São Carlos foi utilizado neste trabalho para o desenvolvimento da parte experimental.

A terceira junta presente no manipulador é responsável pelo movimento de rotação do TCP.
A mecânica do manipulador neste ponto apresenta uma solução especial para facilitar o controle do mesmo. Através de um conjunto de polias e correias de dentes sincronizados, o motor,
que está fixo na base do manipulador, aciona diretamente o terceiro eixo sem a influência dos
movimentos do primeiro e segundo eixo. A simplificação mecânica decorrente desta característica especial é apresentada na equação 5.32 desenvolvida durante a descrição cinemática do
manipulador.
Finalmente o último eixo, responsável pelo movimento de translação, é acionado através de
um fuso de esferas de passo 5mm e possui um deslocamento total de 200mm. O workspace
apresentado pelo manipulador robótico calculado considerando suas limitações e dimensões é
apresentado na figura 5.3
O manipulador Robótico SCARA passou por um processo de reforma durante o ano de
2009. Neste processo, toda a parte eletrônica do manipulador foi substituída e os motores foram
equipados com encoders. Desta forma o manipulador se tornou um robô de arquitetura aberta
que pode ser totalmente configurado e ter cada um de seus eixos controlados individualmente
para as finalidades desejadas. Estas características são fundamentais para ensino e pesquisa.
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Figura 5.2: Características Mecânicas do manipulador SCARA IBM7545. A junta 1 θ1
apresenta uma amplitude de 0◦ - 200◦ . A junta 1 θ2 apresenta uma amplitude de 0◦ - 135◦ . A
junta 3 θ3 apresenta uma amplitude de −180◦ - +180◦ . A junta 4 é de translação e apresenta
um movimento, θ4 , de 0 − 200mm

Apesar dos motores serem mantidos, os servodrivers de comando dos mesmos foram substituídos por modelos modernos da marca suíça MAXON. Os drivers adotados foram do modelo
EPOS2 70/10. Estes drivers possuem interface de comunicação e controle RS−232 e CAN/CANOpen de acordo com as normas pertinentes. Por serem utilizados 4 drivers, cada junta do
manipulador pode ser controlada individualmente através de qualquer um dos modos de operação oferecidos pelos drivers, nominalmente: Controle de Corrente, Controle de Velocidade,
Controle de Posição, Controle ponto a ponto de posição e controle ponto a ponto de velocidade.
Foi parte deste trabalho desenvolver toda a metodologia e software de comunicação através da
rede CAN/CANOpen com os drivers do manipulador.
Outra característica adicionada ao manipulador robótico durante sua reforma foi a aquisição
de um transdutor de força de seis eixos. O transdutor é mostrado na figura 5.4. Ele é composto
por seis extensômetros alocados de forma que, utilizando-se uma matriz de calibração é possível
encontrar o vetor de forças e torques descritos no sistema de referência do centro do transdutor.
A equação 5.1 apresenta a fórmula para obter as forças e torques. O vetor F representa as forças
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Figura 5.3: Representação gráfica em um sistema de coordenadas 3D do envelope de trabalho
do SCARA IBM7545

e torques e o vetor S representa os valores lidos de cada um dos extensometros. A matriz de
calibração pode ser encontrada no anexo B.
c
F6×1 = M6×1
· S6×1

(5.1)

A sensor tem os sinais de seus extensômetros amplicicados por um condicionador de sinais.
O condicionador disponibiliza seis sinais de amplitude de −10V a 10V sendo cada um relativo
a um dos extensômetros. Para realizar a leitura destes sinais para integração dos mesmo no
sistema de controle foi utilizado um bloco de I/O CAN escravo da PHOENIX CONTACTS.
Neste módulo estão ligados três cartões de entrada analógica com conversores de 16bits. Cada
cartão possui duas entradas analógicas distintas e tem a capacidade de leitura de uma amplitude
de compatível com a saída do condicionador de sinais da células de carga.
Por fim o sistema de controle é composto de dois computadores distintos. O primeiro possui
uma interface CAN/CANOpen conforme abordado na sessão 5.2.1. Este computador é responsável pelo controle de baixo nível, realizando a leitura das informações de campo, fechando
os ciclos de controle e escrevendo os setpoints para os controladores dos motores. O segundo
computador, trata-se de um sistema de alto nível. A comunicação através de uma padronização JSON, conforme será explicado na sessão 5.2.4 permite que qualquer sistema de alto nível
possa ser responsável pelo controle do manipulador. Desta maneira o manipulador pode ser
utilizado hora por um sistema de visão e planejador de trajetória para atividades de contato, e
em um segundo momento, a partir da substituição do sistema de alto nível, como um robô de
reabilitação robótica comandado por um jogo. A figura 5.5 apresenta uma arquitetura geral do
robô com ênfase nas tecnologias e sinais utilizados para comunicação de dados entre os diversos dispositivos apresentados. A montagem física e programação de todas estas comunicações
entre dispositivos também foi parte integrante deste trabalho de mestrado.
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Figura 5.4: Transdutor de força em seis eixos. Acoplado ao TCP do manipulador permite a
leitura da força e torque nos três eixos de seu própio sistema de referência

5.1.2

Modelo cinemático

O estudo da cinemática de manipuladores robóticos é de fundamental importância para o
entendimento de como os mesmos interagem com o ambiente em que estão inseridos além de
fornecer informações fundamentais necessárias ao seu controle para realização de uma tarefa.
Os problemas fundamentais da cinemática para manipuladores robóticos podem ser divididos
em duas categorias:
Cinemática Direta: é o estudo que determina, através das posições e suas derivadas medidas diretamente nas articulações dos manipuladores robóticos, as posições e esforços espaciais,
ou Cartesianos. É exemplo de cinemática direta o calculo da posição espacial de um manipulador a partir da posição angular de cada articulação.
Cinemática Inversa: é o estudo que determina, através das posições espaciais ou Cartesianas, quais as posições necessárias nas articulações do manipulador para atender aquela
condição. Note que neste caso a solução nem sempre é única ou pode não existir.
Substancial literatura já foi publicada sobre o tema e não é o objetivo deste capítulo o aprofundamento no assunto mas sim uma revisão breve do conceito porém, o mesmo, será abordado
a partir de uma teoria matematicamente moderna que representa o movimento de corpos rígidos
através de helicóides. Para um aprofundamento nos conceitos de cinemática de manipuladores
robóticos sugere-se a leitura de diversos livros especializados na área (Craig, 2004; Sciavicco e
Siciliano, 2000).
A representação exponencial, ou teoria de helicóides, para movimentos de sistemas multicorpos apesar de ter sido formulada no princípio do século XVIII a partir dos teoremas de
Chasles e Poinsot fornece uma matemática elegante para representar os movimentos de rotação
e translação de corpos rígidos. A mesma formulação pode, além de representar os movimentos,
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Figura 5.5: Visão geral dos componentes do sistema SCARA desenvolvido para atividades de
manipulação robótica apresentando o tipo de informação trocada entre os componentes do
sistema

também representar velocidade e forças. O desenvolvimento completo da teoria de de helicóides
foi publicada no início do século XIX por Sir Robert S. Ball (Ball, 1900).
Diversas vantagens foram verificadas na utilização da representação de manipuladores robóticos através de helicóides ou, também chamado, produto de exponenciais (POE - Product-ofexponentials) em relação a utilização do método tradicional a partir dos parâmetros de DenavitHartenberg para representação de cadeias cinemática abertas. A utilização do POE apresenta
uma visão muito mais geométrica do manipulador e não requer a complicada definição de sistemas de coordenadas para cada braço do manipulador. Além disso o POE realiza o tratamento
de juntas prismáticas e de revolução da mesma maneira o que representa uma interessante vantagem na implementação uma vez que o método tradicional precisa saber anteriormente qual
tipo de junta por oferecer tratamentos diferentes para uma ou outra.
Park verificou, também, os aspectos computacionais da utilização do POE e pode concluir
ainda que existem vantagens na implementação computacional do POE com relação a tradicional (Park e Pack, 1991; Park, 1994).
A utilização do POE também oferece vantagens nos métodos de calibração de robôs. Calibrações de cinemática são realizadas por conta de erros de fabricação, devido a existência de
tolerâncias, ou de erros nos parâmetros com relação aos valores nominais. Desta forma a calibração do manipulador robótico faz-se necessária para garantir a precisão de posicionamento.
A modelagem cinemática pela utilização de POE, segundo Okamura e segundo Lou fornece
a vantagem realizar uma variação suave dos parâmetros cinemáticos a partir da variação dos
parâmetros da helicóide que representa a junta (Okamura e Park, 1996; Lou et al., 2009). Mé-
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todos de análise de erro também foram desenvolvidos (He et al., 2010) baseados na utilização
de POE.
Uma abordagem completa e mais aprofundada sobre a utilização da teoria de helicóides para
a modelagem de manipulação robótica pode ser encontrada no livro de R. M. Murruy (Murray
et al., 1994). Este trabalho serviu como base e inspiração para este capítulo.
5.1.2.1

Movimentos de Corpos Rígidos

Um corpo rígido é usualmente representado por um sistema de partículas, essa representação
leva em conta a propriedade de que, por ser rígido, a distância relativa entre duas partículas
que pertencem ao mesmo corpo permanece inalterada. Porém uma segunda condição ainda é
necessária para que esta representação de corpo rígido seja válida: o produto vetorial entre os
vetores de posição dos pontos deve ser preservado. Desta forma reflexões internas no corpo que
mantém a distância entre os pontos e são fisicamente impossíveis são excluídas da definição.
O mapeamento do movimento de um único ponto de um corpo rígido que tenha um sistema
de coordenadas Cartesiano "preso"a ele nos permite descobrir a posição de qualquer ponto
deste mesmo corpo. A posição do sistema Cartesiano "anexado"ao corpo com relação a sistema
Cartesiano fixo no referencial inercial fornece a informação de posição. A rotação apresentada
pelo sistema móvel com relação ao sistema fixo fornece a informação de orientação do corpo
rígido. A figura 5.6 abaixo é um exemplo da representação de um corpo rígido com relação a
um referêncial inercial fixo.

Figura 5.6: Representação de corpo rígido em relação a referencial fixo.
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5.1.2.2

Representação exponencial de Rotação de Corpos Rígidos

A orientação do sistema de coordenadas C da figura 5.6 anexado ao corpo com relação ao
sistema fixo O pode ser descrito por um movimento de rotação em torno de um único eixo. De
fato qualquer orientação de um corpo rígido com relação a um sistema de referência qualquer
pode ser descrita por uma rotação em relação a um único eixo segundo o teorema de Chasles.
˙ de um ponto anexado a um corpo rígido
Considerando a velocidade escalar unitária q(t)
−
que se movimento com velocidade de rotação vetorial →
ω podemos escrever a equação do movimento de acordo com a equação 5.2.
q̇(t) = ω × q(t) = ω
b · q(t)

(5.2)

Na equação 5.2 o operador ω
b é o produto vetorial em forma matricial dado pela equação
5.3.



0 −ωz ωy


ω
b =  ωz
0 −ωx 
−ωy ωx
0

(5.3)

A solução da equação 5.2 é dada através da equação 5.4. Sendo q(0) a posição inicial do
corpo.
q(t) = eωb ·t · q(0)

(5.4)

Note que na equação 5.4 para o valor de ω
b unitário podemos entender o valor de t de tempo
como o valor θ graus de rotação. Logo solução do exponencial matricial eωb ·θ é dada pela
equação 5.5. Na equação a variável I representa a matriz identidade.
θ3
θ2
·ω
b2 +
·ω
b 3 + ...
(5.5)
2!
3!
−
Que pode ser simplificado pela equação 5.6 desde que o vetor →
ω tenha seu módulo unitário
eωb ·θ = I + θ · ω
b+

k ω k= 1. Esta equação é também conhecida como Fórmula de Rodrigues.
eωb ·θ = I + ω
b · sen(θ) + ω
b 2 · (1 − cos(θ))
5.1.2.3

(5.6)

Representação exponencial do movimento de corpos rígidos

A representação de um movimento de corpo rígido é tradicionalmente dada pela equação
matricial 5.7. A transformação goc descreve o ponto representado por q c ∈ R3 no sistema C
sendo transformado para o sistema O e sendo representado pelo ponto q o ∈ R3 . O vetor qoc é
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a distância entre os sistemas de coordenadas O e C. A matriz Roc é a rotação entre os mesmos
sistemas de coordenadas.
" # "
# " #
o
q
R
q
qc
oc
oc
qo =
=
·
= goc · q c
1
0
1
1

(5.7)

De forma a representar ambos movimentos de rotação e translação na mesma equação matricial é adicionado aos vetores e as matrizes uma quarta linha para manter a consistência das
multiplicações matriciais. Entretanto a matriz de rotação homogênea goc perde a propriedade
de transposição apresentada pela matriz de rotação Roc . Mais informações sobre representação
homogênea de rotações e translações pode ser encontradas nos diversos livros de robótica básica disponíveis (Craig, 2004; Sciavicco e Siciliano, 2000). O intuito deste desenvolvimento
é simples contextualização para a introdução da formulação exponencial para movimentos de
corpos rígidos.
A matriz que representa um movimento de corpo rígido na forma de helicóide é dada por
5.8. Nesta equação o parâmetro ω
b é o vetor de velocidade angular da rotação e o parâmetro v é
calculado como sendo a velocidade do ponto onde o helicóide está sendo calculado.
"

#
ω
b
v
ξb =
∈ R4×4
0 0

(5.8)

Definindo assim os parâmetros de um heligiro, ξ ∈ R6×1 a partir da operação (∨) e da
operação (∧). como mostrado nas equações 5.9 e 5.10.
"
#∨ " #
ω
b v
v
=
=ξ
0 0
ω

(5.9)

" #∧ "
#
v
ω
b
v
ξb =
=
ω
0 0

(5.10)

Finalmente associando a definição de ξb com a equação 5.4 temos a equação 5.11 que representa a rotação e translação de um sistema em relação a um outro sistema de coordenadas.
Repare ainda que esta equação pode representar a rotação de um corpo em relação a um sistema
de coordenadas e que o parâmetro ξ representa a posição de um corpo em relação a um sistema
de coordenadas.
q(t) = eξ·θ · q(0)
b

(5.11)

A equação 5.11 é uma representação homóloga a representação de transformação homogênea apresentada pela equação 5.7.
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Os manipuladores robóticos são tradicionalmente constituídos de dois tipos principais de
articulações: Juntas de revolução e juntas de translação 5.7. Mais informações sobre construções e projetos de juntas de manipuladores robóticos podem ser encontradas em Norton Robert
(2004).

