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RESUMO 
 

 

Existe um crescente aumento nos gastos mundiais em inovação, com maior partici-

pação de áreas como a computação, a eletrônica, a saúde, a área automotiva e a 

área industrial. Mecanismos diferenciados, assimétricos, tais como o estudado neste 

trabalho, necessitam de maiores investigações, como a realização de ensaios nor-

matizados. Para se contribuir com esse cenário propõe-se a análise de um sistema 

robótico, de arquitetura paralela, para experimentos de múltiplas finalidades. O pre-

sente trabalho aborda desde a construção de uma máquina paralela de topologia 

assimétrica, passando por seu controle, até a obtenção de informações sobre essa 

nova arquitetura. A sua construção é dividida em cinco subsistemas, que se inter-

relacionam: o mecânico, o elétrico, o de atuação, o de controle e o de interface. Sete 

estratégias de controle foram comparadas de acordo com os seguintes critérios: a 

exatidão na trajetória, o comprimento controlável, a dispersão das trajetórias em di-

ferentes períodos de tempo, e o consumo de energia. Os resultados foram gerados 

por meio de registro, em folha de papel, da trajetória do efetuador da máquina. As 

curvas geradas foram digitalizadas e comparadas entre si. Os resultados mostraram 

que os controles dinâmicos podem permitir o funcionamento adequado da máquina, 

sendo possível, inclusive, velocidades maiores que as observadas no controle des-

centralizado PID. Neste trabalho em particular, o maior desafio observado foi o valor 

da menor frequência natural amortecida, que se mostrou baixo e resultou em baixos 

esforços de controle. Em ordem decrescente, os tipos de controle que apresentaram 

melhores resultados foram o PID descentralizado, o controle por torque computado 

com feedforward, e o controle por modos deslizantes, também com feedforward. 

 

Palavras-chave: Mecanismos. Arquiteturas paralelas. Controle dinâmico. 

  



 
 
 

 

ABSTRACT 
 

 

There is a steady increase in global spending on innovation, with an increased share 

of areas such as computing, electronics, health, automotive and industrial area. Dif-

ferentiated, asymmetric mechanisms, such as the one proposed in this work, need 

further investigations, such as standardized tests. To contribute to this scenario the 

analysis of a robotic system, with parallel architecture and for multi-purpose experi-

ments, is proposed. This work covers the construction of a parallel machine with 

asymmetric topology, its control, and the collection of information on this new archi-

tecture. Its construction is divided into five sub-systems, which are interrelated: the 

mechanical, the electrical, the actuation, the control and its interface. Seven control 

strategies were compared, according to four criteria. The chosen criteria are the fol-

lowing: track accuracy, stability range, dispersion of the paths at different periods and 

energy consumption. The results were generated by recording, on a sheet of paper, 

the trajectory of the machine's end-effector. The plots were digitalized and compared. 

The results showed that the dynamic controls can allow the machine to behave ap-

propriately, even at speeds higher than those with the decentralized PID. The main 

challenge in this case was the lowest damped frequency, with a low value that re-

sulted in low control efforts. In decreasing order, the best results were achieved with 

the decentralized PID, the feedforward computed torque control and the feedforward 

sliding modes control. 

 

Keywords: Mechanism. Parallel architectures. Dynamic control.  
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𝒒, 𝒒(𝒕)  Matriz de posições dos atuadores 

�̇�  Matriz de velocidades dos atuadores 

�̈�  Matriz de acelerações dos atuadores 

𝒒𝒅  Matriz de posições desejadas para os atuadores 

�̇�𝒅  Matriz de velocidades desejadas para os atuadores 

�̈�𝒅  Matriz de acelerações desejadas para os atuadores 

𝑟  Trajetória 

R  Junta de rotação 

𝑅𝑡  Resistência dos terminais do motor 

rot(x)  Rotação em torno do eixo X 

Rx  Junta de rotação sobre o eixo X 

S  Junta esférica 

𝑠, 𝑆(𝑡)  Superfície variante no tempo 

�̇�  Taxa de variação da superfície 𝑠 

𝑠𝑎𝑡(⋮)  Função saturação de (⋮) 

𝑠𝑔𝑛(⋮)  Retorna o sinal de (⋮) 

𝑡  Tempo (variável não controlada) 

Δ𝑡  Período amostral 



 
 
 

 

𝑇  Período do movimento do efetuador 

𝑇𝑠  Tempo de estabilização do efetuador 

𝜏  Torque no atuador 

�̂�  Melhor estimativa do torque no atuador 

𝝉  Matriz de torques nos atuadores 

𝜏𝑘  Torque nas molas 

𝜏′  Ação do controlador no atuador 

𝝉′  Matriz de ações dos controladores nos atuadores 

trans(x) Translação sobre o eixo X 

trans(y) Translação sobre o eixo Y 

trans(z) Translação sobre o eixo Z 

U  Junta universal 

𝑉𝑚  Valor medido de uma grandeza 

𝑉𝑟  Valor de referência de uma grandeza 

𝑥  Posição sobre o eixo X 

x1, 𝑥1  Posição do efetuador sobre o eixo X 

x2, 𝑥2  Posição do efetuador sobre o eixo Y 

x3, 𝑥3  Posição do efetuador sobre o eixo Z 

�̈�  Aceleração no eixo X 

𝒙, 𝒙(𝒕)  Matriz de posições do efetuador 

�̇�  Matriz de velocidades do efetuador 

�̈�  Matriz de acelerações do efetuador 

�̃� Matriz de diferenças entre a posição observada e a desejada para o 

efetuador 

�̇̃� Matriz de diferenças entre a velocidade observada e a desejada para o 

efetuador 

�̈̃� Matriz de diferenças entre a aceleração observada e a desejada para o 

efetuador 



 
 
 

 

𝒙𝒅  Matriz de posições desejadas para o efetuador 

�̇�𝒅  Matriz de velocidades desejadas para o efetuador 

�̈�𝒅  Matriz de acelerações desejadas para o efetuador 

𝑦  Posição sobre o eixo Y 

𝑦𝑑,r  Ponto teórico desejado em 𝑦, 𝑝 e 𝑟. 

𝑦𝑝,r  Ponto real atingido pelo efetuador em 𝑦, 𝑝 e 𝑟. 

𝑧  Posição sobre o eixo Z 

𝑧𝑑,r  Ponto teórico desejado em 𝑧, 𝑝 e 𝑟. 

𝑧𝑝,r  Ponto real atingido pelo efetuador em 𝑧, 𝑝 e 𝑟. 

(⋮) = 𝑓(∙) A variável dependente (⋮) é uma função da variável independente (∙) 

𝑑(⋮)

𝑑𝑡
, (⋮)̇  Derivada primeira de uma ou mais variáveis (⋮) no tempo 𝑡 

(⋮)̈   Derivada segunda de uma ou mais variáveis (⋮) no tempo 𝑡 

𝜕(𝑓(⋮))

𝜕(∙)
  Derivada parcial de uma função de uma ou mais variáveis (⋮) em (∙) 

[⋮]−1  Inversa da matriz [⋮] 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Desde o ano 2000, os gastos mundiais com inovação vêm aumentando, em média, 

cerca de 7% ao ano. Em 2008, esse valor foi de aproximadamente US$ 520 bilhões, 

caindo para cerca de US$ 500 bilhões em 2009 devido à recessão. Em 2010 houve 

uma recuperação desse investimento para um patamar próximo aos valores de lon-

go prazo, num total de US$ 550 bilhões (Jaruzelski, et al., 2011). 

Desse total, somente as áreas de computação e eletrônica (C&E), saúde, e automo-

tiva e industrial (A&I), são responsáveis por investimentos de aproximadamente 154, 

121 e 138 bilhões de dólares, respectivamente. Outros seis tipos de indústrias com-

põem o restante dos investimentos realizados. A Figura 1 ilustra essa distribuição 

dos investimentos para o ano de 2010. 

 

 

Figura 1 – Distribuição dos investimentos por área (Próprio). 

 

Essas três áreas correspondem a 75% do total de investimentos realizados, e apa-

recem em 19 posições das 20 primeiras empresas que mais utilizaram recursos para 

inovação em 2010. O aumento médio das verbas destinadas à pesquisa e ao de-

154
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138

Investimentos (em US$ bilhões)
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senvolvimento nessas áreas foi de 10% em relação a 2009. Em relação às vendas, o 

montante dedicado pode chegar a mais de 20% (Jaruzelski, et al., 2011). 

Nos últimos 20 anos, acompanhando essa tendência, observa-se que houve uma 

grande migração na robótica: de desenvolvimentos teóricos e experimentais para 

aplicações em setores além do industrial, tais como o da saúde ou de assistência 

domiciliar, o da automobilística e o aeroespacial (Hess-Coelho, et al., 2005). As apli-

cações nessas áreas incluem tanto processos de fabricação quanto atividades de 

pick-and-place e terapias de reabilitação. 

Para tanto, níveis elevados de desempenho tiveram de ser atingidos com a partici-

pação expressiva de especialistas de diferentes áreas do conhecimento. Conceitos 

sobre sistemas robóticos, atuação e seu controle tiveram de ser revistos, e inova-

ções aplicadas constantemente. Além disso, quando se fala em inovação, não se 

trata apenas das novas descobertas nessas áreas, mas também no uso de alternati-

vas já existentes na resolução de novos problemas. 