Figura 5.7: Tipos usuais de juntas de manipuladores robóticos. A esquerda junta de rotação
impede translações e todos os sentido e rotação em dois sentidos. A direita a junta de
translação impede a rotação em todos os sentidos e impede a translação em dois sentidos

Para o desenvolvimento da formulação de helicóides para manipuladores robóticos serão
considerados estes dois casos particulares, demais casos como, por exemplo, juntas esféricas
podem ser representados sem perda de precisão como uma associação de duas juntas de revolução.
Uma junta de revolução é caracterizada por restringir movimentos de translação nas três
direções e também restringir movimentos de rotação em duas direções sendo assim o único movimento possível é o movimento de rotação em uma única direção. Os parâmetros de heligiro
para uma junta de revolução, ξ são calculados pela equação 5.12 a partir da direção da veloci−
−
dade angular →
ω e do vetor →
q que representa a menor distância do ponto de interesse ao eixo
que contém o vetor velocidade angular.
"

−ω × q
ξ=
ω

#
(5.12)

Juntas do tipo de tranlação impõem restrições de rotação em todas as três direções e restrição
de translação em duas direções. Os parâmetros do heligiro, ξ para este caso são calculados a
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partir do vetor vb que é o vetor unitário representando a direção da translação que é permitida
pela junta como mostrado na equação 5.13
" #
v
ξ=
0
5.1.2.4

(5.13)

Representação exponencial do movimento de cadeias cinemáticas

A representação de uma cadeia cinemática é realizada através do produto de exponenciais,
de forma que, partindo de duas movimentações de corpo rígido de acordo com as equações
5.14. Para mais informação sobre o formalismo matemático necessário para esta generalização
consultar (Murray et al., 1994)
ˆ

ˆ

ˆ

gst (θ) = eξ1 θ1 eξ2 θ2 .....eξn θn gs t(0)

(5.14)

Desta forma, no contexto do manipulador SCARA deste trabalho, a partir da obtenção dos
heligiros de cada junta, pode-se facilmente chegar a formulação da cinemática direta.
Partiremos calculando o heligiro para a junta 1 conforme adotado na figura 5.8. Os valores
do vetor ω1 e do vetor q1 e ξ1 a partir da inspeção do movimento do manipulador são mostrados
nas equações 5.15, 5.16 e 5.17

Figura 5.8: Modelagem cinemática através de produto de exponenciais da primeira junta do
manipulador SCARA com os parâmetros importantes representados na figura

 
0
 
ω1 = 0
1

(5.15)
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0
 
q1 = 0
0

(5.16)

 
0
 
0
 
0
 
ξ1 =  
0
 
0
 
1

(5.17)

Desenvolvendo a matriz de rotação a partir do valor de ξ1 na equação 5.6 temos a equação
5.18 que representa o movimento do primeiro link do manipulador SCARA.


ˆ

eξ1 θ1

cos(θ1 ) −sen(θ1 )

sen(θ1 ) cos(θ1 )
=
 0
0

0
0

0
0
1
0


0

0

0

1

(5.18)

A junta 2 leva em consideração a distancia l1 do primeiro link ao centro de rotação θ2
conforme adotado na figura 5.9. Os valores do vetor ω2 e do vetor q2 e ξ2 são adotados a partir
da inspeção do movimento do manipulador e são mostrados nas equações 5.19, 5.20 e 5.21

Figura 5.9: Modelagem cinemática através de produto de exponenciais da segunda junta do
manipulador SCARA com os parâmetros importantes representados na figura
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0
 
ω2 = 0
1

(5.19)

 
0
 
q2 = l1 
0

(5.20)

 
l1
 
0
 
0
 
ξ2 =  
0
 
0
 
1

(5.21)

Desenvolvendo a matriz de rotação a partir do valor de ξ2 de forma análoga ao feito para ξ1
temos a equação 5.22 que representa o movimento do segundo link do manipulador SCARA.


ˆ

eξ2 θ2

cos(θ2 ) −sen(θ2 )

sen(θ2 ) cos(θ2 )
=
 0
0

0
0


0
l1 sen(θ2 )

0 l1 [1 − cos(θ2 )]


1
0

0
1

(5.22)

A junta 3 leva em consideração a distancia l1 e l2 do primeiro link e segundo link ao centro
de rotação θ3 conforme adotado na figura 5.10. Os valores do vetor ω3 e do vetor q3 e ξ3 são
adotados a partir da inspeção do movimento do manipulador e são mostrados nas equações 5.23,
5.24 e 5.25
 
0
 
ω3 = 0
1

0


q3 = l1 + l2 
0

(5.23)



(5.24)
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Figura 5.10: Modelagem cinemática através de produto de exponenciais da terceira junta do
manipulador SCARA com os parâmetros importantes representados na figura



l1 + l2


 0 


 0 


ξ3 = 

 0 


 0 


1

(5.25)

Desenvolvendo a matriz de rotação a partir do valor de ξ3 de forma análoga ao feito para ξ1
temos a equação 5.26 que representa o movimento do terceiro link do manipulador SCARA.


ˆ

eξ3 θ3

cos(θ3 ) −sen(θ3 )

sen(θ3 ) cos(θ3 )
=
 0
0

0
0


0
(l1 + l2 )sen(θ3 )

0 (l1 + l2 )[1 − cos(θ3 )]


1
0

0
1

(5.26)

Finalmente a última junta do robô θ4 , diferente das demais é um junta de translação. Os
valores do vetor v4 e do vetor q4 e ξ4 são adotados a partir da inspeção do movimento do
manipulador e são mostrados nas equações 5.27, 5.28 e 5.29. A figura 5.11 apresenta a análise
do movimento da quarta junta.
 
0
 
v4 = 0
1

(5.27)
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Figura 5.11: Modelagem cinemática através de produto de exponenciais da quarta junta do
manipulador SCARA com os parâmetros importantes representados na figura




0


q4 = l1 + l2 
0

(5.28)

 
0
 
0
 
1
 
ξ4 =  
0
 
0
 
1

(5.29)

Desenvolvendo a matriz de rotação a partir do valor de ξ4 de forma análoga aos demais
movimentos temos a equação 5.30 que representa o movimento do terceiro link do manipulador
SCARA.

ˆ

eξ4 θ4


1

0
=
0

0

0
1
0
0


0 0

0 0

1 θ4 

0 1

(5.30)
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A partir da modelagem de cada uma das juntas do manipulador, definidas nas equações 5.18,
5.22, 5.26 e 5.30, podemos aplicar a formulação para o calculo da cadeia cinemática 5.31 1 a
fim de obter a equação final para da cinemática direta do manipulador SCARA.
ˆ

ˆ

ˆ

ˆ

gs t(θ) = eξ1 θ1 eξ2 θ2 eξ3 θ3 eξ4 θ4 gs t(0)





c1 −s1 0 0
c2 −s2 0
l1 s2



s1 c1 0 0 s2 c2 0 l1 [1 − c2]


gst (θ) = 
0


0 1 0
0 1
0

 0

0
0 0 1
0
0 0
1



cos(θ1 + θ2 + θ3 ) −sen(θ1 + θ2 + θ3 )

sen(θ1 + θ2 + θ3 ) cos(θ1 + θ2 + θ3 )
gs t(θ) = 

0
0

0
0




c3 −s3 0
(l12 )s3
1


s3 c3 0 (l12 )[1 − c3] 0


0
 0
0 1
0


0
0 0
1
0

0
1
0
0


0 −l1 sen(θ1 ) − l2 sen(θ1 + θ2 )

0 l1 cos(θ1 ) + l2 cos(θ1 + θ2 ) 
 gst (0)

1
θ4

0
1
(5.31)

Devido ao caráter original de utilização do manipulador para atividades de montagem mecânica e as limitações de velocidades impostas na época, o manipulador robótico SCARA possui
um acoplamento mecânico que facilita o formato da equação 5.31. Repare que a orientação
final do TCP é diretamente influenciada pelos ângulos das juntas 1 e 2, entretanto a relação
mecânica descrita na equação 5.32 é valida para o manipulador e é implementada fisicamente
através de um conjunto de correias e engrenagem de dentes sincronizados.
θ3 = θ30 − θ1 − θ2

(5.32)

Nesta equação, θ30 representa o valor do ângulo medido diretamente no eixo do motor de
acionamento da junta 3 do robô. Substituindo a equação 5.32 na equação 5.31 temos a forma
final da cinemática do manipulador SCARA apresentada pea equação 5.33.



cos(θ30 ) −sen(θ30 )

sen(θ30 ) cos(θ30 )
gs t(θ) = 
 0
0

0
0
1


0 −l1 sen(θ1 ) − l2 sen(θ1 + θ2 )

0
l1 cos(θ1 ) + l2 cos(θ1 + θ2 
 gst (0)

1
θ4

0
1

(5.33)

Por motivo de espaço em alguns locais esta equação abrevia os termos seno e cosseno. s1 = sin(θ1 ), sn =
sen(θn )


0 0

0 0

1 θ4 

0 1
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Pode-se reparar desta forma que a orientação do TCP é dada diretamente pelo ângulo θ30 ,
a posição do TCP em relação ao eixo Z diretamente a partir de θ4 e as posições X e Y são
formadas a partir da composição dos eixos θ1 e θ2 e as distâncias l1 e l2 . Os valores mecânicos
destas grandezas foram apresentados na sessão anterior.

5.1.3

Modelo dinâmico

O modelo dinâmico de uma manipulador robótico é a análise de todas as forçar internas
envolvidas no processo de movimentação do mesmo. Uma abordagem a partir do produto de
exponenciais também pode ser formulada para calcular tal característica. As grandezas relacionadas a massas passam a ser de fundamental importância neste momento para o cálculo da
dinâmica do manipulador robótico. Tradicionalmente, a dinâmica de um manipulador robótico
pode ser representada pela formulação Lagrangiana através da equação 5.34
τ = M (Θ)Θ̈ + V (Θ, Θ̇) + S(Θ)

(5.34)

De forma genérica, esta equação mostra que o torque nas juntas está relacionado com os
termos dependentes de massa do manipulador, dos termos dependentes de velocidade e dos
termos dependentes de posição.
Os termos dependentes de massa, representados na equação por M (Θ), são fundamentalmente as massas efetivamente dos links, os centros de massa e as inercias dos mesmos. Toda
essa configuração e influência estará relacionada com a posição angular dos links.
Os termos dependentes de velocidade, representados na equação por V (Θ, Θ̇) são fundamentalmente os termos relacionados com aceleração centrípeta e forças de Colioris, entretanto,
forças de atrito são frequentemente relacionadas a velocidade também.
Finalmente os termos relacionados a posição, representados na equação por S(Θ), são aqueles gerados por campos de força, como o gravitacional.
Especialmente o Robô SCARA utilizado neste trabalha, devido a tecnologia empreagada na
sua construção, não possui informações geométrica e nem de massa confiáveis. Os modelos de
atrito das juntas também estão indefinidos. Desta forma o trabalho de desenvolvimento de um
modelo dinâmico adequado para o manipulador ainda é um trabalho aberto e que não será o
foco deste trabalho.
Por este motivo, o modelo dinâmico do manipulador não será explorado mais profundamente, caso o leitor pretenda aprofundar-se no tema recomenda-se a leitura de Craig para os
tradicionais tratamentos Newtonianos e Lagrangianos do tema, (Craig, 2004), ou Murray para
um tratamento por produto de exponencial com abordagem Langrangiana sobre o tema (Murray
et al., 1994).
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Implementação de descrição de hardware

Na sessão a seguir serão descritas as implementações de Hardware utilizadas para o controle
do Robô SCARA, a sessão 5.2.1 descreve a utilização da rede CAN para o comunicação entre o
sistema de baixo nível e os controladores dos servomotores dos eixos do robô. As sessões 5.2.2
e 5.2.3 descrevem a implementação de software de baixo e alto nível para o sistema de controle
e o sistema de planejamento e finalmente a sessão 5.2.4 descreve a metodologia desenvolvida
para a comunicação entre os diferentes computadores utilizados para processar as funções de
baixo e alto nível.

5.2.1

Rede de comunicação CAN/CANOpen

A utilização de redes de comunicação industrial tem se tornado mandatória devido a complexidade e quantidade de sensores e atuadores envolvidos nas aplicações atuais. A evolução
na capacidade de processamento assim como na velocidade de transmissão de dados também
contribuíram para a disseminação das redes industriais.
A diminuição da quantidade de cabos necessária para instalação de uma rede industrial é
uma das vantagens apresentadas pela tecnologia. Imaginando uma transmissão paralela de dados, para transmissão de um byte de informação seriam necessárias oito vias de dados. Para
transmissão da mesma quantidade de dados por uma rede CAN seriam necessárias apenas 3
vias e ainda a rede CAN tem a capacidade de suportar múltiplos participantes na mesma rede.
A utilização de múltiplos participantes permite a configuração de uma rede do tipo barramento,
onde cada participante está ligado de forma paralela a um ramo central da rede. Em um sistema ponto a ponto com vários equipamentos comunicando com um suposto mestre teria que
ser instaladas vias físicas de comunicação partindo do mestre até cada um dos participantes. A
diminuição da quantidade de cabos além de significar uma diminuição direta em custos gera
também diminuição indireta nos custos. Este fato ocorre devido a facilidade do trabalho de
instalação, diminuição da quantidade de peso do equipamento e consequentes alterações estruturais para suportá-lo, maior facilidade de manutenção.
A capacidade de reconfiguração é mais uma das características que tornam as redes industriais interessantes. A partir de modificações de software e configuração de equipamentos é
possível alterar as informações que são trocadas nas redes, em uma rede ponto a ponto isso
só poderia ser feito através de alteração das vias de comunicação ou aumento da quantidade
das mesmas. Como exemplo, imaginemos que um driver de servomotor transmite para um
CLP (Controlador Lógico Programável) a posição de seu motor em uma palavra de 16bits, para
isso seria necessária a ligação de 16 entradas digitais ao CLP. A partir de novos requisitos de
controle, é necessário alterar o projeto para que o CLP, além da posição, passe a receber também a corrente do servomotor, um número de 8bits. Neste caso seria necessária a instalação
de novas 8 entradas digitais. Caso uma rede industrial estivesse sendo utilizada, desde que a
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mesma não estivesse com sua capacidade de transmissão já esgotada, seria necessária apenas
uma configuração adicional.
Atualmente diversos equipamentos e dispositivos já oferecem interfaces para as mais importantes redes industriais. Entre as principais redes disponíveis no mercado citam-se CANOpen2 ,
PROFIBUS e PROFINET3 , EtherCAT4 e MODBUS5 .
O CANOpen é o mais importante protocolo para as redes CAN (Controller Area Network).
Trata-se de uma série de padrões e normas que regulamentam a utilização dos COB-ID (Can
Object ID) além de determinar o comportamento que os participantes da rede devem apresentar.
Considerando o modelo tradicional de comunicação de redes, o ISO 7-camadas [ISO7489]6 , a
rede CAN implementa as camada de abstração um e parcialmente a camada dois enquanto o
protocolo CANOpen implementa parcialmente as camadas dois a sete.
A rede CAN foi idealizada pela empresa Robert Bosch no ano de 1983 e foi rapidamente
adotada pela sociedade de fabricantes de veículos como a rede padrão em veículos automotores. A camada física adotada pela tecnologia CAN consiste em uma rede de duas vias que
apresentam uma diferença de potencial elétrico indicando o nível lógico da rede e uma terceira
via que é o comum das duas primeiras. A taxas de transferências variam, de acordo com as
recomendações, entre 1Mbps para distâncias até 40m até 10kbps para distâncias de até 6000m.
Esta limitação está relacionada ao hardware da rede que requer que todos os participantes da
rede experimentem o nível lógico simultaneamente, Desta forma os tempos de equalização de
potencial elétrico em todos os condutores limitam a velocidade da rede.
O protocolo CANOpen para comunicação industrial foi definido pela CiA 7 . Os servodrivers
que apresentam a comunicação compatível com o protocolo CANOpen seguindo as normas DS301 (DS-301 Communication Profile for Industrial Systems, Version 4.02) e DSP-402 (DSP-402
Device Profile for Drives and Motion Control, Version 2.0). Estas normas definem diversas
regras relacionadas a distribuição e utilização dos COB-ID (Can Object ID) e os principais
mecanismos de troca de informação entre os participantes da rede. Dentre estes podemos citar
os métodos: SDO (Service Data Objects) e PDO (Process Data Object).
O COB-ID é um dos principais componentes do protocolo CAN. Na figura 5.12 visualiza-se
a estrutura de uma mensagem CAN com o respectivo significado de cada conjunto de bits. O
COB-ID é o identificador da mensagem. Quando uma mensagem é gerada por um determinado
participante da rede, todos os demais participantes receberão a mesma mensagem, uma vez
recebida, de acordo com o COB-ID um determinado participante da rede deverá decidir se deve
reagir ou simplesmente ignorar a mensagem. Como exemplo podemos citar o COB-ID 0x00
2

www.can-cia.org
www.profibus.org
4
www.ethercat.org
5
www.modbus.org
6
ISO 7498-1:1994 Information technology - Open Systems Interconnection - Basic Reference Model: The
Basic Model
7
CAN in Automation
3
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Figura 5.12: Estrutura de uma mensagem CAN com o significado de cada um dos bits da
mensagem. O COB-ID é o identificador da mensagem.

que é definido na norma CANOpen como o N M T (Network Managment). Mensagens com este
COB-ID só podem ser geradas pelo dispositivo definido como mestre da rede, todos os outros
dispositivos da rede, denominados escravos, irão constantemente receber todas as mensagens
com COB-ID 0x00 e entende-las como comandos gerados pelo mestre. Se o mestre enviar o
primeiro byte da mensagem com COB-ID 0x00 com o valor 0x01 por exemplo, indicará que os
escravos devem iniciar o envio e recebimento de PDOs.
O SDO permite o acesso do mestre da rede a todos os registradores de memória existentes
em um dispositivo escravo da rede. Os registradores que cada dispositivo deve possuir estão definidos nas normas gerais do protocolo CANOpen e na norma específica do tipo de dispositivo.
Neste mecanismo de comunicação o mestre deve enviar uma mensagem de requisição para o
escravo contendo o endereço de memória a ser lido. O escravo por sua vez deverá responder ao
mestre com o valor contido no registrador solicitado.
A comunicação através de PDO é utilizada para troca de informações de forma pré-configurada
e é executada nas formas assíncrona, baseado em eventos, ou síncrona, baseada em uma mensagem de sincronização na rede. A definição das informações que irão trafegar nos PDOs é feita
através de pré-configuração do dispositivo.
Para um melhor detalhamento da rede CAN/CANOpen recomenda-se a leitura de Pfeiffer
onde se encontra um detalhamento profundo sobre o assunto (Pfeiffer et al., 2008).
A tabela 5.1 mostra a descrição dos participantes e endereços adotados pelos mesmos na
rede CAN/CANOpen e os COB-IDs das mensagens lidas e geradas por cada participante da
rede:
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Figura 5.13: Arquitetura da rede CAN do manipulador robótico SCARA com os principais
dispositivos e seus respectivos endereços

Tabela 5.1: Tabela de COB-IDs selecionados para comunicação e controle dos drivers e bloco
de I/O do manipulador robótico SCARA com o sistema de baixo nível
ID
0
1
2
3
4
5
5

Descrição
SDO − T X
CAN NI PCI 8512
−
Driver Eixo 1
0x581
Driver Eixo 2
0x582
Driver Eixo 3
0x583
Driver Eixo 4
0x584
Bloco de I//O
0x585
Bloco de I//O

SDO − RX
−
0x601
0x602
0x603
0x604
0x605

P DO − T X
0x181
0x182
0x183
0x184
0x185
0x285

P DO − RX
−
0x201
0x202
0x203
0x204
0x205

O robô SCARA utilizado neste trabalho conta com quatro drivers que possuem protocolo
de comunicação CANOpen. A ligação dos mesmos ao computador de controle é realizada
conforme a figura 5.13. Cada driver de motor contém duas portas CAN/CANOpen. O endereçamento dos drivers no protocolo é realizado de acordo com a tabela 5.2 conforme a coluna ID.
Além dos drivers também está presente na rede o bloco de I/O utilizado para a leitura do transdutor de força. A ligação da rede no computador de controle é realizada através da placa CAN
existente nele. A placa CAN apresenta duas interfaces distintas. A linha tracejada na figura 5.13
representa uma ligação da rede utilizada apenas para fim de monitoramento da rede no mesmo
computador de controle. Desta forma está ligação não é necessária para o funcionamento do
sistema.
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Tabela 5.2: Tabela de distribuição de informações dos drivers e do sensor de força do robô
SCARA nos CAN frames comunicados através dos PDOs
BYTE
0
1
2
3
4
5
6
7

PDO01 RX DRV
PDO01 TX DRV
POS ATUAL LSB
POS DESEJ LSB
POS ATUAL
POS DESEJ.
POS ATUAL
POS DESEJ.
POS ATUAL MSB
POS DESEJ MSB
COR (I) ATUAL LSB COR (I) DESEJ LSB
COR (I) ATUAL MSB COR (I) DESEJ MSB
STATUS LSB
CONTROLE LSB
STATUS MSB
CONTROLE MSB

PDO01 RX SEN
F Ch01 LSB
F Ch01 MSB
F Ch02 LSB
F Ch02 MSB
F Ch03 LSB
F Ch03 MSB
F Ch04 LSB
F Ch04 MSB

PDO02 RX SEN
F Ch05 LSB
F Ch05 MSB
F Ch06 LSB
F Ch06 MSB
-

A figura 5.14 apresenta a sequência de comunicação realizada através da rede. Inicialmente
o mestre da rede, computador de controle, gera a mensagem CAN com COB − ID : 0x000
contendo o valor 0x82 em seu primeiro byte. De acordo com a norma DS-301 este comando
é utilizado para que os escravos realizem um reset interno. Em seguida o mestre envia o valor
0x01 no mesmo COB − ID solicitando assim que os escravos da rede inicializem o envio e
recebimento dos PDOs de acordo com a configuração adotada. Os PDOs de leitura dos escravos
foram configurados de forma assíncrona e são recebidos pelos escravos a medida que são gerados pelo mestre e de acordo com o seu respectivo COB-ID. Os PDOs de escrita dos escravos
foram configurados de forma síncrona. Nesta forma, os escravos enviam os PDOs para o mestre
imediatamente após o mestre gerar a mensagem de sincronismo através do COB −ID : 0x080.
A frequência adotada para a geração do sinal de sincronismo foi de 200Hz.
As informações contidas nos PDOs dos servodrivers do robô foram definidas conforme a
tabela 5.28 . Por motivos de velocidade de comunicação apenas um PDO de escrita e um PDO
de leitura para cada servomotor foi habilitado. De acordo a norma CANOpen para drivers cada
controlador poderia realizar a comunicação de até quatro PDOs e escrita e quatro de leitura. A
configuração das mensagens em cada PDO foi a mesma para todos os Drivers. Para o bloco de
I/O, responsável pela leitura do sensor de força, foram utilizados dois PDOs uma vez que cada
canal de leitura analógico possui dois bytes e a quantidade de bytes suportada por cada PDO é
de apenas oito bytes.
A figura 5.15 mostra uma tela de monitoramento da rede CAN com todos os PDOs de
leitura dos Drivers sendo recebidos pelo controlador CAN instalado no microprocessador. A
ferramenta utilizada para aquisição destes mensagens é denominada BUS MONITOR e é integrante do pacote de software NI-XNET e é fornecida pela National Instruments, fabricante da
placa de comunicação CAN utilizada. Este pacote contém drivers e ferramentas para acesso e
monitoramento das tecnologias CAN e FLEX-RAY.
8

LSB: Byte Menos Significativo, MSB: Byte Mais Significativo
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Figura 5.14: Sequência de troca de mensagens CAN entre o sistema de baixo nível, drivers e
bloco de I/O do manipulador robótico durante as fases de inicialização, envio e recebimento
das mensagens de PDO

A definição das informações contidas em cada PDO configurado nos dispositivos foi realizada de acordo com a estratégia de controle a ser utilizada. As informações que os dispositivos
enviam para a rede são posição atual, corrente atual e "status word"para os drivers e medida
de tensão proporcional a força para cada cada canal no bloco de I/O. A "Status Word"do driver
tem a função de informar ao sistema de controle sobre erros de operação, habilitação, energização do driver entre outros. No anexo A encontra-se a tabela listando o significado dos bits da
"Status Word". Nos PDOs de escrita configurados para os drivers foram selecionadas as variáveis de setpoint de posição e setpoint de corrente, cada um deles é utilizado em um esquema
de controle diferente, de acordo com a implementação do controle de impedância. A "control
word"também presente, assim como a "Status Word", é utilizada para modificar o modo de
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Figura 5.15: Ferramenta de Monitoramento da Rede CAN - Bus Monitor - National
Instruments. Monitoramento dos PDOs enviados do Robô para o sistema de baixo nível
através do COB-ID de sincronísmo

operação do driver, além de, parar, energizar e reiniciar o dispositivo. O significado de cada bit
encontra-se no anexo A.
Por fim a leitura e escrita dos PDOs e demais mensagens de comunicação CAN entre a rede
e o computador de controle é realizada através da Placa de Comunicação National Instruments
P CI −8512/2. Esta placa apresenta dois canais CAN independentes e a capacidade de ser configurada com relação a velocidade de operação. A instalação da placa só é possível em ambiente
Windows e além disso a placa fornece um sistema "middleware"(Uma camada intermediária de
software entre o hardware e a aplicação do usuário). Esta camada de software, batizada pela
fabricante como N I − XN ET oferece suporte a leitura e escrita à placa e interface através de
uma conexão ODBC. Desta forma toda a preocupação de realizar a leitura das mensagens CAN
que chegam na interface, definição se as mesmas são importantes, armazenamento dos últimos
valores que chegaram e controle da ordem de leitura e escrita em uma determinada interface é
realizada por esta camada intermediária. O programa, que está utilizando a placa, possui uma
"dll"específica que permite a comunicação com o middleware através de tecnologia ODBC
(Open Database Conectivity) e desta forma se preocupa apenas em ler e escrever os COB − ID
desejados como se fossem simples variáveis do programa que contém apenas as informações
de dados do frame CAN.

5.2.2

O sistema de controle de baixo nível

O sistema de controle de baixo nível do manipulador robótico tem a função de realizar a
leitura dos PDOs gerados pelos escravos, servomotores e sensor de força, da rede CAN/CANOpen. Em seguida o sistema deve converter os valores lidos em informações reais (grandezas
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físicas como Newton, m/s, etc), realizar o tratamento e filtragem destes valores e o cálculo da
lei de controle de impedância. Finalmente, o sistema deve realizar a escrita dos PDOs para a
rede e efetuar as tarefas de comunicação com o sistema de alto nível.
Devido a alta complexidade e forte paralelismo destes requisitos, um sistema operacional
de tempo real seria a solução mais adequada a ser utilizada. Com a aplicação de tal sistema
seria possível obter determinismo nos tempos de comunicação com os diversos equipamentos
e componentes do sistema e assim consequentemente executar o controle do manipulador de
forma segura e com o desempenho adequado.
Devido a elevada quantidade de trabalho necessária a programação de tal sistema e a dúvida
com relação ao desempenho do robô SCARA devido a suas características dinâmicas e incertezas em seu modelo, optou-se por não realizar a programação do robô em um sistema de tempo
real em detrimento de uma programação mais simplificada utilizando apenas hardware convencional equipado com um sistema operacional tradicional. A análise dos resultados obtidos com
este sistema poderá servir como base na decisão de investir tempo na programação do sistema
completo em um sistema operacional de tempo real para o manipulador m questão.
Para realizar a programação do sistema foi utilizada a linguagem C/C++ com a ferramenta
Microsoft Visual Studio 2010. Esta escolha foi motivada por diversos aspectos. O primeiro
deles é existência de bibliotecas de acesso a placa de comunicação CAN. Estas bibliotecas
são fornecidas pela National Instruments. O segundo aspecto considerado é a possibilidade de
aproveitamento de código em uma futura portabilidade do sistema para o uso de ferramentas
de tempo real como o VxWorks ou o QNX. Estas ferramentas, assim como a maioria dos sistemas embarcado e os frameworks de manipulação robótica, como o ROS (Quigley et al., 2009)
utilizam ou oferecem suporte a linguagem C/C++ em seus softwares de desenvolvimento.
Apesar de uma poderosa ferramenta, a linguagem de programação C/C++ trabalhando em
um microcomputador com um sistema operacional convencional como o Windows 7 não possui
propriedades de determinismo para garantir os tempos de execução do sistema. Para minimizar
este efeito, foi utilizada uma biblioteca de software da Microsoft que oferece acesso ao número
do pulso do clock do computador. Uma vez acessada esta biblioteca possibilita o cálculo de pulsos existentes em um milisegundo de tempo. A função "QueryPeformanceFrequency"retorna
o número de pulsos existentes em um segundo de tempo e a função "QueryPerformanceCounter"retorna o número do pulso atual do computador. A figura 5.16 mostra o o código fonte em
C/C++ básico da estrutura de loop utilizada para garantir o intervalo de tempo a cada milisegundo.
Uma vez que a quantidade de tempo para executar todas as tarefas existentes para o controle
completo do sistema era maior que um milisegundo, foi adotado um agendamento de tarefas de
forma que o loop total fosse realizado a cada cinco milisegundos, considerando todas as tarefas.
A figura 5.17 apresenta a distribuição das tarefas. A primeira tarefa, que era executada no primeiro milisegundo do ciclo, realiza a geração da mensagem de sincronismo da rede CAN, em
seguida uma segunda tarefa realizava o cálculo da cinemática direta, das forças e do controle
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Figura 5.16: Código fonte de garantia de tempo. A função
"QueryPeformanceFrequency"retorna o número de pulsos existentes em um segundo de tempo
e a função "QueryPerformanceCounter"retorna o número do pulso atual do computador através
da lógica utilizada foi garantido a intervalo de 1ms entre cada loop do comando do..while()

de impedância. Finalmente a terceira tarefa, ainda alocada no primeiro milisegundo era responsável pelo leitura dos PDOs relativos ao transdutor de força da rede CAN. As demais tarefas,
agendadas nos milisegundos dois, três quatro e cinco realizavam cada uma a leitura e escrita de
PDOs de um eixo diferente do manipulador além de cálculos de conversão dos valores físicos
adotados no controle para valores de pulsos e corrente adotados pelos drivers.
O desenvolvimento da estrutura para comunicação com o robô foi realizado de forma estruturada e com orientação a objetos, o diagrama de classes é apresentado na figura 5.18. O
sistema apresenta como base, a classe "canFrame"que é responsável pela leitura e escrita dos
frames CAN. Uma classe chamada "CANnetwork"é a representação da rede CAN completa,
ela possui os objetos do tipo "canFrame"NMT e Sync e os métodos necessários para inicializar e finalizar a comunicação da rede além de métodos para sincronizar os PDOs. A classe
"CANnetwork"possui, também, um vetor de objetos tipo "slaveDevice". A classe "slaveDevice"representas dispositivos pertencentes a rede CAN e configurados como escravos. Ela implementa os métodos de leitura e escrita de SDO para o escravo em questão. Duas classes
herdam a classe "slaveDevice"a classe "axis"e a classe "forceSensor"representando respectivamente um determinado eixo de manipulador e um sensor de força.
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Figura 5.17: Agendamento e distribuição das tarefas realizadas pelo sistema de controle de
baixo nível. A primeira tarefa gera a mensagem de sincronismo, a segunda tarefa calcula a
cinemática direta e o controle de impedância, a terceira tarefa, lê os PDOs do Bloco de I/O. As
demais tarefas realizam leitura e escrita de PDOs para cada eixo.