Assim, em 2010, o Laboratório de Mecanismos, Máquinas e Robôs foi inserido no 

âmbito do NEAR – Núcleo de Estudos Avançados em Reabilitação. Esse núcleo faz 

parte do Programa da Reitoria da USP de incentivo à pesquisa, aberto através do 

Edital USP do ano de 2010. Um dos projetos propostos nesse documento é o NAR-

LE – Novas Abordagens em Reabilitação de Lesões Encefálicas. 

O NARLE “...visa propor e validar novos paradigmas de reabilitação utilizando tera-

pia robótica na recuperação da capacidade funcional de membros superiores e infe-

riores de pacientes pós-AVC.”. De forma que “...a reabilitação de pacientes com 

AVC será auxiliada por meio de dispositivos robóticos, com a utilização de jogos 

computacionais baseados em protocolos de controle motor.”. 

A aproximação da Engenharia e da Medicina se dá através da Faculdade de Medici-

na da Universidade de São Paulo (FMUSP), da Escola de Engenharia de São Carlos 

(EESC), da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (EPUSP) e da Escola 

de Artes, Ciências e Humanidades (EACH), além da Universidade Estadual Paulista 

(UNESP) e da Universidade de Mogi das Cruzes (UMC). 

Também contribuem os parceiros Massachusetts Institute of Technology (MIT), Im-

perial College, Harvard, University of Tasmania (UTAS) e a Katholieke Universiteit 

(KU) Leuven. Diversos laboratórios e linhas de pesquisa estão envolvidos, e maiores 
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informações podem ser obtidas no edital supracitado. Este trabalho é uma contribui-

ção para esse grupo de pesquisa. 

Nessa linha, há a necessidade de maiores investigações em mecanismos diferenci-

ados ainda não totalmente dominados como, por exemplo, aqueles de topologia as-

simétrica. Métricas normatizadas devem ser utilizadas para a obtenção de resulta-

dos que forneçam informações acerca de seu desempenho. Com esses resultados 

em mãos, pode-se avaliar para quais atividades o mecanismo é mais indicado, de 

forma que possíveis aplicações possam ser identificadas. 

A linha que se segue para controlar esses mecanismos diferenciados tem sido a da 

adaptação de técnicas de controle mais amadurecidas, já empregadas em meca-

nismos seriais. No entanto, apesar de conquistas notáveis, mais investigações são 

necessárias para determinar a abordagem mais adequada para cada controle, seja 

de posição ou de força. 

Assim, apresenta-se uma proposta de máquina de cinemática paralela (MCP), em 

função das condições brevemente discutidas no início deste capítulo. Deseja-se es-

tudar um mecanismo com topologia assimétrica, justamente para se avaliar a possi-

bilidade de uso em aplicações que não demandem simetria de suas propriedades 

dinâmicas. 

A máquina proposta é um mecanismo paralelo composto de três cadeias cinemáti-

cas ativas. Duas delas têm simetria topológica, sendo que a terceira é que difere o 

mecanismo dos demais existentes até o momento. As cadeias podem ser represen-

tadas na forma 2RSU + PPaP, e o esboço do mecanismo pode ser observado na 

Figura 2. 

O mecanismo apresenta uma mobilidade igual a 3, referente aos três movimentos de 

translação que podem ser realizados pelo efetuador. O mecanismo está equipado 

com três sensores do tipo encoder, localizados diretamente nos motores dos atuado-

res. Uma unidade laser faz o papel de um sensor adicional baseado em interferome-

tria para as medições de interesse. 

Sua construção mecânica faz com que o sistema seja parcialmente acoplado, sendo 

que a variável independente é o deslocamento linear da guia prismática solidária à 

base fixa. As duas outras variáveis são dependentes tanto entre si, quanto do deslo-
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camento linear dessa mesma guia linear. O modelo virtual do mecanismo pode ser 

observado na Figura 3. 

 

Figura 2 – Esboço do mecanismo proposto (Próprio). 

 

Um mecanismo desse tipo possui algumas dificuldades inerentes à sua construção. 

As cadeias RSU, por exemplo, amplificam os erros de posicionamento dos atuado-

res, ao contrário do que acontece em uma MCS. Além disso, como o projeto da má-

quina foi desenvolvido para maximizar o espaço de trabalho, a atuação em si fica 

afastada da base, o que pode gerar maiores deslocamentos no efetuador. 

 

Figura 3 – Modelo virtual do mecanismo (Próprio). 
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Quanto ao controle, por sua vez, pode-se citar a dificuldade de posicionamento dos 

atuadores, uma vez que pequenos ângulos alteram significativamente a posição do 

efetuador. Ademais: o grande número de juntas movidas após os atuadores pode 

adicionar distúrbios no controle que dificilmente podem ser modelados, como será 

apresentado mais adiante. 

Atualmente existem poucas MCP construtivamente similares ao modelo proposto. O 

controle dessas máquinas é geralmente descentralizado e do tipo PID, escolha que 

tende a minimizar os problemas de controle supracitados. No Capítulo 3, faz-se uma 

revisão do estado da arte para mecanismos similares, tanto seriais como paralelos, 

e considerações sobre o seu controle. 

Assim, busca-se contribuir para o meio acadêmico com informações sobre essa no-

va arquitetura, a 2RSS + PPaP. São focados os tipos de controle mais adequados a 

ela, em quais situações, e quais as vantagens que ela pode oferecer em relação a 

outras soluções já disponíveis no mercado. 

Este trabalho está dividido da seguinte maneira: no Capítulo 2 são enumerados os 

objetivos gerais e específicos da pesquisa. Uma breve revisão da literatura, e dos 

conceitos básicos utilizados neste trabalho, é feita no Capítulo 3. No Capítulo 4 são 

listados os equipamentos utilizados e os métodos de ensaio, cujos resultados são 

expostos no Capítulo 5. A discussão sobre os resultados é feita no Capítulo 6, e 

complementada no Capítulo 7 com as conclusões sobre o trabalho. No APÊNDICE 

A – Conceitos básicos utilizados, encontram-se conceitos adicionais sobre o desen-

volvimento realizado. 
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2 OBJETIVOS 

 

 

Em função das atuais condições e problemas apresentados no Capítulo 1, para a 

solução proposta deseja-se: 

i. Determinar se é possível controlar dinamicamente o mecanismo 2RSU + 

PPaP, através das variações de controle especificadas no Capítulo 4; 

ii. Avaliar a estabilidade do mecanismo em função da utilização de ganhos fixos 

e variáveis. 

Para tanto, alguns objetivos específicos foram levantados, discriminados a seguir: 

a) Levantar, experimentalmente, suas propriedades mecânicas; 

b) Controlar o mecanismo de acordo com as variações propostas; 

c) Ensaiar os controles selecionados e determinar seu desempenho; 

d) Avaliar a controlabilidade e sugerir possíveis aplicações. 

A relação entre os objetivos gerais e específicos é mostrada na Figura 4. 

 
Figura 4 – Objetivos gerais e específicos do trabalho (Próprio). 

 

No capítulo seguinte será feita uma revisão mais aprofundada da literatura utilizada 

para as atividades desenvolvidas nesta pesquisa. Será possível observar que alguns 

assuntos tratados brevemente no Capítulo 1 serão expandidos nesse novo capítulo.  
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3 REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

Neste capítulo será feita uma revisão do estado da arte, e das equações e princípios 

que foram utilizados para controlar e avaliar o mecanismo. Conceitos básicos podem 

ser consultados no APÊNDICE A – Conceitos básicos utilizados. Por fim, noções 

sobre os tipos de controles utilizados são apresentados. 

 

 

3.1 ESTADO DA ARTE 

 

 

Robôs de cinemática paralela têm sido alternativas para a melhoria de desempenho 

de máquinas, de uma maneira geral, e de manipuladores, particularmente. O objeti-

vo nesses casos é investigar seu potencial para atingir altas velocidade, rigidez e 

precisão, associadas a baixos peso e consumo de energia (Pashkevich, et al., 

2006). 

Esse potencial tornou-se realidade em algumas aplicações, tais como operações de 

pick-and-place (Clavel, 2011) e fresamento (PKMtricept SL). A tecnologia atualmente 

disponível consiste em robôs de arquitetura paralela que alcançam velocidades e 

acelerações de até 10 m/s e 500 m/s2, respectivamente, sendo que a repetibilidade é 

de, em média, 0,02 mm (Merlet, 2006) (Kong, et al., 2007). Para o caso das máqui-

nas de usinagem, é possível a enumeração de alguns valores como os listados na 

Tabela 1. 

Pode-se adicionar ainda nessa análise a TriceptTM da ABB (ABB Robotics, 2005) 

(ABB Robotics, 2005) que, apesar de apresentar uma repetibilidade de 0,02mm, é 

híbrida, e não puramente paralela. A Tabela 2 mostra as propriedades mecânicas de 

MCP destinadas a atividades de pick-and-place, ou similares. A TriceptTM foi inserida 

nessa tabela pelo fato de seu motor serial ser destinado a melhorar o espaço de tra-

balho do efetuador, que está inserido numa estrutura paralela. 
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Tabela 1 – Características de algumas MCP para usinagem (Hess-Coelho, et al., 2005). 