A classe "axis"implementa a leitura do PDO que contem as informações de posição, corrente
e status. A classe implementa também a derivação da posição para obter a velocidade e a
programação de filtros passa baixa para filtragem da corrente e de velocidade. As funções
"get"dão acesso as informações de status como erros e habilitações do motor que estão presentes
na "Status Word"do frame CAN configurado. Outra funcionalidade apresentada pela classe é
a implementação da escrita dos setpoints e da "control world"através das funções "set". A
classe ainda encapsula as informações de redução mecânica do eixo sendo que a interface com
a classe pode trabalhar em posição no formato graus e graus por segundo e torque no formato
Newton-metro e internamente a classe realiza as conversões necessárias, tanto na leitura quanto
na escrita dos valores para as variáveis respectivas para o driver que são tratadas por este como
pulsos, RPM e miliamperes.
Finalmente a classe "forceSensor"apresenta a interface com um escravo do tipo sensor de
força. O método "update"realiza a leitura e filtragem dos valores dos extensometros e a transformação conforme a matriz apresentada na equação 5.1 e no anexo B e os demais métodos de
"get"permitem o acesso a cada uma das forças medidas pelo transdutor.
A comunicação com o sistema de alto nível por sua vez ocorre em uma tarefa separada que
é executado em paralelo com o programa principal de controle. A comunicação entre o sistema
de alto e baixo nível é realizada através de "sockets"com mensagens obedecendo a um padrão
JSON. a sessão 5.2.4 detalha a comunicação e a programação de ambos servidor e cliente.
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Figura 5.18: Diagrama de classes do programa desenvolvido para controle da rede
CAN/CANOpen

5.2.3

O sistema de controle - Alto Nível

A comunicação entre o sistema de controle de alto e baixo nível foi idealizada de forma
que fosse possível a utilização do robô ou diferentes sistemas. Em uma determinado momento
o robô poderia ser utilizado por uma interface de controle remota, em outro momento por um
jogo para reabilitação robótica e finalmente, como é o caso deste trabalho, por um programa de
controle específico para a aplicação desejada.
O sistema de alto nível deste trabalho foi desenvolvido no ambiente de programação MATLAB. O MATLAB oferece um ambiente com diversas ferramentas de visualização, cálculo
matemático, especialmente operações vetoriais. O ambiente também oferece toolboxes com
funções já programadas, que normalmente são compartilhados na comunidade científica e que
facilitam o processo de desenvolvimento.
Para a comunicação entre o sistema de baixo e alto nível foi utilizado um toolbox de acesso
a sockets baseado em JAVA. Este toolbox possibilitou o desenvolvimento de um cliente e a
conexão do mesmo com o sistema de baixo nível tratado aqui como servidor. A comunicação
entre cliente e servidor possibilitou a troca das mensagens no padrão JSON conforme será
comentado na sessão 5.2.4.
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Além da comunicação das mensagem entre sistemas de baixo e alto nível, um segundo toolbox é responsável pela conversão da mensagem JSON, provenientes do sistema de baixo nível
contendo as informações do robô, em uma "struct"(variável do tipo estrutura de dados) do programa MATLAB (Krouchev et al., 2013). De forma análoga, o toolbox era utilizado também
para transformar para o padrão JSON as mensagens de setpoint do sistema de alto para endereçadas ao sistema baixo nível. A frequência de comunicação utilizado foi de 20ms. Frequências
maiores não se mostraram estáveis devido ao alto tempo de conversão das mensagens JSON MATLAB e vice versa.
O sistema de alto nível realiza a tarefa de gerar as trajetórias que o manipulador dever
executar a partir de uma sequência pré-estabelecida. A geração da tarefa e a sequência estão
detalhadas na parte experimental deste projeto. A trajetória era gerada no espaço de trabalho
Cartesiano do sistema de coordenadas do robô utilizando um toolbox específico para Robótica.
O toolbox utilizado foi desenvolvido por Corke e apresenta uma série de ferramentas para cálculo de cinemática direta e inversa, dinâmica, geração de trajetórias e controle. A ferramenta
também é adequada para o ensino de robótica devido a sua simplicidade de utilização e abrangência de conteúdo (Corke, 1996).
Um observação importante deve ser realizada neste ponto. O sistema de baixo nível estabelece fronteiras de controle para o robô tonando-o assim uma ferramenta/dispositivo que pode ser
controlado a partir de um nível de abstração mais elevado através da interface de comunicação
JSON. Outros trabalhos já estão sendo desenvolvidos com o robô SCARA, o sistema de baixo
nível é o mesmo utilizado neste trabalho porém o sistema de alto nível é modificado de acordo
com a necessidade. Uma interface de controle remoto do robô já foi desenvolvida e testada com
sucesso através da internet com uma distância de 100km entre usuário e manipulador. Outros
trabalhos de reabilitação robótica e manipulações robótica também estão sendo desenvolvidos
na mesma plataforma pelos pesquisadores do grupo da reabilitação robótica e pelo grupo de
manipulação robótica da escola de engenharia de São Carlos.

5.2.4

Padrão de comunicação JSON

A arquitetura cliente-servidor para comunicação entre os sistemas de alto e baixo nível foi
escolhida pois pode ser implementada de forma simples e confiável através de sockets TCI/IP
(Transmission Control Protocol). O servidor atua como uma camada intermediária que observa
as modificações de posição do robô e transmite a informação para o cliente (software de alto nível). A transmissão de dados é realizada através de uma padronização JSON (JavaScriptObject
Notation) (Crockford, 2006). O JSON define um pequeno conjunto de regras para a representação estruturada de dados. A razão pela escolha deste padrão é que o mesmo é mais compacto
em relação ao padrão XML (Extensible Markup Language) (Boyer, 2001) e mais simples de ser
codificada e decodificada.
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Figura 5.19: Mensagem de status transmitida via sockets do sistema de baixo nível
(Manipulador) para o sistema de alto nível no padrão JSON. A mensagem contém as
infomações de posição e velocidade de cada junta do manipulador.

O JSON pode representar quatro tipos de dados primitivos (String, number, boolean e null),
ele pode também representar dados complexos como vetores e objetos. Tal habilidade de representação de informação possibilitou a adaptação de mensagens específicas do sistema de baixo
nível (robô) para o sistema de alto nível contendo as informações de posição atual de cada eixo.
A estrutura desta mensagem é apresentada na figura 5.19. Da mesma forma uma mensagem do
sistema de alto nível direcionada para o sistema de baixo nível contendo as posições objetivo,
rigidez e amortecimento foi definida e é apresentada na figura 5.20. O padrão adotado para
a comunicação permite que sistemas de alto nível distintos controlem o manipulador robótico
tornando a sistema flexível para diversas aplicações.
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Figura 5.20: Mensagem de status transmitida via sockets do sistema de alto nível para o
sistema de baixo nível no padrão JSON. A mensagem contém as informações de rigidez e
posições que o robô deve adotar.

5.3

Implementação do controle de impedância

A implementação do controle de impedância no manipulador robótico SCARA 7545 adotada foi baseada na correção da posição virtual do manipulador para atender as características
dinâmicas desejadas. Esta abordagem foi estudada por Lawrance e Pelletier (Lawrence, 1988;
Pelletier e Doyon, 1994). A vantagem de utilizar tal tipo de implementação se deve principalmente pela possibilidade de dispensar o modelo dinâmico do manipulador. No caso do
manipulador SCARA a grande quantidade de incertezas apresentadas pelo modelo dinâmico,
principalmente por conta do modelo de atrito, que é desconhecido, é mandatória a utilização de
sistema que dispense estas informações.
A implementação para o manipulador robótico inicia com o cálculo da cinemática direta a
partir da equação 5.33. Considerando a posição inicial gst (0) como a posição do manipulador
totalmente estendido e alinhado com o eixo X e utilizando a equação já mencionada podemos
obter uma equação individual para o cálculo do valor posição em cada um dos eixos Cartesianos do manipulador. Este procedimento foi executado com o objetivo de diminuir o tempo de
cálculo da cinemática direta pois a multiplicação de várias matrizes seria um processo computacionalmente mais demorado que a abordagem citada. Além do mais, o manipulador SCARA
apresenta movimentos apenas de translação nos sentidos dos eixos Cartesiano e um único sen-
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tido de rotação que é dado diretamente pela rotação do quarto eixo. Dispensa-se a complexidade
da utilização de operações matriciais por estes motivos. As equações 5.35, 5.36, 5.37 e 5.38
apresentam os cálculos cinemáticos das posições x, y e z e do ângulo de rotação do TCP θz .
x = l1 cos(θ1 ) + l2 cos(θ1 + Θ2 )

(5.35)

y = l1 sen(θ1 ) + l2 sen(θ1 + Θ2 )

(5.36)

z = θ4

(5.37)

θz = θ3

(5.38)

A segunda etapa da implementação do controle é a análise e transformação da força pelo
sensor em seu sistema de referência para o mesmo sistema de referência do manipulador.
A utilização do sensor de força 5.21, apesar de ser dispensável para o controle de impedância, possibilita implementação de um comportamento dinâmico muito mais sensível do que
se não utilizado. Quando o sensor não é utilizado, os parâmetros de rigidez e amortecimento
mínimos estão sujeitos as características mecânicas do robô como atrito e "backdriveability".

Figura 5.21: Sensor de Força 6D. Utilizado no TCP do manipulador robótico permite a
leitura da força e torque em cada um dos eixos do seu próprio sistema de coordenadas
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O sensor de força utilizado possui fundo de escala de medição de 150N nas direções X, Y
e Z das forças e de 5N m nas direções dos torques X, Y e Z. A sensibilidade obtida com um
conversor analógico-digital de 16 bits como o utilizado é de 0.01N . Apesar da grande resolução,
a utilização do sensor de força em um ambiente real trouxe, entretanto, experiências que não
são normalmente previstas em ambientes virtuais.
Os cabos de conexão de sinais do sensor juntamente com as mangueiras pneumáticas de acionamento da garra induziam no sensor de força um offset de força e torque devido ao próprio
peso dos cabos. Para aliviar tais efeitos foi realizada a fixação dos cabos como pode ser visualizado na figura 5.21 entretanto, mesmo assim, um ruído de até 10N dependendo da posição do
TCP no espaço de trabalho do robô pode ser observado.



0


F (f ) = f − fc



f + f
c

→ −fc < f < fc
→ f > fc

(5.39)

→ f < −fc

Para evitar tal efeito, que gera movimentos não desejados no manipulador robótico, devido
ao feedback de força enganoso, foi implementada uma função de offset na leitura do transdutor
de força da forma apresentada na equação 5.39. Nesta equação o valor de f é o valor lido
pelo transdutor de força já convertido para N no caso de força e N m no caso de torque. O
valor de fc é o valor de corte que o filtro adotado apresentava. Nos experimentos realizados
o valor utilizado foi de fc = 10.00N m para as forças em todas as direções e fc = 0.05N m
para todos os torques. Estes valores foram obtidos empiricamente a partir de observação do
comportamento do manipulador as alterações do valor.
Após esta consideração sobre medição da força, as equações 5.40, 5.41, 5.42 e 5.43 apresentam a transformação a das forças, já filtradas, medidas no sistema de coordenadas do sensor
para o sistema do robô. Nelas os índices R e S representam respectivamente os sistemas de
coordenadas do Robô e do Sensor.
FxR = FxS cos(θ3 ) + FyS sen(θ3 )

(5.40)

FyR = FxS sen(θ3 ) + FyS cos(θ3 )

(5.41)

FzR = FzS

(5.42)

TzR = TzS

(5.43)
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Para que o manipulador apresente em seu TCP um comportamento de uma impedância
(massa, mola e amortecimento) é necessário o calculo da posição de correção xa que satisfaça
a equação 5.44.
F = I x¨a + B x˙a + Kxa

(5.44)

Adotando os valores de x¨a conforme a equação 5.45 e de x˙a conforme a equação 5.46.
Repare que estas equações consideram as medidas anteriores do valor de xa . Os indices n
representam o instante de tempo em que a medida ocorre.
x¨a =

xa − 2xan−1 + xan−2
ẋan − ẋan−1
= n
∆t
∆t2

(5.45)

xan − xan−1
∆t

(5.46)

x˙a =

Substituindo as equações 5.45 e 5.46 na equação 5.44 e finalmente isolando a variável xa
obtemos a equação de cálculo do valor de xa conforme a equação 5.47

xa =

FR + I

(2xan−1 −xan−2 )
(xan−1 )
+ B ∆t
∆t2
B
(K + ∆t
+ ∆tI 2 )

(5.47)

Finalmente utilizando a equação 5.44 para cada uma das direções do movimento do manipulador robótico determinam-se os valores de correções de cada uma das variáveis no espaço
de trabalho Cartesiano. Os valores de K, B e I são respectivamente os valores de rigidez,
amortecimento e inércia esperados para o TCP do manipulador. Os indices (n − 1) e (n − 2) representam os valores históricos das variáveis de correção xa , ya , za e tza e o valor ∆t representa
o intervalo de tempo entre as iterações. Para o sistema em questão, conforme já comentado na
descrição do sistema de controle de baixo nível este valor é de 5ms.

xa =

ya =

za =

θa =

FxR + Ix

(xan−1 )
(2xan−1 −xan−2 )
+ Bx ∆t
∆t2
Ix
(Kx + B∆tx + ∆t
2)

(5.48)

FyR + Iy

(2yan−1 −yan−2 )
(yan−1 )
+ By ∆t
∆t2
Iy
y
(Ky + B
+ ∆t
2)
∆t

(5.49)

FzR + Iz

(2zan−1 −zan−2 )
(zan−1 )
+ Bz ∆t
∆t2
Iz
z
(Kz + B
+ ∆t
2)
∆t

(5.50)

TzR + Iθ

(2θan−1 −θan−2 )
(θan−1 )
+ Bθ ∆t
∆t2
Iθ
θ
(Kθ + B
+ ∆t
2)
∆t

(5.51)

A partir do cálculo das correções de posição para atender a lei da impedância calculamse os novos setpoints de posição que devem ser passador para o motor conforme as equações
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5.52, 5.53, 5.54, 5.55 onde as variáveis de sub-índice v são os setpoints de posição virtual e as
variáveis de sub-índice sp são os setpoints corrigidos pelo controle de impedância.
xsp = xv − xa

(5.52)

ysp = yv − ya

(5.53)

zsp = zv − za

(5.54)

θsp = θv − θa

(5.55)

A partir dos valores de xsp , ysp , zsp e θsp calcula-se a cinemática inversa do manipulador a
fim de obter os valores de ângulo a serem passados para os motores do manipulador robótico
através da rede CAN/CANOpen. O sub-capítulo 6.2 explora a influência de cada um dos parâmetros dinâmicos, K, B e M no controle em situações de movimento livre, estabelecimento de
contato, contato e perda de contato.
Esta sessão apresenta de forma didática a implementação do controle para o manipulador
SCARA utilizado neste trabalho juntamente com as simplificações adotadas devido as condições especiais de acoplamento mecânico entre o frame de referência do TCP e do robô.
Ressalta-se aqui que o objetivo do mesmo é documental para futuras utilizações do manipulador robótico e só é válida para manipuladores que preservem as mesmas características deste.
Para uma formulação formal e científica da implementação consulte a capítulo 4 onde o controle
de impedância foi discutido mais profundamente.