CM CMW300 C.M.W. SA 10 3 100 0,63 833 10

HM HexaM Toyota 4 --- 87 --- 1667 ---

IV VOH 1000 Ingersoll 20 --- 7800 --- 500 5

QS Quickstep Krause& Mauser --- --- 760 --- 1667 20

TD Tornado Hexel 25 10 90 0,11 333 ---

VX Variax Giddings & Lewis 10 --- 800 0,06 1167 10

UL Ulysses Fatronik --- --- 720 --- 2000 20

R
az

ão
 e

sp
ac

ia
l (

d
m

)

V
el

o
ci

d
ad

e 
d

e 
av

an
ço

 (
m

m
/s

)

A
ce

le
ra

çã
o

 m
áx

im
a 

(m
/s

²)

Sigla Nome Fabricante Ex
at

id
ão

 (
μ

m
)

R
ep

et
ib

ili
d

ad
e 

(μ
m

)

Es
p

aç
o

 d
e 

tr
ab

al
h

o
 (

d
m

³)

 

 
Para o caso de máquinas do tipo pick-and-place, pode-se citar primeiramente a má-

quina denominada Portys (Hesselbach, et al., 2004). O mecanismo desenvolvido 

possui uma exatidão próxima de 0,1mm, assim como a mesma repetibilidade de 

ambas as versões da FlexPickerTM, da ABB (ABB Robotics, 2009) (ABB Robotics, 

2005). 

Em verdade, pode-se dizer que a exatidão típica de manipuladores industriais varia 

de 10 mm, para aqueles não calibrados, com modelos computacionais pobres, até 

0,01 mm, para aqueles fabricados e medidos com alta precisão, associados a mode-

los cinemáticos mais acurados (Scheinman, et al., 2008). 

Dificuldades iniciais, tais como espaço de trabalho reduzido, grande quantidade de 

componentes mecânicos, e a alta complexidade associada à cinemática inversa, à 

dinâmica e ao controle, foram superadas por meio de escolhas melhores quanto à 

topologia do mecanismo, seus parâmetros, juntas e design mecânico (Briot, et al., 

2007) (Campos, et al., 2010) (Zhan, et al., 2018) (Jiang, et al., 2018). 

Por sua vez, com relação ao controle desses mecanismos, a direção seguida tem 

sido adaptar nos robôs paralelos técnicas de controle já empregadas na maioria dos 

robôs seriais. Assim, o controle descentralizado é mais apropriado em tarefas cujo 

setpoint é mais importante (Chung, et al., 2008). Contudo, em operações que neces-
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sitem de seguimento de trajetória, o controle centralizado pode fornecer melhores 

resultados (Hesselbach, et al., 2004). 

De uma maneira geral, há poucos trabalhos experimentais sobre o controle de robôs 

paralelos análogos ao controle estudado. Os trabalhos encontrados focam o controle 

de um mecanismo através de um controlador PID, utilizado neste trabalho como re-

ferência para os demais tipos de controle. Não há um controlador dinâmico, como 

acontece neste e no caso da Portys (Hesselbach, et al., 2004). 

 
Tabela 2 – Características de algumas MCP para pick-and-place (Próprio). 

PO Portys Hesselbach 111 --- 2 0,08 4000 30

AL Quattro Omron s650 AL/EN --- 100 166 0,46 2459 49

SS Quattro Omron s650 SS --- 100 166 0,46 2459 100

AS Quattro Omron s800 --- 100 251 0,70 2419 59

F4 FlexPicker ABB - IRB-340 --- 100 251 2,51 10000 100

F6 FlexPicker ABB - IRB-360 --- 100 251 2,51 10000 100

TC Tricept ABB - IRB-940 --- 20 804 3,94 250 ---
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Nessa linha, podem ser citados os trabalhos de (Lin, et al., 2015), cujo mecanismo é 

controlado com um motor de passo; e de (Pierrot, et al., 2001), cujo mecanismo é 

controlado por meio de um controlador PID. Há em verdade uma predominância de 

trabalhos teóricos e de simulações, como os desenvolvidos por (Prempraneerach, 

2014), (Hee-Byoung Choi, 2003), (Wu, et al., 2008) e (Pierrot, et al., 1999). 

Todas as MCP esbarram em problemas, geralmente inerentes ao seu controle. Uma 

vez que, na maioria das vezes, as equações cinemáticas e dinâmicas de um meca-

nismo paralelo são mais complexas que de seu equivalente serial, elas devem ser 

simplificadas antes de serem utilizadas em controladores industriais (Almeida, 2013), 

sendo assim fatores limitantes para a melhoria do seu desempenho (Merlet, 2006) 

(Molina, 2012). 
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Podem ser citadas também dificuldades oriundas das incertezas paramétricas, vari-

ações de carga no efetuador, atritos, folgas, incluindo o backlash, e as deformações 

elásticas (Zhan, et al., 2018) (Hesselbach, et al., 2004) (Grzelczyk, et al., 2016). Para 

o caso das MCP, há dois fatores que desempenham um papel fundamental em seu 

controle. 

O primeiro deles é a complexidade do modelo dinâmico inverso completo 

(Zubizarreta, et al., 2013), que exige um intenso trabalho do computador. Isso decor-

re da existência de mais do que uma cadeia cinemática e, por isso, muitos corpos 

movidos. 

O segundo ponto é o controle no espaço das juntas, que aumenta o erro de segui-

mento de trajetória devido a folgas, deformações e vibrações. Uma alternativa para 

esses problemas é o controle no espaço do efetuador (Özgür, et al., 2010) (Li, 

2009), mas que possui limitações de precisão e de custos no que diz respeito aos 

sensores necessários para a determinação de sua posição (Mohan, 2017). 

Alguns trabalhos também propõem a utilização do CTC com alimentação do tipo 

feedforward (Wang, et al., 2017). Isso permite que a computação do modelo seja 

feita fora do loop de controle. Há ainda a possibilidade de se utilizar ambas as alter-

nativas simultaneamente por meio de um controle High-Authority Low-Authority 

(Colombo, et al., 2017) (Colombo F.T., 2018). 

Outros ainda recomendam o uso de estratégias de controle robusto ou até mesmo 

de controle adaptativo (Safonov, 2012) (Islam, 2011) (Achili, et al., 2012) (Piltan, et 

al., 2012) (Chevalier, et al., 2016) (Shi, et al., 2008) (Daly, 2006) (Natal, et al., 2016). 

Essas alternativas têm se mostrado promissoras para o caso das MCP (Achili, et al., 

2012) (Zeinali, 2010) (Sarkar, 2018) (Singh, et al., 2015) (Hesselbach, et al., 2004). 

Trazendo o foco novamente para a proposta apresentada neste trabalho, já foram 

publicados documentos sobre as sínteses de tipo e dimensional, além do modelo 

cinemático dessa arquitetura (Kumazawa, et al., 2009) (Almeida, et al., 2010). Tam-

bém já se tratou da determinação do espaço de trabalho disponível, a investigação 

de ocorrência de configurações singulares, e o desenvolvimento do modelo dinâmico 

(Almeida, et al., 2010) (Almeida, et al., 2011) (Almeida, et al., 2013). 
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Como os requisitos para determinadas aplicações não necessitam ser os mesmos 

em todas as direções, conforme abordado na Seção A.3, a anisotropia característica 

dessa arquitetura pode ser aproveitada (Almeida, 2013). Com relação aos trabalhos 

experimentais, um ensaio preliminar em área de trabalho reduzida já foi executado 

(Hartmann, et al., 2015), seguido de uma análise de folgas e a atual análise sobre 

técnicas de controle (Hartmann, et al., 2018). 

Nesta seção buscou-se apresentar as mais recentes publicações sobre algumas ca-

racterísticas de MCP, e seu controle. As próximas seções abordarão a revisão do 

equacionamento utilizado neste trabalho. 

 

 

3.2 EQUACIONAMENTO CINEMÁTICO 

 

 

Na seção anterior foram apresentados os trabalhos mais recentes no controle de 

MCP, e algumas das características utilizadas como base para o funcionamento 

desta proposta. Nesta seção será apresentado o equacionamento que relaciona as 

posições dos atuadores com a posição do efetuador, que é o primeiro passo para se 

controlar um mecanismo. 

Todo sistema mecânico pode ser modelado através de equações que representem 

seu comportamento real. No entanto, essa representação pode ser tão complexa 

quanto se deseje, ou tão simples quanto seja necessário. Uma das representações é 

a que se utiliza de informações puramente geométricas para a localização de um 

mecanismo no espaço. 

A essa representação dá-se o nome de equacionamento cinemático. O equaciona-

mento cinemático pode ser feito para estabelecer diversas relações mecânicas. Ge-

ralmente, existem três relações principais: a cinemática de posições, a de velocida-

des e a de acelerações. 
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A primeira usualmente é empregada em sistemas cuja movimentação pode ser con-

siderada estática, ou seja, em baixas velocidades e acelerações. As duas últimas 

são geralmente utilizadas quando se deseja fazer o controle dinâmico de um meca-

nismo em altas velocidades, como será visto mais adiante. 

Todas elas podem ser representadas de duas maneiras diferentes: de forma direta e 

de forma inversa. Na cinemática direta, as posições dos atuadores são conhecidas, 

de forma que a posição do atuador é determinada através da substituição direta. Já 

na cinemática inversa, as posições desejadas para o efetuador é que são conheci-

das, fazendo com que as posições dos atuadores tenham de ser determinadas de 

forma inversa. 

Assim, para o controle de um mecanismo, geralmente é mais vantajoso equacionar 

a cinemática inversa. Sejam as seguintes definições: x(t), como sendo o vetor de 

posições do efetuador, doravante denominado apenas x; e q(t), o vetor de posições 

dos atuadores, doravante denominado apenas q. Geometricamente é possível de-

terminar uma relação entre x e q de forma que a Equação (1) seja verdadeira: 

(1) 
 

Pode-se determinar a cinemática direta isolando-se as variáveis dependentes q e 

reescrevendo a relação expressa na Equação (1) na seguinte forma: 

(2) 
 

Analogamente, a cinemática inversa pode ser feita assumindo que as variáveis de-

pendentes sejam as posições dos atuadores: 

(3) 
 

No caso de sistemas acoplados, essa separação pode não ser tão trivial; ela, no en-

tanto, muitas vezes é possível, por meio de uma alteração nas variáveis, como será 

visto no caso particular deste mecanismo mais adiante. 

A derivação da Equação (1) no tempo leva à cinemática de velocidades, e a um no-

vo conceito: o Jacobiano. O Jacobiano é uma matriz que guarda as relações existen-

tes entre as velocidades do efetuador e dos atuadores. Trata-se de um termo muito 

importante para o controle dinâmico, e aparecerá em muitas situações nesse tipo de 

controle. 

𝑓(𝒙,𝒒) = 0 

𝒙 = 𝑓𝑞(𝒒) 

𝒒 = 𝑓𝑥(𝒙) 
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A Equação (4) representa essa derivação, em que 𝑱𝒙 são os termos de ordem zero 

que multiplicam as velocidades do efetuador e 𝑱𝒒 são os termos de ordem zero que 

multiplicam as velocidades dos atuadores. Sua determinação pode ser feita pelas 

Equações (5) e (6). 

 

(4) 
 

(5) 
 

(6) 
 

O Jacobiano é representado conforme as Equações (7) e (8): 

 
(7) 

 

(8) 
 

A equação da cinemática de velocidades é dada pela Equação (7). Sua derivação no 

tempo leva à última cinemática a ser abordada aqui: a cinemática de acelerações, 

dada pela Equação (9). 

(9) 
 

Nesta seção foram abordadas as cinemáticas de posições, velocidades e acelera-

ções de um mecanismo. Essas equações são utilizadas para a movimentação de 

máquinas através de diversos tipos de controles. A seguir serão apresentados esses 

controles, e a maneira como a cinemática auxilia a determinação dos torques a se-

rem aplicados nos atuadores. 

 

 

3.3 PRINCÍPIO DOS TRABALHOS VIRTUAIS 

 

 

𝑑(𝑓(𝒙, 𝒒))

𝑑𝑡
= 𝑱𝑥 ∙ �̇� − 𝑱𝑞 ∙ �̇� = 0 

𝑱𝑥 =
𝜕(𝑓(𝒙, 𝒒))

𝜕𝒙
 

𝑱𝑞 =
𝜕(𝑓(𝒙,𝒒))

𝜕𝒒
 

�̇� = 𝑱 ∙ �̇� 

𝑱 = 𝑱𝑥
−1 ∙ 𝑱𝑞  

�̈� = �̇� ∙ �̇� + 𝑱 ∙ �̈� 
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Para o controle dinâmico de um mecanismo é necessário descrever a relação entre 

os esforços dos atuadores e do efetuador. Até esta Seção foram apresentadas as 

relações estáticas entre eles, através das cinemáticas de posição, velocidade e ace-

leração. O Princípio dos Trabalhos Virtuais (PTV) é uma das maneiras de se encon-

trar essa relação dinâmica. 

De maneira simplificada, a ideia por trás do PTV é que, necessariamente, a soma de 

todos os esforços exercidos por um mecanismo deve ser zero (Tsai, 1999). Assim, a 

soma do trabalho exercido pelas forças internas e externas de um mecanismo é ze-

ro. Além das definições do Capítulo 3, faz-se ainda a seguinte consideração: as for-

ças atuantes em cada um dos membros de uma MCP são dadas por 𝑭𝒊, e os deslo-

camentos virtuais aos quais elas são submetidas são dados por 𝜹𝒙𝒊. Dessa forma: 

 

(10) 
 

É necessário, no entanto, relacionar os deslocamentos virtuais 𝜹𝒒, 𝜹𝒙 e 𝜹𝒙𝒊. Ao se 

trabalhar com valores muito pequenos, a Equação (7) pode ser reescrita como: 

(11) 
 

De forma análoga, também é possível estabelecer a mesma relação entre cada um 

dos membros e os atuadores: 

(12) 
 

A Equação (10) pode então ser reescrita como: 

(13) 
 

(14) 
 

Como os deslocamentos virtuais dos atuadores são diferentes de zero (𝜹𝒒 ≠ 𝟎), é 

possível estabelecer a relação final entre os esforços realizados por cada uma das 

partes do mecanismo: 

𝝉 ∙ 𝜹𝒒 + 𝑭 ∙ 𝜹𝒙 + 𝑭𝒊 ∙ 𝜹𝒙𝒊 = 0 

𝜹𝒙 = 𝑱 ∙ 𝜹𝒒 

𝜹𝒙𝒊 = 𝑱𝒊 ∙ 𝜹𝒒 

𝝉 ∙ 𝜹𝒒 + 𝑭 ∙ 𝑱 ∙ 𝜹𝒒 + 𝑭𝒊 ∙ 𝑱𝒊 ∙ 𝜹𝒒 = 0 

(𝝉 + 𝑭 ∙ 𝑱 + 𝑭𝒊 ∙ 𝑱𝒊) ∙ 𝜹𝒒 = 0 
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(15) 
 

Nesta seção foi apresentada uma técnica utilizada para a determinação do equacio-

namento dinâmico de um mecanismo. Nas seções seguintes serão abordadas as 

diversas técnicas de controle estudadas, possíveis de serem aplicadas numa má-

quina. Seu desempenho, contudo, depende do tipo de atividade em questão, como é 

abordado na Seção A.2. 

 

 

3.4 CONTROLE PROPORCIONAL INTEGRAL DERIVATIVO (PID) 

 

 

Na seção anterior foi abordada uma técnica para determinação das equações dinâ-

micas de controle de um mecanismo através do PTV. Esta seção procura apresentar 

uma forma de se aplicar esse equacionamento no controle direto de uma planta, ou 

seja, um sistema qualquer que se deseja controlar. 

Um controlador do tipo PID significa que um mecanismo é controlado através de ga-

nhos aplicados, respectivamente, aos erros de posição (proporcional, P), velocidade 

(derivativo, D) e em regime permanente (integral da posição, I). Ele pode ser subdi-

vidido em vários tipos, mas, para fins deste trabalho, serão abordados o PD e o PID. 

Um sistema dinâmico linear e invariante no tempo pode ser escrito na forma: 

 
(16) 

 

A matriz 𝑴 é a matriz de massas do mecanismo, 𝑪 a matriz de amortecimentos e 𝑲 

a matriz de rigidez do sistema. A matriz de esforços externos devidos aos atuadores 

é dada por 𝑭, que também é uma função do tempo. De forma a transformar o siste-

ma descrito pela Equação (16) num sistema de comportamento conhecido, podemos 

impor que: 

(17) 
 

𝑴 ∙ �̈� + 𝑪 ∙ �̇� + 𝑲 ∙ 𝒒 = 𝑭 

𝑭 = �̂� ∙ �̈�𝒅 + 𝑲𝒅 ∙ �̇�𝒅 + 𝑲𝒑 ∙ 𝒒𝒅 

𝝉 = −𝑭 ∙ 𝑱 − 𝑭𝒊 ∙ 𝑱𝒊 
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Define-se �̂� como sendo a melhor estimativa da matriz real 𝑴, e 𝒒𝒅, �̇�𝒅 e �̈�𝒅 repre-

sentam, respectivamente, a posição, velocidade e aceleração desejadas em deter-

minado instante. Fazendo com que 𝑲𝒑 = �̂� e 𝑲𝒅 = �̂�, e assumindo ainda que M̂ →

M, Ĉ → C e K̂ → K, pode-se reescrever a Equação (16) da seguinte maneira: 

(18) 
 

A Equação (17) representa um controlador do tipo PD. O sistema representado pela 

Equação (18) agora tem comportamento conhecido e possui realimentação, e os 

erros de posição, velocidade e aceleração são dados por: 

(19) 
 

(20) 
 

(21) 
 

O sistema, apesar disso, ainda pode apresentar um erro em regime permanente 

que, frequentemente, é corrigido através da adição de um termo integral à Equação 

(17). Nesse caso a Equação (18) pode ser reescrita de forma a representar um con-

trolador do tipo PID, como segue: 

 

(22) 
 

 

Figura 5 – Diagrama de blocos do controle tipo PID (Próprio). 

𝑴 ∙ �̈� + 𝑲𝒅 ∙ �̇� + 𝑲𝒑 ∙ 𝒆 = 𝟎 

𝒆 = 𝒒𝒅 − 𝒒 

�̇� = �̇�𝒅 − �̇� 

�̈� = �̈�𝒅 − �̈� 

𝑴 ∙ �̈� + 𝑲𝒅 ∙ �̇� + 𝑲𝒑 ∙ 𝒆 + 𝑲𝒊 ∙ ∫(𝒆 ∙ 𝑑𝑡) = 𝟎 



 
 

31 

 

Para valores baixos de 𝑲𝒊, o sistema é mantido próximo à condição original, sem 

adição de grande instabilidade no controle. Em todos os casos, todos os ganhos de-

vem ser ajustados conforme o tipo de resposta que se deseja do sistema. A Figura 5 

ilustra o fluxo de informações deste tipo de controle. 