C APÍTULO

6
EXPERIMENTOS REALIZADOS

6.1

Definição e motivação da tarefa

A inspiração para a elaboração dos experimentos é a utilização de robôs para auxiliar a
exploração de petróleo em ambiente submarino. O ambiente neste caso é considerado nãoestruturado. O objetivo específico é a utilização de manipuladores robóticos em atividades de
reparo e montagem tele-operadas ou autônomas. Dentre as atividades de montagem, a manipulação de válvulas e tubulações é de grande importância devido a extensa utilização destes
dispositivos para transporte de óleo entre o poço e a plataforma.
A figura 6.1 mostra uma sequência de atividades que devem ser realizadas por um sistema
robótico com o objetivo de executar a abertura de uma válvula. Os quadros em azul representam
as atividades abordadas neste trabalho. As atividades propostas podem ser entendidas como a
extensão de um processo convencional que é representado pela retângulo roxo intitulado como
ambiente estruturado. Este processo está sujeito aos problemas de precisão provenientes dos
erros de percepção do sistema de visão que podem, no limite, representar a falha na realização
da tarefa. A extensão proposta para o mesmo é composta de atividades que melhoraram a
precisão do localização do componente no ambiente.
As tarefas exploradas neste trabalho são estabelecer contato com uma válvula que está montada em um tubo e definir com precisão a posição do conjunto, válvula-tubo. Especialmente no
ambiente de exploração marítima as características de iluminação, turbidez da água são críticas
para visão artificial, além disso, outros aspectos como ocultação e sombras causadas por outros
objetos no ambiente podem interferir no sistema. Desta forma a tarefa proposta tem o objetivo
de complementar e melhorar a informação que foi obtida pela sistema de visão.
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Figura 6.1: Diagrama de sequência de ações para realização de uma tarefa de a abertura de
válvula por um sistema de manipulação robótico em ambiente não estruturado. Os quadros
com azuis representam as atividades abordadas neste trabalho.
A definição da posição da válvula com precisão, também é necessária para o sucesso das tarefas posteriores conforme mostra a figura 6.1. A figura apresenta um diagrama mostrando uma
situação genérica de manipulação de um objeto em um ambiente não estruturado. Inicialmente
a informação de posição do objeto é obtida a partir do sistema de visão. Em diversas situações,
a precisão da informação do sistema de visão, é suficiênte para o sucesso da execução da tarefa
(retângulo roxo. Nos casos onde esta precisão não é suficiênte, o monipulador pode planejar a
executar o contato com o objeto com o objetivo de melhorar a precisão da informação inicial
de posição do mesmo. Da mesma maneira, o manipulador pode repetir este procedimento em
quaisquer direções e quantas vezes necessárias até que a precisão da informação seja suficiênte para a execução da tarefa. Entre estas tarefas que podem requere precisão estão abertura e
fechamento da válvula, engate de tubos, fixação do tubo entre outras.
O contato deve ser estabelecido de forma estável para que o robô tenha capacidade de capturar a posição da válvula de forma precisa e posteriormente enriquecer a informação do ambiente
não estruturado onde a manipulação está ocorrendo. A posição medida é adotada como referência para posicionar o modelo da válvula no sistema de coordenadas do robô sucessivamente.
Desta forma a cada novo toque a precisão da informação da posição da válvula melhorar em
relação a informação inicial obtida pelo sistema de visão.
Com o objetivo de limitar o conteúdo do trabalho, porém sem prejudicar sua validade, as informações que deveriam ser passadas pelo sistema de visão, nominalmente a posição imprecisa
do conjunto válvula-tubo, é feita de forma simulada. A posição da válvula a ser encontrada é
medida de forma manual e sem preocupação de precisão uma vez que o objetivo é exatamente
melhorar esta informação.
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Figura 6.2: Montagem experimental do manipulador robótico. A miniatura detalha o
movimento realizado pelo robô com o objetivo de detectar a posição do conjunto em relação
ao eixo X do seu próprio sistema de coordenadas
A figura 6.2 apresenta a montagem do sistema. Nela pode-se observar a válvula montada,
o robô e em detalhe o movimento realizado pelo robô com o objetivo de detectar a posição do
conjunto em relação ao eixo X do seu próprio sistema de coordenadas. Inicialmente o sistema
de alto nível recebe uma posição incerta do conjunto formado por válvula e tubo. Sabendo
desta posição, o sistema elabora trajetórias de movimento no espaço de trabalho Cartesiano do
próprio manipulador com o objetivo de medir a posição exata do conjunto em cada um dos
eixos através do contato da garra do manipulador com os mesmos.
O conjunto válvula-tubo apresenta uma rigidez muito superior a rigidez definida no controle do manipulador. Os experimentos realizados podem apresentar diferentes resultados para
diferentes valores de rigidez. Deste forma é importante investigar a rigidez do sistema que foi
utilizado nos testes. Foi realizado um experimento para determinar experimentalmente a rigidez
do tubo na posição e na direção (X) em que o contato ocorreu nos experimentos. O valor de
rigidez encontrado foi aproximadamente KT = 7700N/m conforme apresentado no gráfico da
figura 6.3. Os dados foram obtidos utilizando o mesmo manipulador robótico sendo comandado
com controle de posição, nesta confirguração foi executado um movimento na direção de flexão
do tubo sendo medida a força de interação do mesmo com a garra. Desta forma, obteve-se o
gráfico apresentado.
Para estudar a abordagem proposta, inicialmente foram realizados três conjuntos de experimentos que são detalhados e tem seus resultados apresentados e discutidos nas próximas
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Figura 6.3: Resultado experimental da medida da rigidez do tubo que suporta a válvula na
posição do contato. Rigidez obtida aproximada por uma função do primeiro grau apresenta um
valor de KT = 7700N/m
sub-sessões. O primeiro conjunto de experimentos, abordado na sessão 6.2, tem como objetivo
identificar a influência de cada um dos parâmetros do controle de impedância nas situações de
estabelecimento e de perde da contato com o conjunto válvula-tubo. Para tanto, foram ensaiadas
diversas configurações de parâmetros do controlador. No total três grupos de parâmetros foram
testados. A variação entre os experimentos de um mesmo grupo era realizada no parâmetro de
amortecimento e a variação entre diferentes grupos nos parâmetros de rigidez e inêrcia. Dois
critérios de desempenho para a execução da tarefa proposta foram definidos e medidos para
cada grupo.
Baseado nas observações dos resultados obtidos nos experimentos da sessão 6.2, na sessão
6.3 são apresentadas uma série de propostas de variação dos parâmetros do controle de impedância, durante a execução da tarefa, com o objetivo de melhorar a estabilidade do contato
com a válvula e consequentemente melhorar a precisão da posição medida. Os resultados obtidos com a utilização das implementações propostas são analisados pelos mesmos critérios de
desempenho adotados anteriormente e os resultados são comparados e demonstram que existe
uma melhora efetiva no desempenho da execução da tarefa quando analisada com os critérios
adotados.
O terceiro conjunto de experimentos 6.4 apresenta os resultados de testes de repetibilidade
realizados para identificar a robustez e precisão do método proposto com melhor desempenho
na sessão 6.3 e a comparação dos resultados obtidos na abordagem com resultados de sistema
de visão obtidos na literatura.
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Experimentos de contato

Os primeiros testes realizados no sistema verificaram experimentalmente o efeitos de diferentes parâmetros do controle de impedância durante o estabelecimento do contato, a permanência em contato e a perda de contato. O sistema de alto nível planeja uma trajetória com a
posição inicial em Y e Z baseados na informação inicial da posição da válvula e em X em uma
posição afastada, conforme mostra a figura 6.2. Na sequência, um movimento na direcção X
é realizado no sentido de tocar a válvula seguido de um segundo movimento para retornar a
posição inicial. A figura 6.4 mostra os pontos planejados pelo sistema de alto nível em todos os
eixos do sistema de referência.
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Figura 6.4: Trajetória determinada pelo sistema de alto nível para detecção da posição X da
válvula. Após um movimento de aproximação, um movimento na direcção X é realizado no
sentido de tocar a válvula seguido por um segundo movimento, mantendo a direção X para
retornar a posição inicial de aproximação.
Observa-se na figura a aproximação do manipulador até a posição próxima a válvula, ponto
A até ponto B, entre os intervalo de tempo 0s a até 45s. A posição estimada da válvula é
representada pela linha tracejada vermelha. Entre a posição no ponto B em 45s até o ponto C
é realizado o movimento buscando a ocorrência do contato com a válvula com os parâmetros
de impedância desejados. Após a chegada da posição virtual do sistema de alto nível no ponto
C é executado o retorno do ponto C até o ponto D. É importante ressaltar que o procedimento
que é realizado para a descoberta da posição no eixo X pode ser generalizado para os demais
eixos, desta forma a partir deste ponto a análise será realizada somente considerando este eixo.
A figura 6.5 apresenta os pontos importantes do gráfico do gráfico da trajetória do eixo X
apontados em uma foto do experimento.
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Figura 6.5: Representação esquemática dos pontos importantes da trajetória de detecção da
posição da válvula. O gráfico e as setas apresentam as indicações das posições importantes do
processo na foto de experimento
A partir desta configuração foram realizados diversos experimentos de contato variando
os valores de impedância (Rigidez, Inércia e amortecimento). A variação dos parâmetros foi
dividida em três grupos diferentes, de acordo com a tabela 6.1. Dentro de cada grupo um
único parâmetro era alterado de um teste para outro enquanto os outros dois eram mantidos
constantes. O objetivo do teste era verificar experimentalmente a influência de cada parâmetro
na estabilidade do estabelecimento do contato, durante o contato e na perda de contato.
No grupo experimentos A foram adotados os valores de rigidez e inércia baixos e foi realizada uma variação nos valores de amortecimento com o objetivo de identificar os valores de
amortecimento suficientes para manter o sistema estável durante a colisão. A figura 6.6 apresenta os resultados obtidos nas variáveis força e posição. A linha azul representa o setpoint
determinado pela sistema de alto nível na direção X do movimento do manipulador enquanto a
linha vermelha representa o resultado observado experimentalmente.
Analisando a figura 6.6(a) percebe-se uma pequena oscilação após a colisão da garra do
robô com válvula. Esta oscilação continua ocorrendo até a mudança do sinal da velocidade do
setpoint que é passado pelo sistema de alto nível. Outra característica importante é o efeito
causado pelo alto amortecimento e a baixa rigidez fazendo que o manipulador perca contato
com o tubo e comece a se afastar do mesmo antes do momento determinado pelos setpoints do
sistema de alto nível.
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Tabela 6.1: Tabela da configuração dos parâmetros de impedância utilizados para os
experimentos com o objetivo de verificar a influência de cada parâmetro na estabilidade do
estabelecimento do contato, durante o contato e na perda de contato.
Experimento Grupo K (N/m ) B (N s/m) I (N s2 /m)
1
10.0
100.0
0.01
2
A
10.0
300.0
0.01
3
10.0
600.0
0.01
4
10.0
100.0
0.10
5
B
10.0
300.0
0.10
6
10.0
600.0
0.10
7
50.0
100.0
0.01
8
C
50.0
300.0
0.01
9
50.0
600.0
0.01
Este fenômeno ocorre pois é utilizado um amortecimento tão alto que faz com que a velocidade de restauração do sistema massa-mola-amortecedor do robô seja menor do que a velocidade em que os setpoint de posição estão sendo passados. Para facilitar o entendimento,
pode-se imaginar um sistema massa mola amortecedor sendo comprimido contra uma superfície, em um segundo instante, o conjunto é afastado da superfície com uma velocidade maior
do que a velocidade com o qual ele consegue retornar a posição de equilíbrio (por conta do
alto amortecimento). Observa-se neste caso que o sistema perderá o contato com a superfície
antes de chegar a posição de equilíbrio. Com relação a força de contato, com os parâmetros
selecionados para o grupo, a mesma não apresentou um perfil constante mas sim uma grande
variação em torno de 10N com amplitude de 20N em todos os experimentos do grupo A
O aumento do amortecimento observado nas figuras 6.6(b) e 6.6(c) agrava o efeito causado
pelo amortecimento no momento da perda de contato entretanto as forças se mostraram consideravelmente mais estáveis. Da mesma forma a oscilação no momento do contato se mostra
mais estável. Para facilitar a análise do fenômeno a figura 6.7 apresenta em um único gráfico os
experimentos 1, 2 e 3. Percebe-se claramente que o aumento do amortecimento diminui a instabilidade no momento do contato, em contrapartida, o tempo de restabelecimento do sistema
passa a ser aumentado, causando erros de posição durante o movimento livre de contato.
O grupo B repete os experimentos realizados para o grupo A multiplicando os parâmetros
de inêrcia em dez vezes. Observa-se praticamente os mesmos resultados observados para o
grupo A. A figura 6.8 apresenta o resultado obtido para cada um dos valores de amortecimento
sendo figura 6.8(a) com B = 100N s/m, figura 6.8(b) com B = 100N s/m e figura 6.8(c) com
B = 600N s/m. A figura 6.9 apresenta, assim como para o grupo A a comparação entre os
diferentes amortecimentos desta vez para o grupo B.
Por último, no grupo C foi realizada a alteração dos parâmetros de rigidez do sistema. O
valor de inércia adotado foi o mesmo do grupo A, principalmente por não existir diferença
significativa entre os grupos A e B. O valor de rigidez, entretanto foi multiplicado em cinco
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(a) Experimento 1 - B = 100N s/m
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(b) Experimento 2 - B = 300N s/m
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Figura 6.6: Resultados experimentais do grupo A. Os parâmetros de rigidez (K = 10.0N/m)
e Inêrcia (I = 0.01N s2 /m) foram mantidos constantes e o parametro de amortecimento
variado entre 1) B = 100N s/m, 2) B = 300N s/m e 3) B = 600N s/m. Nos gráficos da
esquerda a linha azul apresenta a trajetória virtual e a linha vermelha a trajetória medida. Nos
gráficos da direita a linha vermelha representa a força medida
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Figura 6.7: Comparação do Grupo A em relação aos resultados de posição obtidos. A linha
azul representa a posição virtual as linhas vermelha, verde e preta representam respectivamente
resultados com os amortecimentos de B = 100N s/m, B = 300N s/m e B = 600N s/m. Os
valores de de rigidez (K = 10.0N/m) e Inêrcia (I = 0.01N s2 /m) foram mantidos fixos.
vez. Foi observado o aumento na instabilidade do sistema. Com relação a restauração do erro
de posição em movimento livre após a perda de contato observou-se melhoria uma vez que
para os mesmos valores de amortecimento, quando comparado ao grupo A, o fator de rigidez
mais alto ajuda a restaurar o sistema. A figura 6.10 apresenta os valores obtidos para os três
valores de amortecimento testados. Na figura 6.10(a) percebe-se um aumento muito grande na
instabilidade, tanto do ponto de vista de posição quando de força em comparação a figura 6.6(a).
Percebe-se, entretanto, que não existem erros de posição uma vez que o contato é perdido. Na
figura 6.10(b) o pronunciamento da instabilidade é muito menor e a capacidade de seguir a
posição de setpoint após a perda do contato ainda se mantém melhor do que o apresentado nos
experimentos do grupo A. Por fim, a figura6.10(c) apresenta o melhor resultado considerando-se
a troca entre estabilidade e precisão de posicionamento.
A figura 6.11 apresenta o comparativo para posição entre os experimentos realizados para o
grupo C. A variação no resultado apresentado com relação a modificações do valor de amortecimento é muito mais pronunciada neste caso em comparação aos grupos A e B. Elas também
existem no grupo A porém a rigidez configurada no mesmo é tão pequena que seu efeito é pouco
notado. Já no grupo C com um valor de rigidez maior é possível observar de forma muito mais
expressiva a estabilização causada pelo aumento do amortecimento no controle.
A conclusão obtida dos experimentos adotando os parâmetros apresentados na tabela 6.1
é de que o valor de amortecimento e rigidez são os que mais contribuem para a estabilidade
do sistema. O aumento do amortecimento tem relação direta com o aumento da estabilidade
e consequente diminuir oscilações e vibrações durante o estabelecimento e mantenimento do
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(a) Experimento 4 - B = 100N s/m
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(b) Experimento 5 - B = 300N s/m
Comparação entre Posição Virtual e Ocorrida (Direção X)
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(c) Experimento 6 - B = 600N s/m

Figura 6.8: Resultados experimentais do grupo B. Os parâmetros de rigidez (K = 10.0N/m)
e Inêrcia (I = 0.1N s2 /m) foram mantidos constantes e o parâmetro de amortecimento variado
entre 1) B = 100N s/m, 2) B = 300N s/m e 3) B = 600N s/m. Nos gráficos da esquerda a
linha azul apresenta a trajetória virtual e a linha vermelha a trajetória medida. Nos gráficos da
direita a linha vermelha representa a força medida
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Posições Direção X
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Figura 6.9: Comparação do Grupo B em relação aos resultados de posição obtidos. A linha
azul representa a posição virtual as linhas vermelha, verde e preta representam respectivamente
resultados com os amortecimentos de B = 100N s/m, B = 300N s/m e B = 600N s/m. Os
valores de de rigidez (K = 10.0N/m) e Inêrcia (I = 0.10N s2 /m) foram mantidos fixos.
contato. Esta estabilidade é de fundamental importância para a medida de posição baseada em
contato. Por outro lado, grandes amortecimentos, causam que o manipulador apresente erros
de posição grandes após a perda do contato. O motivo desta característica esta relacionado ao
grande tempo necessário para que o sistema massa-mola-amortecimento retorne a sua posição
de equilíbrio após a compressão ou extensão do mesmo. Uma vez que a velocidade de perda
de contato gerada pelo sistema de alto nível é maior que a velocidade de restauração da posição
gerada pelo controle de impedância. O efeito observado nesta situação é um erro de posição,
mesmo na ausência contato.
Assim como o efeito causado sobre a posição, o aumento do amortecimento tem um efeito
de estabilização sobre a força medida no transdutor, a rigidez no entanto aumenta a instabilidade. Analisando os gráficos de força e identificando o instante de tempo em que ela tende a
zero, conforme as figuras 6.6, 6.8 e 6.10, fica mais evidente o problema causado pelos altos
amortecimento após a perda de contato gerando um erro de posição no controlador.
A rigidez, tem por sua vez, uma característica diferente do amortecimento, o aumento da
rigidez ao mesmo tempo que aumenta a instabilidade, diminui o erro de posição, pois o sistema armazena mais energia para se restaurar. A correta relação entre amortecimento e rigidez
está diretamente ligada ao desempenho da atividade de contato desejada. Outro fator que deve
ser lembrado é que amortecimento e rigidez sozinhos não tem nenhum significado, a trajetória
que é programada desempenha papel fundamental na equação da estabilidade quando o contato
é estabelecido e deixa de existir. Em outras palavras, somente a relação perfeita entre amortecimento e rigidez não é suficiente para garantir a estabilidade do sistema, a velocidade e a
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Comparação entre Posição Virtual e Ocorrida (Direção X)
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(a) Experimento 7 - B = 100N s/m
Comparação entre Posição Virtual e Ocorrida (Direção X)
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(b) Experimento 8 - B = 300N s/m
Comparação entre Posição Virtual e Ocorrida (Direção X)
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(c) Experimento 9 - B = 600N s/m

Figura 6.10: Resultados experimentais do grupo C. Os parâmetros de rigidez
(K = 50.0N/m) e Inêrcia (I = 0.01N s2 /m) foram mantidos constantes e o parâmetro de
amortecimento variado entre 1) B = 100N s/m, 2) B = 300N s/m e 3) B = 600N s/m. Nos
gráficos da esquerda a linha azul apresenta a trajetória virtual e a linha vermelha a trajetória
medida. Nos gráficos da direita a linha vermelha representa a força medida
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Posições Direção X
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Figura 6.11: Comparação do Grupo C em relação aos resultados de posição obtidos. A linha
azul representa a posição virtual as linhas vermelha, verde e preta representam respectivamente
resultados com os amortecimentos de B = 100N s/m, B = 300N s/m e B = 600N s/m. Os
valores de de rigidez (K = 50.0N/m) e Inêrcia (I = 0.01N s2 /m) foram mantidos fixos.
posição dos setpoints em relação a posição onde ocorre o contato são tão importantes quanto os
dois parâmetros.
Para que uma análise quantitativa dos resultados pudesse ser realizada foram definidos e
medidos dois indicadores de desempenho da execução da tarefa proposta conforme apresentado
na figura 6.12.
O primeiro indicador analisado foi a medida da amplitude da oscilação de posição da garra
do manipulador, medida após a ocorrência do contato por um período de dois segundos. Para
obter tal resultado os dados de posição de cada experimento foram individualmente analisados
considerando-se um tempo de dois segundos após a ocorrência do contato. A ocorrência do
contato foi identificada visualmente através do momento em que a posição medida passa a
desviar o valor em relação a posição real, um limiar de 0.005 milímetros foi adotado como
referência. Tal análise permite uma medida da estabilidade com que o manipulador é capaz de
entrar em contato com a válvula. Quanto menor a oscilação observada maior a precisão dos
resultados obtidos em uma situação de medida de posição através de tato.
A figura 6.13 apresenta os resultados obtidos com o indicador em questão. No eixo X do
gráfico é representado o valor do amortecimento e o eixo Y, em escala logarítmica, apresenta o
valor a oscilação observada. Claramente observam-se nos três grupos de experimentos, representados por diferentes cores, uma tendência de diminuição no indicador de oscilação com o
aumento do amortecimento no controlador de impedância.
O segundo indicador utilizado foi calculado baseado no erro entre trajetória medida e trajetória virtual que é observado após a perda do contato. O valor deste erro foi calculado através
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Figura 6.12: Indicadores de desempenho utilizados para a comparação quantitativa dos
resultados obtidos a partir dos experimentos realizados
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Figura 6.13: Relação entre oscilação na posição medida após a ocorrência do contato e
amortecimento utilizado. Cada série de dados, representadas em diferentes cores, apresenta o
resultado para um grupo de experimentos.
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da verificação subtração dos valores de trajetória real e trajetória virtual dois segundos após a
perda de contato. O instante de tempo considerado como perda de contato foi o momento em
que a trajetória virtual apresenta um valor igual a posição real da válvula (previamente conhecida) e o sentido do movimento é o de perda de contato. Este parâmetro permite uma análise
da capacidade do sistema de realizar movimento livre seguindo com precisão a trajetória virtual
passada pelo sistema de controle de alto-nível.
A figura 6.14 apresenta os resultados obtidos. No eixo X é representado o amortecimento
utilizado e no eixo Y o indicador de desempenho conforme a análise proposta. Identifica-se,
neste caso, um aumento do erro com o aumento do valor de amortecimento do controlador de
impedância.
Erro de posição 2 segundos após a perda de contato em relação ao amortecimento utilizado
0.2
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Figura 6.14: Relação entre o erro de posição após a perda do contato e amortecimento
utilizado. Cada série de dados, representadas em diferentes cores, apresenta o resultado para
um grupo de experimentos.
Inspirado pelos resultados dos experimentos apresentados nesta sub-sessão juntamente com
a capacidade de alteração de parâmetros durante a execução que o controle de impedância proporciona foram elaboradas diversas estratégias de alteração dos parâmetros e trajetórias do controle de impedância com o objetivo de melhorar os resultados de contato para a tarefa proposta
neste trabalho. Espera-se obter uma estratégia que apresente ao mesmo tempo uma pequena
oscilação na ocorrência do contato e um pequeno erro de posição no momento após a perda do
contato. Estes experimentos estão apresentados na proxima sessão, 6.3.

6.3

Experimentos de detecção

Diferentes estratégias baseadas nos resultados da sessão anterior foram propostas e testadas.
Estas estratégias apoiam-se na modificação dos parâmetros e dos setpoints de posição do con-
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trole de impedância para aproveitar melhores resultados medidos nos experimentos anteriores
em cada uma das etapas do processo. Para a fase de contato deseja-se que o mesmo possuam
pequena oscilação de posição apresentando uma força de contato tão estável quanto possível.
Desta forma a medida de posição realizada terá mais chances de ser estável e precisa. Para
o instante de perda de contato espera-se que o manipulador mantenha a estabilidade do seu
movimento e assim que perder o contato passe a seguir sem erro significativo os setpoints de
posições solicitados pelo sistema de alto nível
O amortecimento e as trajetórias virtuais foram escolhidos como variáveis a serem alteradas
durante as propostas aqui apresentadas. O valor de rigidez foi mantido constante com magnitude de K = 50N/m assim como o valor de inercia com I = 0.001N s2 /m em todos os
experimentos.

6.3.1

Estratégia 1: Modificação de amortecimento baseado no sentido da velocidade do contato.

A primeira estratégia adotada está baseada na modificação dos parâmetros de acordo com o
signal da trajetória virtual ao longo do eixo X. A equação 6.1 e gráfico apresentados na figura
6.15 apresentam o conceito adotado. BC e BP são respectivamente o amortecimento quando o
robô se move no sentido de realizar contato (neste caso VX < 0) e o amortecimento quando o
robôs se move no sentido de perder contato (neste caso VX > 0). Os valores adotados para o
experimento foram de BC = 1000N s/m e BP = 300N s/m.

Figura 6.15: Estratégia de amortecimento baseada no sentido da velocidade. Quando o robô
se desloca no sentido de ocorrer o contato o valor de amortecimento BC é utilizado. Quando o
robô se desloca no sentido de perder o contato o valor de amortecimento BP é utilizado

B(VX ) =


B

→ VX < 0

B

→ VX > 0

C
P

(6.1)

A figura 6.16(a) apresenta os resultados obtidos no experimento para posição do TCP. A
linha azul representa o setpoint e a linha vermelha representa o valor medido no eixo X. A
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figura 6.16(b) apresenta a força medida no eixo X para o experimento sendo a linha azul o
valor de força não filtrado e a linha vermelha a força com aplicação de um filtro passa baixa de
1Hz.
Observa-se nos gráficos da figura 6.16 que a utilização da estratégia apresentada possibilitou
um comportamento misto ao apresentado nos experimentos sessão anterior. Durante a fase de
contato foi possível observar uma pequena oscilação na posição com amplitude de 2.2mm (medida baseada no critério de medida de oscilação adotado nos demais experimentos), note que
o amortecimento utilizado neste caso é maior do que o utilizado nos experimentos da sessão
6.2. A fase de perda de contato ainda se demonstrou instável, erro de 8.0mm (medida baseada
no critério de medida de erro de posição adotado nos demais experimentos) com a diminuição
do valor de amortecimento do controlador entretanto não ocorreu o erro de posição grosseiro
após a perda de contato como seria esperado se mantido a amortecimento na magnitude utilizada durante o contato. Estes resultados mostram ser viável a modificação dos parâmetros
do controlador impedância durante a execução da tarefa. O desempenho da tarefa apresentou
melhorias em relação a tarefa anterior realizadas com parâmetros fixos.

6.3.2

Estratégia 2: Modificação de amortecimento proporcional
ao erro entre posição real e virtual

A segunda estratégia proposta está baseada na modificação dos parâmetros do controle de
impedância de forma proporcional ao erro de posição apresentado entre as posições virtual
(Xv ) e real (Xr ) do manipulador. A equação 6.2 apresenta a lei que rege o comportamento do
valor de amortecimento. O valor de Bf representa o amortecimento de movimento livre, ou
seja, o amortecimento desejado quando o manipulador não está em contato com o ambiente.
O valor de Bcr representa o valor de crescimento do amortecimento em função do erro de
posição apresentado. Quanto maior o erro de posição, maior o valor de amortecimento para
valores de Bcr > 0. Os valores adotados para os experimentos foram Bf = 300.0N/m e
Bcr = 50.0N/m2 . A figura 6.17 ilustra a metodologia utilizada.
B = Bf + Bcr |Xv − Xr |

(6.2)

A figura 6.18 apresenta os resultados obtidos na realização da tarefa utilizando a metodologia proposta. O contato apresenta-se de forma suave e com boa estabilidade, a análise das
forças durante a fase de contato 6.18(b) entretanto mostram uma performance inferior a do experimento anterior, oscilação de 3.5mm e erro de posição de 16.0mm. Este fato ocorre uma
vez que o valor do amortecimento imediatamente após o contato ainda é baixo. A perda de
contato, entretanto manteve-se muito mais estável em comparação com a abordagem 1. Estas
observações podem ser analisadas comparando se as figuras 6.16 e 6.18. O erro de posição após
a perda de contato voltou a ocorrer entretanto rapidamente o mesmo foi corrigido conforme
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Figura 6.16: Resultados experimentais para estratégia de contato 01. A figura a) apresenta os
resultados obtidos em relação a posição sendo a linha azul representando a posição virtual e a
linha vermelha a posição ocorrida. A figura b) apresenta a força no sentido X medida no
processo sendo a linha azul o valor observado a a linha vermelha o valor filtrado LP 1Hz. Os
parâmetros de controle adotados foram K = 50N/m, I = 0.001N s2 /m, BC = 1000N s/m e
BP = 300N s/m
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Figura 6.17: Estratégia modificação de amortecimento proporcionalmente ao erro de posição.
A amortecimento aumenta linearmente com o aumento do erro através do parâmetro Bcr . A
valor de amortecimento de movimento livre é Bf
a queda do valor de amortecimento. O desempenho do movimento após a perda de contato
foi muito inferior em relação a abordagem 1 como pode ser percebido comparando as figuras
6.16(a) e 6.18(a) nos tempos 55 segundos e 44 segundos. Os tempos em questão são relativos a
perda de contato observado demarcado pela queda da força para o valor zero nas figuras 6.16(b)
e 6.18(b) respectivamente.
A gráfico apresentado na figura 6.18(b) mostra também uma estabilidade maior na força
durante a etapa de perda de contato.