Contudo, são comuns simplificações na maioria das máquinas comerciais. Assim, a 

matriz de massa 𝑴 é tida como unitária, e a velocidade e acelerações desejadas, �̇�𝑑 

e �̈�𝑑, são assumidas como desconhecidas e, por isso, têm seu valor zerado. O dia-

grama de blocos nessa situação é dado pela Figura 6. 

 

Figura 6 – Diagrama de blocos do controle tipo PID simplificado (Próprio). 

Até aqui foram discutidos os sistemas lineares e invariantes no tempo, que podem 

ser controlados facilmente através de um controlador do tipo PID. Nas seções se-

guintes serão abordados outros tipos de controle, mais adequados a sistemas não 

lineares e variantes no tempo. 

 

 

3.5 CONTROLE POR TORQUE COMPUTADO (CTC) 

 

 

A seção anterior abordou uma técnica de controle largamente utilizada pela indústria 

por sua facilidade de aplicação e uso. Aqui, o objetivo é apresentar a primeira técni-

ca de controle dinâmico a trabalhar com sistemas não lineares e variantes no tempo. 
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Um sistema dinâmico pode ser representado através da Equação (23). O termo à 

direita representa o valor dos torques dos atuadores, enquanto que os termos à es-

querda são, respectivamente, a matriz de massas 𝑴, as acelerações das juntas �̈�, 

acelerações centrípeta e de Coriolis 𝑯, e efeitos gravitacionais na dinâmica do mo-

vimento 𝑮 (Almeida, 2013). 

(23) 
 

Equações diferenciais como a indicada acima são de difícil solução, dependendo 

dos termos envolvidos. Felizmente é possível utilizar-se de recursos para reduzir a 

forma acima apenas aos termos de acelerações, que são facilmente resolvidos. Ad-

mite-se para isso que os torques nos atuadores são no formato da Equação (24). 

 
(24) 

 

Fazendo com que 𝜶 e 𝜷 se igualem aos termos de ordem inferior, conforme Equa-

ções (25) e (26), pode-se simplificar a resolução do problema para o caso da Equa-

ção (27). Observe que essas situações são impostas para facilitar a resolução, e 

tomam como pressuposto que as equações do movimento estão completamente 

definidas, ou seja, é um caso ideal de controle. 

(25) 
 

(26) 
 

(27) 
 

Mais ainda: é possível reduzir o sistema a uma igualdade a zero, assumindo que 𝝉′ 

comporte-se de acordo com a Equação (28). Nela, 𝑲𝒅 é o ganho nos termos de ve-

locidade, 𝑲𝒑 é o ganho nos termos de posição e 𝑲𝒊 é o ganho nos termos da integral 

da posição. Esses ganhos definem o quanto a velocidade e a posição serão corrigi-

das quando a máquina encontra-se numa posição diferente da desejada. 

 

(28) 
 

Lembrando que 𝒆, �̇� e �̈� são dados, respectivamente, pelas Equações (19), (20) e 

(21), porém escritas para o efetuador. 

𝝉′ = �̈�𝒅 +𝑲𝒅 ∙ �̇� + 𝑲𝒑 ∙ 𝒆 + 𝑲𝒊 ∙ ∫(𝒆 ∙ 𝑑𝑡) 

𝑴(𝒙) ∙ �̈� + 𝑯(𝒙, �̇�) + 𝑮(𝒙) = 𝝉 

𝝉 = 𝜶 ∙ 𝝉′ + 𝜷 

𝜶 = 𝑴(𝒙) 

𝜷 = 𝑯(𝒙, �̇�) + 𝑮(𝒙) 

�̈� = 𝝉′ 
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A dinâmica de erros fica então conforme a Equação (29). Ganhos altos deixam a 

máquina mais rápida, porém menos suave em seus movimentos, podendo ocorrer 

oscilações antes da estabilização. Por outro lado, ganhos baixos deixam os movi-

mentos mais suaves, mas mais lentos, podendo gerar erros em regime permanente. 

O ponto ideal depende da atividade a ser desenvolvida e da forma como se deseja 

que o sistema se recupere de perturbações externas. Usualmente adota-se compor-

tamento crítico: a resposta mais rápida possível, sem oscilações. 

 
(29) 

 

Para que isso ocorra, o parâmetro de amortecimento 𝜁𝑖 deve ser definido como 1, e 

o valor da frequência natural ωi a ser utilizada deve ser limitado à metade da menor 

frequência estrutural do mecanismo completo. O índice 𝑖 representa os diversos atu-

adores da máquina e, frequentemente, todos os termos são tidos como iguais. 

 

(30) 
 

 

 

(31) 
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�̈� + 𝑲𝒅 ∙ �̇� + 𝑲𝒑 ∙ 𝒆 + 𝑲𝒊 ∙ ∫(𝒆 ∙ 𝑑𝑡) = 𝟎 



 
 

34 

 

 

Figura 7 – Diagrama de controle por torque computado (Próprio). 

 

A Figura 7 mostra o diagrama do que foi apresentado até então. No torque compu-

tado, a trajetória desejada pelo efetuador é transformada em posições, velocidades 

e acelerações nos atuadores, que são combinadas com as informações recebidas 

pelos sensores para formar os erros em movimento dinâmico. Os erros são corrigi-

dos e agregados às acelerações centrípeta e de Coriolis antes de serem transfor-

mados em informações de corrente nas malhas dos motores. 

Frequentemente não se dispõe de um hardware potente o suficiente para que o cál-

culo das matrizes 𝑴(𝒙), 𝑮(𝒙) e 𝑯(𝒙, �̇�) seja feito dentro da malha de controle. Uma 

alternativa para isso é justamente a alimentação feedforward. Nesse caso, o cálculo 

das matrizes não lineares e variantes no tempo é feito com a informação das variá-

veis desejadas, conforme ilustra a Figura 8. 

 

Figura 8 – Diagrama de controle por CTC e alimentação feedforward (Próprio). 
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3.6 CONTROLE POR MODOS DESLIZANTES (SMC) 

 

 

O controle por modos deslizantes busca controlar plantas que possuem imprecisões 

em sua modelagem. Essas imprecisões são oriundas, principalmente, de duas fon-

tes: a primeira delas são as incertezas estruturadas, também denominadas paramé-

tricas, originadas de desconhecimento sobre o sistema. Isso inclui a variação dimen-

sional das peças em função do seu desgaste natural ao longo do tempo de operação 

da máquina. 

A segunda são as incertezas não estruturadas, associadas principalmente com a 

dinâmica não modelada, ou modelada parcialmente (Slotine, et al., 1991). É o caso 

das atividades de reabilitação motora e de terapia ocupacional, em que não se sabe 

exatamente qual será o comportamento do membro durante os exercícios. Este tipo 

de controle surge como uma forma de contornar essas dificuldades existentes em 

outros tipos de técnicas, como o próprio CTC, por exemplo.  

A ideia aqui é transformar um sistema de ordem n em um sistema equivalente de 

ordem 1. Nessa transformação, o problema de controle de um mecanismo é modifi-

cado de forma que o controle passa a ser o de se aproximar de uma superfície. Para 

isso, algumas definições são feitas a seguir, para uma versão simplificada do contro-

le SMC. 

Um sistema pode ser representado pela seguinte equação dinâmica: 

 
(32) 

 

Em que 𝑓 engloba todos os termos da Equação (26), e 𝜏 é o esforço de controle. 

O erro de trajetória é dado por �̃�, conforme a Equação (33): 
 

(33) 
 

Para a variável de interesse ∫ �̃�
𝑡

0
𝑑𝑡, uma superfície variante no tempo 𝑆(𝑡) pode ser 

definida como: 

�̃� = 𝑥 − 𝑥𝑑 = −𝑒 

�̈� = 𝑓 +
1

𝑚
∙ 𝜏 
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(34) 

 
 

Em que 𝜆𝑛 pode ser assumido como a menor frequência natural do sistema e 𝑛 é a 

ordem do sistema em relação à variável de interesse. O sistema representado pela 

Equação (32) passa a ser de terceira ordem para a variável de interesse ∫ �̃�
𝑡

0
𝑑𝑡 e, 

portanto, 𝑛 = 3. A Equação (34) fica: 

 
(35) 

 
 

A dinâmica no espaço dos modos deslizantes é definida como: 
 

(36) 
 

Assim, para a Equação (35) tem-se: 
 

(37) 
 

Pode-se reescrever a Equação (37) de forma a se evidenciar �̈� como se segue: 
 

(38) 
 

Ainda, substituindo a Equação (32) em �̈� podemos determinar qual a melhor estima-

tiva do esforço equivalente que deve ser exercido pelos atuadores: 

 
(39) 

 

Essa melhor estimativa dos torques �̂� não considera ainda as incertezas discutidas 

no início desta Seção. Para que isso ocorra, deve-se adicionar um termo descontí-

nuo ao equacionamento, conforme segue: 

 
(40) 

 

A Equação (40) é a equação que foi utilizada para o primeiro controle através dos 

sliding modes. Seu diagrama pode ser visualizado na Figura 9. 

 

𝑠(𝑥, 𝑡) = (
𝑑

𝑑𝑡
+ 𝜆𝑛)

𝑛−1

∙ ∫ �̃�
𝑡

0

𝑑𝑡 

𝑠 = (
𝑑

𝑑𝑡
+ 𝜆𝑛)

𝟐

∙ ∫ �̃�
𝑡

0

𝑑𝑡 = �̇̃� + 2 ∙ 𝜆𝑛 ∙ �̃� + 𝜆𝑛
2 ∙ ∫ �̃�

𝑡

0

𝑑𝑡 

�̇� = 0 

�̇� = �̈̃� + 2 ∙ 𝜆𝑛 ∙ �̇̃� + 𝜆𝑛
2 ∙ �̃� = 0 

�̈� = �̈�𝑑 − 2 ∙ 𝜆𝑛 ∙ �̇̃� − 𝜆𝑛
2 ∙ �̃� 

�̂� = −𝑓 + �̈�𝑑 − 2 ∙ 𝜆𝑛 ∙ �̇̃� − 𝜆𝑛
2 ∙ �̃� 

𝜏 = �̂� ∙ (�̂� − 𝑘 ∙ 𝑠𝑔𝑛(𝑠)) = �̂� ∙ (−𝑓 + �̈�𝑑 − 2 ∙ 𝜆𝑛 ∙ �̇̃� − 𝜆𝑛
2 ∙ �̃� − 𝑘 ∙ 𝑠𝑔𝑛(𝑠)) 
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Figura 9 – Diagrama de controle por modos deslizantes (Próprio). 

 

De maneira análoga ao caso do CTC, pode-se também aplicar a alimentação do tipo 

feedforward nesse controle. O diagrama de blocos do controlador fica então confor-

me é ilustrado pela Figura 10. 

 

Figura 10 – Diagrama de controle por SMC com alimentação feedforward (Próprio). 

No entanto, de maneira geral, esse tipo de controlador insere uma vibração no efe-

tuador devida ao termo descontínuo, denominada chattering. Uma maneira de se 

eliminar esse tipo de vibração é aproximando o termo descontínuo de forma contí-

nua, através da função saturação. Substituindo-se a função sinal da Equação (40) 

pela função saturação chega-se na seguinte equação: 

 

(41) 𝜏 = �̂� ∙ (−𝑓 + �̈�𝑑 − 2 ∙ 𝜆𝑛 ∙ �̇̃� − 𝜆𝑛
2 ∙ �̃� − 𝑘 ∙ 𝑠𝑎𝑡 (

𝑠

Φ
)) 
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Observa-se que é necessária a inclusão do termo Φ, que representa a largura da 

camada limite utilizada para a aproximação da descontinuidade pela função satura-

ção. A constante 𝑘 pode ser determinada experimentalmente através de sucessivos 

incrementos em seu valor, a partir do zero. A variável Φ pode ser determinada por: 

 
(42) 

 

Em que 𝜂 é o tempo que o sistema leva para alcançar a camada limite, partindo do 

exterior. É interessante notar que, para 𝜆𝑛 → 𝜔𝑛, tanto a Equação (40) como a 

Equação (41) correspondem à Equação (24) do CTC com a adição do termo des-

contínuo. 

Até aqui foram apresentadas, de uma forma geral, as técnicas de controle dos tipos 

centralizado e descentralizado, que podem ser utilizadas no controle de mecanis-

mos. Na seção seguinte serão apresentados alguns conceitos sobre a realização de 

ensaios experimentais, como os realizados neste trabalho. 

 

Neste capítulo foram abordados mais profundamente todos os conceitos e técnicas 

utilizados para o desenvolvimento deste trabalho. A seguir, no Capítulo 4, é apresen-

tada a forma pela qual todos os ensaios foram realizados. Também são abordados 

os modelos utilizados tanto para o mecanismo como para explicar algumas caracte-

rísticas apresentadas pela máquina. 

  

Φ =
𝜂

𝜆𝑛
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

No Capítulo 3 foi realizada uma revisão da literatura quanto aos conceitos e técnicas 

utilizados no decorrer deste trabalho. Este capítulo busca apresentar um detalha-

mento sobre os procedimentos utilizados durante os ensaios e as considerações 

feitas sobre o mecanismo. Os trabalhos foram desenvolvidos seguindo a metodolo-

gia a seguir, para cada uma de suas partes. O modelo virtual da estrutura pode ser 

observado na Figura 11. 

 

Figura 11 – Modelo virtual da estrutura proposta (Hartmann, et al., 2015). 
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4.1 SISTEMA DE COORDENADAS 

 

 

O sistema de coordenadas e a cinemática de posições foram adotados conforme 

trabalhos anteriores do mecanismo (Almeida, et al., 2013) e serão brevemente apre-

sentados nesta seção. Conforme a Figura 12, a origem foi fixada no centro do seg-

mento de reta que conecta os dois eixos dos atuadores. O eixo X é orientado per-

pendicularmente a essa linha imaginária, sendo paralelo ao plano horizontal. 

 

 

Figura 12 – Localização da origem: vistas frontal e lateral, respectivamente (Hartmann, et al., 2015). 

 

O eixo Y intercepta ambos os atuadores e é perpendicular a cada um deles, ou seja, 

também é paralelo ao eixo horizontal. O eixo Z é perpendicular ao plano horizontal, 

partindo da origem, e orientado para baixo. A orientação dos eixos X e Y é dada pela 

regra da mão direita. O diagrama cinemático do mecanismo está representado na 

Figura 13. 

O mecanismo possui um espaço de trabalho útil na forma de uma região paralelepi-

pédica de dimensões A x L x P com 100 mm x 400 mm x 400 mm. Ele foi pensado 

inicialmente para atender a operações de pick-and-place da indústria eletrônica e de 

reabilitação, como ilustra a Figura 14. 
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Figura 13 – Diagrama cinemático do mecanismo construído (Hartmann, et al., 2015). 

 

 

Figura 14 – Espaço de trabalho disponível (Indeterminado). 

 

O espaço de trabalho total é curvo, devido às relações geométricas entre os mem-

bros paralelos, e pode ser observado na Figura 15. Singularidades na região podem 

ser evitadas ao se utilizar um comprimento menor para o braço motor (𝑎1), em rela-

ção à haste acopladora (𝑎2) (Kumazawa, et al., 2009). 
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Figura 15 – Espaço de trabalho total (Kumazawa, et al., 2009). 

 

 

4.2 CINEMÁTICA DE POSIÇÕES 

 

 

Utilizando-se as definições da Figura 13 e da Figura 16, pode-se determinar a cor-

respondência entre as variáveis de interesse 𝑥1, 𝑥2 e 𝑥3 com as coordenadas globais 

𝑥, 𝑦 e 𝑧, conforme apresentado na Equação (43). Também é possível estabelecer 

relações geométricas entre as coordenadas do efetuador e dos atuadores, conforme 

as Equações (44), (45) e (46). 

 

(43) 
 

(44) 
  

(45) 
 

(46) 
 

Isolando-se as coordenadas dos atuadores é possível obter-se a cinemática inversa. 

A Equação (47), a Equação (48) e a Equação (49) mostram as relações utilizadas 

011 =−qx

( )( ) ( )( ) 0sincos 2

2

2

213

2

212

2

1 =−−+++−+ aqaxqaLlxx

( )( ) ( )( ) 0sincos 2

2

2

313

2

312

2

1 =−−+−−++ aqaxqaLlxx

[

𝑥1
𝑥2
𝑥3
] = [

𝑥
𝑦
𝑧
] 
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para controlar a posição do efetuador. Observe que o sistema é parcialmente desa-

coplado e, por isso, mais fácil de ser resolvido. 

 

 

Figura 16 – Parâmetros do mecanismo (Próprio). 

 

(47) 
 

 

(48) 
 

 

(49) 
 

 

Os termos kij são dados por: 

(50) 

 

(51) 
 

(52) 
 

(53) 

11 xq =















−

−+−
=

2223

2

23

2

22

2

2121

2 arctan2
kk

kkkk
q















−

−+−
=

3233

2

33

2

32

2

3131

3 arctan2
kk

kkkk
q

1321 2 axk −=

( ) 1222 2 aLlxk +−=

( ) 2

2

2

1

2

3

2

2

2

123 aaxLlxxk −+++−+=

1331 2 axk −=
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(54) 
 

(55) 
 

 

Pode-se notar que existem quatro soluções independentes para cada 𝑞2 e 𝑞3. No 

entanto, na prática, existem apenas duas, uma vez que a função 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛 fornece o 

mesmo resultado para ângulos localizados no primeiro/terceiro e segundo/quarto 

quadrantes. Assim, é desejada apenas a solução localizada no primeiro quadrante 

do círculo unitário. 

 

 

4.3 CINEMÁTICA DE VELOCIDADES 

 

 

Apesar de o mecanismo concebido atuar num espaço tridimensional, foram constru-

ídos até o momento dois de seus três eixos. Assim, contrariamente ao que foi reali-

zado na cinemática de posições, para simplificar os cálculos e reduzir o tempo de 

processamento, tanto a cinemática de velocidades como a de acelerações foram 

desenvolvidas sobre o mecanismo no plano 𝑥 = 0. A Figura 16 ilustra essa condição. 

Dessa forma, fazendo-se a derivação das Equações (45) e (46), e isolando-se os 

termos de velocidades do efetuador e dos atuadores, pode-se estabelecer a relação 

existente entre eles. Os termos que multiplicam a velocidade do efetuador são re-

presentados por 𝑱𝒙, e aqueles que multiplicam as velocidades dos atuadores são 

representados por 𝑱𝒒. 