6.3.3

Estratégia 3: Modificação do amortecimento baseado na detecção de contato

A terceira abordagem considerada foi a modificação dos parâmetros baseada em um limiar
de força. A figura 6.19 apresenta uma ilustração do conceito. A partir de um limite de força,
FL o amortecimento tem seu valor modificado para um valor mais alto garantindo assim a
estabilidade. A inspiração desta abordagem é da ideia de detectar o contato e, em resposta,
realizar o aumento do amortecimento com o objetivo de garantir a estabilidade. Da mesma
forma, na perda do contato a diminuição do amortecimento evita o erro de posição. A equação
6.3 apresenta a lei de mudança.

B(FX ) =


B

→ |FX | > FL

B

→ |FX | < FL

C
L

(6.3)

A figura 6.19 apresenta o conceito definido. Quando a força monitorada na direção X
ultrapassa o limitar FL o amortecimento configurado no controlador de impedância passa de
BL para o valor BC . Os valores configurados para a realização dos experimentos foram FL =
10.0N , BL = 300.0N/m e finalmente BC = 1000.0N/m. A figura 6.20 apresenta os resultados
obtidos no experimento.
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Figura 6.18: Resultados experimentais para estratégia de contato 02. A figura a) apresenta os
resultados obtidos em relação a posição sendo a linha azul representando a posição virtual e a
linha vermelha a posição ocorrida. A figura b) apresenta a força no sentido X medida no
processo sendo a linha azul o valor observado a a linha vermelha o valor filtrado LP 1Hz. Os
parâmetros de controle adotados foram K = 50N/m, I = 0.001N s2 /m, Bcr = 50N s/m e
Bf = 300N s/m
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Figura 6.19: Estratégia de amortecimento baseada na detecção do contato. O sistema adota a
amortecimento BL caso o módulo da força for menor que FL o o valor BC caso maior
Observa-se no momento do contato a existência de uma instabilidade transitória causada
pelo tempo natural do sistema em responder aos novos parâmetros do controlador de impedância. Após esta instabilidade entretanto ambas variáveis, posição e força, apresentaram uma
oscilação 4.6mm e erro de posição de 10.0mm . A inversão do sentido do movimento, entretanto, e o consequente início de diminuição da força de contato geraram novas instabilidades
que se agravaram com o fato de que o controlador passou a alterar repetidamente seu parâmetro
de amortecimento. Este efeito pode ser observado no intervalo de tempo entre 35 s e 40 s na figura 6.20(a). Outro efeito indesejado ocorrido é que o manipulador perdeu e entrou em contato
diversas vezes com o sistema como pode ser observado na figura 6.20(b) entre os instantes de
tempo 48 s a 55 s.

6.3.4

Estratégia 4: Correção da trajetória virtual

Finalmente, a última abordagem proposta e testada neste trabalho foi a modificação da trajetória virtual do manipulador. Este metodologia foi aplicada em conjunto com a metodologia
apresentada em 6.3.1. O planejador de trajetórias de alto nível, ao detectar um erro de posição
maior que um limiar el para de enviar novos comandos de posição para o manipulador mantendo sua posição estática. Ao mesmo tempo o valor adotado para amortecimento era alterado
conforme o sentido da velocidade do manipulador robótico, conforme a figura 6.15.
A figura 6.21 apresenta os resultados obtidos para esta abordagem. Os valores de amortecimento utilizados foram BC = 1000.0N s/m para velocidades negativas (sentido do contato) e
BP = 150N s/m para velocidades positivas, sentido de perda de contato. Os resultados mostram uma ocorrência de contato muito suave em relação a posição e, em relação a força, uma
pequena oscilação foi percebida. Quando o limiar de erro de posição el é ultrapassado a posição
virtual para de ser modificada pelo sistema de alto nível como observado na figura 6.21(a) onde
a curva de posição se mantém constante quando o erro passa a ser maior que o limiar. O limiar
adotado para os experimentos foi de el = 0.05m.

92

6.3. EXPERIMENTOS DE DETECÇÃO

Gráfico comparativo entre posição virtual e posição real
0.2
Trajetória Virtual
Posição Medida
0.15

Posição Direção X (m)

0.1

0.05

0

−0.05

−0.1

−0.15

−0.2

10

20

30

40
tempo (s)

50

60

70

(a) Comparação entre posição virtual a posição medida na direção X
Gráfico da força de contato na direção X
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Figura 6.20: Resultados experimentais para estratégia de contato 03. A figura a) apresenta os
resultados obtidos em relação a posição sendo a linha azul representando a posição virtual e a
linha vermelha a posição ocorrida. A figura b) apresenta a força no sentido X medida no
processo sendo a linha azul o valor observado a a linha vermelha o valor filtrado LP 1Hz. Os
parâmetros de controle adotados foram K = 50N/m, I = 0.001N s2 /m, BC = 1000N s/m,
BL = 300N s/m e FL = 10.0N
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Figura 6.21: Resultados experimentais para estratégia de contato 01. A figura a) apresenta os
resultados obtidos em relação a posição sendo a linha azul representando a posição virtual e a
linha vermelha a posição ocorrida. A figura b) apresenta a força no sentido X medida no
processo sendo a linha azul o valor observado a a linha vermelha o valor filtrado LP 1Hz. Os
parâmetros de controle adotados foram K = 50N/m, I = 0.001N s2 /m, BC = 1000N s/m,
BP = 300N s/m e el = 0.05m
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O sistema apresenta uma estabilidade muito superior a apresentada nos demais casos. A
oscilação medida foi de 1.0mm e erro de posição de 0.003mm, figura 6.21(b), durante o intervalo de tempo 20 segundos a 35 segundos. Os motivos que levam a tal estabilidade estão
discutidos na sessão a seguir. O comportamento geral desta estratégia apresenta uma mistura
entre as característica mais desejadas para cada etapa do processo. No momento da ocorrência
de contato o manipulador mantém a estabilidade. Durante o contato não existe oscilação e uma
força constante garante que existe contato entre manipulador e ambiente tornando a medida de
posição do conjunto confiável e finalmente no momento da perda de contato não existe grande
instabilidade, o manipulador não fica tocando várias vezes no conjunto e não apresenta erro de
posição significativo em relação a trajetória virtual.
A perda de contato, assim como nos demais casos, apresenta uma pequena instabilidade,
porém, devido ao baixo amortecimento utilizado quase não é observado erro de posição após a
perda do contato. Pode se observar este comportamento na figura 6.21(a) no instante de tempo
50 s.
Um gráfico foi elaborado para comparar resultados obtidos dos experimentos da sessão 6.2
e das estratégias propostas na sessão 6.3. Os indicadores utilizados da mesmo forma como
apresentados anteriormente, a amplitude de oscilação após a ocorrência do contato e o erro de
posição após a perda de contato. A análise dos indicadores foi conduzida em todas as estratégias propostas. Os dados compilados estão apresentados na figura 6.22 e diagramados em
forma de tabela na tabela 6.2. No eixo X é representada a amplitude de oscilação medida e no
eixo Y é apresentado o erro posição após a perda de contato. Os experimentos realizados inicialmente estão representados como linhas ligando cada um dos experimentos de cada grupo. As
estratégias propostas são apresentadas como pontos individuais. Um sistema ideal apresentaria
o menor erro possível no eixo X e no eixo Y. Desta maneira, quando mais próximo do canto
inferior esquerdo do gráfico um resultado se posicionar melhor ele será.
Percebe-se com clareza que as estratégias de alteração dos parâmetros conseguem apresentar
melhorias em relação aos experimentos com parâmetros fixos. Entretanto mais experimentos
precisam ser realizados com uma maior quantidade de parâmetros para que se encontre as curvas
características de cada conjunto de parâmetro.

6.4

Experimentos de repetibilidade

Para comprovar a viabilidade da utilização de tato para a melhoria do modelo do ambiente
não estruturado onde ocorre a manipulação robótica foi realizado um teste de repetibilidade
da posição detectada como posição real do tubo. A configuração experimental utilizada foi
a mesma da sessão 6.1. A posição aproximada do conjunto válvula-tubo foi passada para o
sistema de alto nível que planejava as trajetórias do controlador de impedância com o objetivo
de detectar a posição precisa do conjunto. Os experimentos foram conduzidos utilizando a
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Figura 6.22: Comparação do desempenho de cada conjunto de experimentos considerando a
relação entre oscilação de posição apresentada após a ocorrência do contato e erro de
acompanhamento da trajetória virtual em movimento livra após a perda do contato.
abordagem definida na sessão 6.3.4 com os mesmo parâmetros listados no experimento. O
experimento foi conduzido nas direções X inicialmente e após a detecção da posição X da
válvula, baseado-se nesta informação, uma nova trajetória era gerada para detectar a posição na
direção Z. A figura 6.23 apresenta um diagrama de blocos que representa como a informação
de posição é tratada e como a informação de posição recolhida através do tato é reutilizada para
calcular a nova movimentação na direção Z. Repare neste ponto que caso fosse tentado uma
detecção diretamente em "Z", devido a aspectos construtivos do robô a tentativa poderia falhar
dependendo do erro de posição na medida de câmera.

Figura 6.23: Processo de refinamento da posição do tubo. Após a aquisição através do contato
da posição precisa X do tubo a informação melhorada é utilizada para planejar a trajetória da
direção Z garantindo que o contato ocorra.
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Tabela 6.2: Tabela da configuração dos parâmetros de impedância utilizados para os
experimentos com o objetivo de verificar a influência de cada parâmetro na estabilidade do
estabelecimento do contato, durante o contato e na perda de contato.
Exp. Grupo K (N/m ) B (N s/m) I (N s2 /m) Osc.(mm) Erro de Pos. (mm)
1
10.0
100.0
0.01
8.9
24.0
2
A
10.0
300.0
0.01
4.8
64.9
3
10.0
600.0
0.01
2.5
93.7
4
10.0
100.0
0.10
15.0
15.3
5
B
10.0
300.0
0.10
4.8
60.1
6
10.0
600.0
0.10
2.3
104.2
7
50.0
100.0
0.01
120.0
15.3
8
C
50.0
300.0
0.01
13.0
60.1
9
50.0
600.0
0.01
7.0
104.2
1
50.0
100.0
0.01
2.2
8.0
Estr.
2
50.0
100.0
0.01
3.5
16.0
3
50.0
100.0
0.01
4.6
10.0
4
50.0
100.0
0.01
1.0
3.0
Foram conduzidos um total de dez repetições do experimento detectando as posições X e Z
do conjunto. A tabela 6.3 apresenta os valores obtidos em cada repetição assim como valores
de média e desvio padrão resultantes dos experimentos. Os resultados demonstram um baixo
desvio padrão entre os resultados dos experimentos e consequentemente uma grande precisão
de informação. Quando comparado com dados de precisão obtidos para sistemas de visão
tridimensional como Microsoft Kinect avaliado por Pedro e Caurin percebe-se que o sistema de
refinamento de posição através de tato representa um grande avanço no aspecto precisão (Pedro
e Caurin, 2012).
Tabela 6.3: Tabela de resultados do experimento de repetibilidade dos valores medidos da
posição X e Z da válvula com a estratégia de contato com correção da trajetória virtual e
alteração de amortecimento baseado na direção da velocidade
Experimento
X (m)
Z (m)
01
−0.0408
−0.1391
02
−0.0408
−0.1391
03
−0.0408
−0.1392
04
−0.0408
−0.1391
05
−0.0408
−0.1391
06
−0.0413
−0.1391
07
−0.0411
−0.1392
08
−0.0411
−0.1392
09
−0.0410
−0.1391
10
−0.0411
−0.1392
x̄
−0.04096
−0.13914
σ
0.000183787 0.0000516
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É importante acrescentar que o sistema de visão apresenta seus respectivos erros com relação a seu próprio sistema de coordenadas, os erros inerentes a transformação do sistema de
coordenadas do sistema de visão para o sistema de coordenadas do robô, oriundos de erros de
medidas e imprecisão de cálculos computacionais, ainda devem ser considerados para que seja
possível uma comparação direta. Uma vez que o sistema de tato mede a posição diretamente no
sistema de coordenadas do manipulador o mesmo não deverá se preocupar com a transformação
entre os sistemas de coordenada.

6.5

Análise dos resultados

Os testes com diferentes parametros realizados variando os valores de rigidez, amortecimento e inércia do controlador de impedância demonstraram experimentalmente o efeito de
estabilização que o parâmetro de amortecimento exerce no momento da ocorrência do contato.
A variação dos parâmetros de inércia realizadas no experimento demonstraram pouco influência no resultado e as variações na rigidez demonstraram uma influência direta na capacidade
do sistema de manter o erro entre posição virtual e real baixo durante o movimento livre. O
experimentos mostraram ainda que a utilização de um mesmo parâmetro durante todas as fases
da tarefa, apesar de possível não exibia desempenho ótimo.
Outras combinações de valores de parâmetros ainda merecem ser analisados de forma a
melhor entender o efeito de cada parâmetro no comportamento do manipulador.
Os resultados apresentados nos experimentos mostram que a utilização do controle de impedância juntamente com a modificação de seus parâmetros durante a execução da tarefa é uma
estratégia viável para garantir o contato estável com o ambiente. As características analisadas
nestes experimentos foram a estabilidade de força e posição durante as fases de contato, e perda
de contato. Quando comparado com os experimentos realizados com parâmetros fixos foram
observadas melhorias no desempenho geral da tarefa.
Outras estratégias de modificação de parâmetros e a utilização das mesmas estratégias com
parâmetros diferentes dos testados podem apresentar diferentes resultados e devem ser melhor
investigadas.
O resultado do teste de repetibilidade executado apresenta baixos valores de desvio padrão.
Esta observação valida a utilização do método como fonte de informação uma vez que a precisão
garantida por tal resultado é superior a precisão medida para sistemas de visão computacional,
nominalmente Microsoft Kinect (Pedro e Caurin, 2012). Tendo por base este resultado pode
confirmar a viabilidade do método aqui apresentado.

C APÍTULO

7
CONCLUSÃO

7.1

Discussão dos resultados de manipulação

Este trabalho investigou a influência dos parâmetros do controlador impedância na estabilidade ao realizar contato e a viabilidade de utilizar o contato como informação adicional de
forma a enriquecer o conhecimento do ambiente. Este trabalho foi representado em forma de
sub-tarefas em um framework de manipulação robótica aqui proposto com objetivo de oferecer
um visão global sobre a pesquisa realizada.
Descrição dos trabalhos realizados
A utilização do contato como fonte de informação para melhorar o conhecimento de ambiente virtual onde o robô executa a manipulação apresenta-se como uma alternativa viável
para situações onde a precisão apresentada pelo sistema de visão não é suficiente. Os testes
de repetibilidade sustentam esta conclusão uma vez que apresentaram resultados de medida de
posição de um determinado objeto com precisão superior aos resultados de precisão de medida
encontrados na literatura para sistemas de visão 3D.
Um segundo resultado obtido evidencia a capacidade do sistema de melhorar o conhecimento do ambiente a partir das informações do contato. Durante os experimentos de repetibilidade, a trajetória de análise da posição do conjunto ao longo do eixo Z foi planejada com base
na posição medida do eixo X que foi medida pelo contato. Desta forma evidencia-se a viabilidade de utilização do método uma vez que um erro de posição na posição X poderia ocasionar
que o manipulador não conseguisse tocar ao buscar o contato ao longo do eixo Z, vale lembrar
que o conjunto se encontrava alinhado com o eixo Y . Verificar a figura 6.5.
99

7.2. CONSIDERAÇÕES SOBRE OS RESULTADOS DE IMPLEMENTAÇÃO E
100
PROPOSTAS DE TRABALHOS
A estabilidade do contato quando utilizado como instrumento de medida de posição é fundamental para que a posição que está sendo medida seja precisa e estável. A modificação dos
parâmetros de impedância para garantir o contato estável pode ser uma alternativa para melhorar a precisão do contato e para garantir a sua estabilidade. Diversas abordagens de modificação
de parâmetros durante a execução foram testadas e mostraram melhoria no resultado quando
comparadas através dos resultados de oscilação pós estabelecimento de contato e erro de acompanhamento de posição após a perda do contato.
Outra característica a ser destacada é a capacidade que o controle de impedância apresenta
de se manter estável mesmo após a modificação em seus parâmetros tanto de forma contínua
como de forma não contínua. Esta característica do controlador, que já foi ressaltada por outros
autores, é uma qualidade importante em sistemas de manipulação robótica pois garante a estabilidade do sistema. De mesma forma, a possibilidade de utilizar o controle de impedância em
ambos, movimento livre e movimento com contato foi observada nos experimentos realizados
e pode ser destacado como uma das principais qualidade do método.

7.2

Considerações sobre os resultados de implementação e propostas de trabalhos

A adoção de um framework de software para o sistema mostra-se necessária. Um framework
que apresente soluções de integração de sistemas como visão computacional, planejadores de
trajetória e comunicação entre tarefas aumentaria a velocidade de desenvolvimento e permitiria
a utilização de outros blocos já desenvolvidos e testados no sistema atual. Sugere-se a adoção
do ROS como framework de software pois o mesmo tem sido o mais utilizado atualmente na
comunidade científica e desta maneira possuir uma maior repositório de soluções disponível.
O sistema de controle adotado para o manipulador robótico neste trabalho foi o controle
de impedância baseado na correção da posição virtual. Nesta abordagem o controlador de
impedância realiza o cálculo de uma posição corrigida em relação a posição virtual desejada
tendo como base a realimentação de força e os parâmetros da relação dinâmica (impedância)
desejados conforme mostra a figura 4.2. O controlador de baixo nível comunica-se com os
driver dos motores e uma malha de controle de posição é executada internamente em cada
um deles. Desta forma, diversas apresentações de instabilidade e oscilações observados nas
medições de força e posição, são originárias da segmentação do controle utilizado. Uma vez
que os drivers dos servomotores trabalham em uma estratégia de controle de posição, todos os
efeitos existentes no intervalo de tempo igual ao ciclo de controle utilizado não são percebidos
e nem corrigidos, de forma que o esforços maiores que os desejados podem ocorrer entre um
ciclo de controle e o próximo uma vez que os motores se movem efetivamente em controle de
posição.
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Hogan, em seu trabalho (Hogan, 1985) determina que o manipulador deve ser tratado como
um impedância, sofrendo deslocamentos do ambiente e respondendo com esforços. Por outro
lado o ambiente, sendo uma admitância, deve receber esforços do manipulador e responder com
deslocamentos. A implementação adotado neste trabalho e por outros autores (Lawrence, 1988;
Pelletier e Doyon, 1994) apresentam uma implementação baseado em controle de posição dos
motores do manipulador, nesta implementação, durante o intervalo entre dois ciclos de controle
consecutivos, o manipulador estará aplicando um deslocamento no ambiente e consequentemente não atendendo a definição de Hogan.
Por outro lado, a implementação originalmente proposta por Hogan torna-se extremamente
difícil de ser aplicada em robôs industriais. A capacidade de esforço atualmente apresentada
pelos motores elétricos (principal componente utilizado para movimentar os manipuladores robóticos atuais) é muito baixa. Desta forma faz-se necessária a utilização de transmissões para
aumentar o torque e esforços que o manipulador pode aplicar. Tais transmissões por sua vez
diminuem a capacidade do manipulador ceder (se movimentar) quando um esforço e executado
em seu TCP, esta característica é chamada de backdriveability. A falta de backdriveability tem
o efeito de causar o aumento da inércia aparente do sistema tornando o sistema mais dependente de transdutores de força. Este problema entretanto não é o único causado pelo uso de
relações de transmissão. Os modelos de atrito em tais sistema tornam-se muito mais complexos
e difíceis de serem modelados e controlados.
O manipulador robótico SCARA IBM é um sistema antigo que apresenta um elevado número de incertezas mecânicas. A indeterminação dos parâmetros dinâmicos como momentos
de inêrcia, massas e centros de massa e de um modelo de atrito para cada junta do sistema impedem a utilização e implementação efetiva da metodologia de controle de impedância como
originalmente propôs Hogan (1987).
Para o manipulador robótico SCARA sugere-se um trabalho com o objetivo de identificar os
parâmetros dinâmicos do manipulador e o modelo de atrito das juntas do mesmo. Este modelo
possibilitaria a exploração de outras implementações de impedância, e consequentemente a
comparação com a implementação atual. A vantagem de tais implementações é a de que elas
não seriam influenciadas pela segmentação no controle causada por conta da malha de controle
de posição dos drivers. Consequentemente esperam-se resultados superiores aos obtidos nos
experimentos realizados com a configuração de controle adotada.
Outra proposta é a execução de um trabalho que investigue a influência das relações de
transmissão na qualidade e desempenho do controle de impedância em um manipulador robótico. Para isso sugere-se a utilização de um manipulador "direct drive"(sem reduções) onde a
implementação do controle de impedância, sem realimentação de força, deve ser empregada.
Em seguida devem ser modificadas (aumentadas) as relações de transmissão em diversos níveis
e finalmente devem ser comparados os resultados obtidos a partir de critérios bem estabelecidos
para a análise de desempenho.
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Outras variações e modificações neste trabalho podem ser realizadas. A a repetição do
mesmo experimento porém com realimentação de força, a comparação dos resultados com as
implementações de controle de impedância através da correção de posição ou correção de velocidade. O estudo da influência dos parâmetros de controle em cada um dos casos também deve
ser analisado.
A frequência de controle adotada para comunicação entre os drivers e sistema de baixo
nível foi de 200Hz. Frequências superiores a esta não são possíveis por limitações da placa de
comunicação CAN utilizada no sistema e pela falta de determinismo no sistema operacional.
O aumento da frequência de comunicação pode diminuir o efeito causado pela segmentação
comentado anteriormente.
A utilização de um sistema de tempo real para controle do robô permitirá uma garantia
maior de determinismo na ocorrência das tarefas, atrasos de comunicação falhas no sistema
apresentaram-se de forma constante durante os experimentos quando tarefas não relacionadas
ao processamento do controle passavam a ser executadas no microcomputador que hospedava
o sistema de controle. Por este motivo, mais um trabalho sugerido é o desenvolvimento de
um sistema de controle de tempo real para controle de manipuladores robóticos que possa ser
utilizado e garanta o determinismo e velocidade necessárias para o sistema de manipulação
robótica que está sendo desenvolvido pelo laboratório de manipulação robótica da Escola de
Engenharia de São Carlos.
Assim como a utilização de sistema operacional de tempo real, a utilização de uma rede
de comunicação de maior velocidade permitiria um ciclo de controle de menor período. Novas
tecnologias como EtherCAT ou PROFINET poderiam representar ganhos substanciais de velocidade. A medida da utilização da banda de comunicação na rede CAN foi realizada através
do software BUS Monitor da National Instruments e revelou que o sistema utiliza atualmente
70% da capacidade da rede. Desta forma o aumento de um simples PDO em cada eixo já não
é possível e desta forma pode-se afirmar que o sistema se encontra em seu limite de velocidade
de processamento e comunicação.
A realimentação de força está vinculada a um filtro de ruído que foi aplicado aos sinais do
sensor. A implementação de tal filtro foi mandatória na aplicação prática conforme apresentado
na sessão 5.1.1 por conta dos efeitos dos esforços gerados pela movimentação do cabo agindo
no sensor. Os resultados apresentados no experimentos apresentam as forças já filtradas. O filtro
e sinal do sensor apresentam um atraso de tempo originário das conversões de sinais analógicos
em digitais e transmissão do sinal através da rede CAN/CANOpen. Algumas possíveis soluções
para o problema é a utilização de um esteira porta cabos, o projeto e construção de um novo
acoplamento entre o sensor e o manipulador que considere a fixação dos cabos e a substituição
da garra pneumática por uma garra com acionamento elétrico. A maior parte dos esforços
observados no sensor foram provenientes das mangueiras pneumáticas que apresentam uma
rigidez muito maior que o cabo de sinal do sensor.
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As grandes reduções utilizadas nos eixos do manipulador, na forma de harmonic drivers,
induzem no sistema uma impedância natural muito grande para aplicações com o nível de sensibilidade que este trabalho pretende atingir, desta forma a dependência do sensor de força
torna-se muito mais pronunciada no sistema e consequentemente as incertezas de leitura e ruídos observados também apresentam o efeito agravado.
Limitações de velocidade de trabalho foram observadas devido a rede de comunicação entre
sistemas de alto e baixo nível. Todo o planejamento de trajetórias foi realizado pelo sistema de
alto nível em tempo de execução. A implementação de planejadores de trajetória no sistema de
baixo nível deve ser analisada com cuidado pois pode representar uma melhoria substancial de
desempenho.
Os testes realizados não foram feitos com a utilização de um sistema de visão computacional, sugere-se para que a aplicação fique completa o desenvolvimento de experimentos onde
o manipulador passe a investigar a cena para encontrar o conjunto e posteriormente passe a
informação de posição para o sistema de tato. O sistema de visão deve utilizar um framework
de visão computacional para identificar a posição dos objetos e comunicar com o manipulador. Aplicações de visão artificial para segmentação de objetos, tracking de objetos entre outras
devem ser desenvolvidas e integradas com o sistema proposto.
Sugere-se também a execução do novos experimentos explorando novos valores de parâmetros de rigidez, amortecimento e inércia de forma a mapear o comportamento do sistema
com a modificação dos parâmetros conforme os gráficos 6.13, 6.14 e 6.22. A implementação
do controle de impedância através de controle de velocidade do manipulador e a repetição dos
testes de variação de parâmetros para esta nova implementação também seria um trabalho interessante a ser desenvolvido. A exploração da variações de outras variáveis do planejador de
trajetória do controlador de impedância não citadas no experimento, como velocidade ou direção em que ocorre o contato é mais uma sugestão para a continuidade da investigação proposta
neste trabalho.
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A PÊNDICE

A
Tabelas protocolo CAN/CANOpen

Tabela A.1: Tabela de CAN object IDs
COB-ID
0x000
0x001
0x071 − 0x076
0x080
0x081 − 0x0F F
0x100
0x101 − 0x180
0x181 − 0x1F F
0x201 − 0x27F
0x281 − 0x2F F
0x301 − 0x37F
0x381 − 0x3F F
0x401 − 0x47F
0x481 − 0x4F F
0x501 − 0x57F
0x581 − 0x5F F
0x601 − 0x67F
0x6E0
0x701 − 0x77F

UTILIZAÇÃO
NMT (Network Management)
Comando Global de segurança
Flying Master Protocol
SYNC
Emergency
Time Stamp
Safety Relevant Data Objects
Transmit PDO 01
Receive PDO 01
Transmit PDO 02
Receive PDO 02
Transmit PDO 03
Receive PDO 03
Transmit PDO 04
Receive PDO 04
Transmit SDO
Receive SDO
Dynamic SDO Request
NMT Error Control
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CONSTRUÇÃO

0x80 + Node ID
0x100 + Node ID
0x180 + Node ID
0x200 + Node ID
0x280 + Node ID
0x300 + Node ID
0x380 + Node ID
0x400 + Node ID
0x480 + Node ID
0x500 + Node ID
0x580 + Node ID
0x600 + Node ID
0x700 + Node ID
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Tabela A.2: Tabela de função de bits componentes da control word
Bit
15
14 − 9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Descrição
Modo de operação
Não utilizado
Específico do modo de operação
Reset de falha
Modo de operação
Modo de operação
Modo de operação
Habilita Operação
Parada de Emergência
Habilita Tensão no motor
Liga

Posição
Movimento Infinito

Velocidade

Halt

Halt

Abs/Rel
Modifica Set imediatamente
Novo Setpoint

Halt

Tabela A.3: Tabela de função de bits componentes da status word
Bit
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Descrição
Posição referenciado
Ciclo de inicialização
Modo de operação
Modo de operação
Limite interno ativo
Modo de operação
Trabalhando em operação remota
Corrente de offset medida
Alerta ativo
Proibição de energização
Parada de emergência
Tensão habilitada
Falha de operação
Operação habilitada
Ligado
Pronto para ser ligado

Posição

Velocidade

Erro de posição máximo
Novo setpoint

Velocidade atingida

Objetivo atingido

Objetivo atingido

A PÊNDICE

B
Matriz de Calibração do Sensor de
força

Matriz de calibração do sensor de força.



c
M6×1


-3.43670 0.28116
1.07828 -29.80109 -1.67570 +31.73500


 -2.16732 37.43346
0.27676 -17.45348 +1.24554 -18.28849 


18.33413 -0.62813 +18.48429 -0.54426 +18.66260 -0.59200 


=

 0.11001 -0.83890 -32.39104 +1.65870 +32.53940 -0.51374 


36.67222 -1.41533 -18.71469 +0.17912 -18.93809 +1.09165 


1.03815 -18.00959 +0.58368 -16.49001 +0.75244 -17.67885
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