(56) 
 

Sendo 𝑐𝑖 = 𝑐𝑜𝑠(𝑞𝑖) e 𝑠𝑖 = 𝑠𝑒𝑛(𝑞𝑖), pode-se escrever 𝑱𝒙 e 𝑱𝒒 conforme se segue: 

(57) 
 

 

( ) 1232 2 aLlxk −+−=

( ) 2

2

2

1

2

3

2

2

2

133 aaxLlxxk −++−++=

𝑱𝒙 ∙ [
�̇�
�̇�
] = 𝑱𝒒 ∙ [

�̇�1
�̇�3
] 

𝑱𝒙 = [
2 ∙ 𝑦 + 2 ∙ 𝑑 − 2 ∙ 𝑎1 ∙ 𝑐1 2 ∙ 𝑧 − 2 ∙ ℎ − 2 ∙ 𝑎1 ∙ 𝑠1
2 ∙ 𝑦 − 2 ∙ 𝑑 + 2 ∙ 𝑎1 ∙ 𝑐3 2 ∙ 𝑧 − 2 ∙ ℎ − 2 ∙ 𝑎1 ∙ 𝑠3

] 
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(58) 
 

O Jacobiano passa a ser dado por: 

(59) 
 

E a relação entre as velocidades do efetuador e dos atuadores passa a ser: 

 

(60) 

 

Adicionalmente, de forma a já adequar esse equacionamento às necessidades do 

controle, tanto por CTC como por SMC, foram realizadas também algumas simplifi-

cações da parte mecânica. Todos os membros foram representados como massas 

concentradas em seus centros de gravidade. 

Os braços movidos foram substituídos por restrições geométricas em ambas as jun-

tas às quais se acoplam, na forma de uma distância fixa entre esses dois pontos. Ao 

mesmo tempo, metade de sua massa foi concentrada em cada extremidade, ou se-

ja, metade nos braços motores e metade no efetuador. As demais alterações e defi-

nições podem ser observadas na Figura 17. 

 

 

Figura 17 – Definições para o equacionamento (Próprio). 

 

𝑱𝒒 = 2 ∙ 𝑎1 ∙ [
𝑐1 ∙ (𝑧 − ℎ) − 𝑠1 ∙ (𝑦 + 𝑑) 0

0 𝑐3 ∙ (𝑧 − ℎ) + 𝑠3 ∙ (𝑦 − 𝑑)
] 

𝑱 = 𝑱𝒙
−1 ∙ 𝑱𝒒 

�̇� = 𝑱−1 ∙ �̇� 
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Nessas condições, o sistema de equações que relacionam as posições dos pontos 

de interesse é apresentado a seguir: 

 
 

 
(61) 

 

 

Fazendo a derivação no tempo de (61), pode-se determinar a velocidade dos pontos 

de interesse, conforme (62). 

 
 
 

(62) 
 

 

 

 

4.4 CINEMÁTICA DE ACELERAÇÕES 

 

 

A cinemática de acelerações é utilizada principalmente no controle dinâmico, tanto 

no CTC quanto no SMC. A relação entre as acelerações dos atuadores e do efetua-

dor é dada pela derivação no tempo da Equação (60), dada a seguir: 

 

(63) 

 

 

 

(64) 
 

 

 

{
 
 

 
 

𝑦1 = 𝑎1𝑒 ∙ 𝑐1 + 𝐿
𝑧1 = 𝑎1𝑒 ∙ 𝑠1
𝑦2 = 𝑦

𝑧2 = (𝑎3𝑒
2 − 𝑦2)

1
2⁄

𝑦3 = −𝑎1𝑒 ∙ 𝑐3 − 𝐿
𝑧3 = 𝑎1𝑒 ∙ 𝑠3

 

{
  
 

  
 

�̇�1 = −𝑎1𝑒 ∙ 𝑠1 ∙ �̇�1
�̇�1 = 𝑎1𝑒 ∙ 𝑐1 ∙ �̇�1

�̇�2 = �̇�

�̇�2 = −(𝑎3𝑒
2 − 𝑦2)

−1
2⁄ ∙ 𝑦 ∙ �̇�

�̇�3 = 𝑎1𝑒 ∙ 𝑠3 ∙ �̇�3
�̇�3 = 𝑎1𝑒 ∙ 𝑐3 ∙ �̇�3

 

{
 
 
 

 
 
 

�̈�1 = −𝑎1𝑒 ∙ 𝑐1 ∙ �̇�1
2 − 𝑎1𝑒 ∙ 𝑠1 ∙ �̈�1

�̈�1 = −𝑎1𝑒 ∙ 𝑠1 ∙ �̇�1
2 + 𝑎1𝑒 ∙ 𝑐1 ∙ �̈�1

�̈�2 = �̈�

�̈�2 = −(𝑎3𝑒
2 − 𝑦2)

−3
2⁄ ∙ 𝑦2 ∙ �̇�2 − (𝑎3𝑒

2 − 𝑦2)
−1

2⁄ ∙ (�̇�2 − 𝑦 ∙ �̈�)

�̈�3 = 𝑎1𝑒 ∙ 𝑐3 ∙ �̇�3
2 + 𝑎1𝑒 ∙ 𝑠3 ∙ �̈�3

�̈�3 = −𝑎1𝑒 ∙ 𝑠3 ∙ �̇�3
2+𝑎1𝑒 ∙ 𝑐3 ∙ �̈�3

 

�̈� = (𝑱−1)̇ ∙ �̇� + 𝑱−1 ∙ �̈� 
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Por meio da derivação temporal do sistema de equações dado em (62), pode-se 

também obter os termos de aceleração das massas concentradas, conforme o sis-

tema apresentado em (64). 

O modelo dinâmico teve seus parâmetros medidos experimentalmente, e seus valo-

res são apresentados na Tabela 3. 

 
Tabela 3 – Parâmetros utilizados no controle do mecanismo (Próprio). 

Parâmetro Valor

a1 345 mm

a2 440 mm

a3 385 mm

h 19,4 mm

l 80 mm

L 260 mm

m1E 240 g

m3E 378 g

mE 497 g

τk1 (0,6+1,9∙q1) Nm

τk3 (0,6+1,9∙q3) Nm  

 

 

4.5 PROTÓTIPO 

 

 

Em virtude das aplicações desejadas, as forças de interação foram limitadas a 20N, 

com um peso máximo da estrutura limitado a 20kgf. Por questões de disponibilidade, 

os atuadores, originalmente de 300W, foram substituídos por atuadores de 150W. 

Sua estrutura mecânica sofreu poucas alterações em relação ao projeto original e 

encontra-se na Figura 18. 

Atualmente, o protótipo pesa 54kgf, com a vantagem de que sua estrutura de alumí-

nio permite maior versatilidade na montagem de equipamentos adicionais. Os dois 

atuadores de rotação já estão em funcionamento, mas o atuador de translação ainda 

não foi montado. Assim, atualmente, o eixo de translação encontra-se fixado na po-
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sição x=0 e a máquina passa a se comportar como um mecanismo paralelo do tipo 

2RRR + PaP. 

 

 

Figura 18 – Estrutura mecânica do protótipo (Hartmann, et al., 2015). 

 

O hardware utilizado é composto de três controladores EPOS2 70/10, interconecta-

dos através de uma conexão CAN, sendo que um deles está ligado diretamente ao 

computador através de uma conexão USB. O computador utilizado é um notebook 

Dell de 1,83GHz com instruções de 64bits, 4Gb de RAM e portas USB 2.0. 

Os atuadores são um conjunto pré-montado composto por encoder, engrenagens 

planetárias e o motor elétrico de números, respectivamente, 228456, 203120 e 

148867, conforme catálogo do fabricante (Maxon Motor, 2013). O fornecimento de 

energia é feito por três fontes MeanWell NES-350-27. 

A tensão elétrica necessária para os controladores na situação de maior carga foi 

estimada em 27,4V, já considerando uma margem de segurança (Maxon, 2013). Le-

vando-se em conta ainda as quedas de tensão devidas a fiação, conexões e outros 

componentes eletrônicos, tais como botões, luzes indicadoras e diodos, foi assumida 

a necessidade de uma fonte de 30V. 

A corrente nominal é de 6A, sendo que a controladora permite picos de até 12A por 

menos de 13s (estimado através de (Maxon, 2013)). As fontes selecionadas, em 
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30V, podem fornecer até 11A sem sobrecarga, sendo que seu sistema de proteção, 

para o tempo de pico calculado para a controladora, não é acionado. 

Dessa forma, toda a estrutura está mecânica e eletricamente protegida: a transmis-

são mecânica é protegida pelo desenho dos atuadores; os atuadores estão protegi-

dos por meio da limitação de corrente imposta pelas controladoras; todo o equipa-

mento eletro/eletrônico está protegido pelas fontes de tensão; elas, por sua vez, es-

tão protegidas pelo disjuntor (40A). 

Toda a máquina e seus respectivos componentes estão devidamente aterrados, 

sendo que ela foi construída para funcionar a plena capacidade com tomadas co-

muns de 20A. Ambas as tensões de 110V ou 220V são suportadas; no entanto, a 

alteração deve ser feita manualmente nas fontes. 

 

 

4.6 SISTEMA DE MEDIÇÃO 

 

 

Para a execução das medições foi utilizado um vibrômetro a laser por efeito Doppler 

da Polytec. O sensor é um OFV-323 associado a um decodificador OFV-3020. Foi 

selecionada a saída de deslocamento com um fator de escala de 10.240 μm a uma 

frequência inferior a 50 Hz, suficiente para as medições em regime permanente. 

Nessa condição é possível registrar um deslocamento máximo de 80 mm (Polytec, 

2002). 

O sensor utilizado é uma fonte de laser hélio neônio que funciona numa frequência 

de 80 MHz com distância de aproximação mínima de 450 mm. Todas as recomen-

dações de transporte, armazenamento e aquecimento, assim como outras relacio-

nadas à operação e à manutenção, foram respeitadas. 

O posicionamento do sistema de medição foi feito conforme ilustra a Figura 19. 
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Figura 19 – Sistema de medição laser utilizado (Hartmann, et al., 2015). 

 

Para os ensaios, procurou-se delimitar a maior área de trabalho retangular, que não 

estivesse limitando fisicamente o sistema de aquisição. O resultado é uma represen-

tatividade de cerca de 45% da área de trabalho total. Para que medições adicionais 

fossem feitas, algumas alterações deveriam ser aplicadas ao sistema de medição; 

no entanto, elas não foram implementadas para os presentes ensaios. 

 

 

4.7 MAPEAMENTO DE ERROS E FREQUÊNCIAS 

 

 

Antes de se partir para o controle por meio das técnicas de CTC e SMC, foram ma-

peados os erros de posição do efetuador e realizada uma compensação por 

software. Os métodos de ensaio adotados têm como base o cálculo da exatidão, da 

precisão e da repetibilidade conforme documentos de referência da ANSI (ANSI, 

1990) e o Measurement system analysis (Down, et al., 2010). A terminologia utiliza-

da segue as definições da norma nacional para o SI (Inmetro, 2012). 
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A execução dos ensaios e o cálculo da precisão adotado foram realizados utilizando 

um mesmo procedimento de medição, com os mesmos operadores, com apenas um 

único sistema de medição, em condições controladas de operação, apenas no Labo-

ratório de Mecanismos, Máquinas e Robôs, e por meio de medições repetidas na 

MCP durante um curto período de tempo. Sendo assim, os resultados também po-

dem ser associados à repetibilidade do mecanismo. 

Uma vez que o presente mecanismo é planar em (0, 𝑦, 𝑧), quatro níveis verticais fo-

ram medidos: o mais alto em 𝑧 = 400 𝑚𝑚, limitado construtivamente; o mais baixo 

em 𝑧 = 460 𝑚𝑚, limitado pela capacidade de aquisição do sistema de medição; mais 

dois níveis intermediários igualmente espaçados de 20 mm. 

Em cada altura, a distância ao longo do eixo y foi variada em segmentos de 20 mm, 

igualmente distribuídos nos seus valores positivos e negativos, num total de 25 pon-

tos, incluindo a origem. Foram realizadas 9 repetições para cada ponto para minimi-

zar as incertezas do tipo A (Joint Committee for Guides in Metrology, 2010), sempre 

em sentidos alternados, partindo-se das extremidades consideradas, em ±240 𝑚𝑚. 

Assim, cada altura tem um total de 225 pontos adquiridos, e o experimento corres-

ponde a 900 pontos medidos. 

 

 

Figura 20 – Fluxo de dados simplificado (Hartmann, et al., 2015). 

 

Para cada posição, os resultados do sistema de medição foram transferidos para um 

programa de aquisição e pós-processamento de dados escrito em Matlab. Esse pro-

grama foi escolhido apenas devido ao acesso facilitado no ambiente laboratorial e à 
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familiaridade de uso por parte deste pesquisador. O fluxo de dados dos equipamen-

tos principais é mostrado na Figura 20. 

O laser foi utilizado em modo de aquisição de velocidade, com uma escala de 10 

mm/s/V e frequência de aquisição de 5 kHz. O sinal foi posteriormente integrado uti-

lizando-se o Matlab para a determinação da distância percorrida. Os erros de inte-

gração oriundos desse programa foram desconsiderados por possuírem magnitude 

desprezível em relação aos erros do mecanismo,  e os resultados foram tabelados e 

posteriormente tratados. 

De maneira, análoga foram adquiridas as informações sobre a frequência natural 

amortecida do sistema. A diferença é que elas não foram obtidas simultaneamente 

com o registro de erros descrito acima, mas em um momento separado. Devido às 

características da máquina, foi possível realizar medições diretas com o sistema la-

ser na direção Y. Para a direção Z, um prisma de acrílico foi construído para que as 

frequências nesse eixo pudessem ser registradas. 

 

 

4.8 TÉCNICAS DE CONTROLE 

 

 

Foram utilizadas três técnicas de controle para o estudo deste mecanismo: o PID 

descentralizado, o torque computado e os modos deslizantes. O controle PID foi se-

lecionado devido ao seu amplo uso na indústria, como um tipo de controle simples, 

porém muito confiável e consolidado. 

O controle por torque computado é umas das mais intuitivas técnicas de controle 

centralizado. Ele também estava sendo utilizado nos trabalhos desenvolvidos em 

algumas disciplinas sobre o assunto. Por essas razões o controle por torque compu-

tado foi uma das técnicas centralizadas escolhidas. 

Era desejável ainda que alguma técnica de controle robusto fosse utilizada para 

comparação. No Laboratório de Mecanismos, Máquinas e Robôs, a técnica dos mo-

dos deslizantes já vinha sendo estudada em outros trabalhos experimentais. Assim, 
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o controle por meio dos modos deslizantes foi a última técnica escolhida para o de-

senvolvimento dos trabalhos. 

Pelo fato de se ter utilizado as funcionalidades disponíveis nas próprias placas con-

troladoras, no caso do controle PID, controlou-se o sistema unicamente com reali-

mentação feedback. Os ganhos também foram mantidos fixos, uma vez que a redu-

ção existente consegue reduzir os efeitos da dinâmica do sistema nos atuadores, 

conforme explicado no APÊNDICE A – Conceitos básicos utilizados. 

Para os controles centralizados, foram abordadas as técnicas de realimentação 

feedback e de alimentação feedforward, assim como a utilização de ganhos fixos e 

variáveis. Devido às características do mecanismo, era esperada a necessidade de 

variação nos ganhos de controle. Desejava-se, assim, determinar qual o real impac-

to entre o uso de ganhos fixos e o uso de ganhos variáveis. 

Com relação às técnicas de alimentação e de realimentação, esperava-se que o 

mecanismo se comportasse de maneira diferente com o uso de uma ou de outra. No 

entanto, a extensão dessa diferença não era conhecida e, sendo assim, desejava-se 

determinar quais respostas seriam observadas para cada uma delas. 

A seguir, a forma como as três técnicas de controle foram implementadas é explica-

da em maiores detalhes. 

 

 

4.8.1 PID DESCENTRALIZADO 

 

 

O controle PID foi implementado por meio das funcionalidades das próprias placas 

controladoras utilizadas. O diagrama do fluxo de informações pode ser observado na 

Figura 21. A referência de posição é enviada pelo computador e alimenta o PID de 

posição interno da EPOS2. A saída desse loop de controle alimenta o PI de corrente 

que efetivamente controla os motores. 
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Figura 21 – Diagrama do fluxo de informações do controlador descentralizado de posição (Próprio). 

 

A Figura 22 representa o diagrama de blocos do fluxo de informações da posição 

desejada. Os ganhos do PID de posição são 𝐾𝑝 = 709, 𝐾𝑖 = 2219 e 𝐾𝑑 = 1209, e 

foram obtidos através da função auto tunning fornecida pelo programa do fabricante 

dos motores. A função foi executada com o sistema desacoplado, ou seja, os valo-

res obtidos para os ganhos dizem respeito às inércias do conjunto motorredutor. 

Como o objetivo final é operar a máquina através do CTC e do SMC, o mesmo pro-

cedimento foi utilizado para se determinar os ganhos do PI de corrente. Os valores 

obtidos foram 𝐾𝑝 = 271 e 𝐾𝑖 = 52. Essa determinação foi um bom ponto de partida, 

e foi seguida da variação manual dos valores para se verificar se esses valores esta-

riam adequados para o sistema acoplado. 

 

 

Figura 22 – Diagrama de blocos do controlador descentralizado de posição (Hartmann, et al., 2015). 

 

Os testes mostraram que a determinação dos ganhos pela função auto tunning foi 

suficiente mesmo com a variação de inércia do mecanismo acoplado. Sendo assim, 
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foram mantidos os ganhos determinados por essa função. É importante destacar 

que isso foi possível nesse sistema devido à redução mecânica do conjunto motor-

redutor, como abordado no APÊNDICE A – Conceitos básicos utilizados. 

A comunicação com o controlador foi feita através de um programa desenvolvido no 

LabVIEW, versão 2012, SP1, 32bits. Esse programa foi escolhido apenas devido ao 

acesso facilitado no ambiente laboratorial e à experiência anterior por parte dos pes-

quisadores predecessores no projeto. 

 

 

4.8.2 TORQUE COMPUTADO (CTC) 

 

 

O controle CTC foi implementado por meio do controle de corrente das placas con-

troladoras utilizadas. O diagrama do fluxo de informações pode ser observado na 

Figura 23. A referência de corrente é enviada pelo computador e alimenta direta-

mente o PI de corrente interno da EPOS2. 

 

Figura 23 – Diagrama do fluxo de informações dos controladores CTC e SMC (Próprio). 

 

 

 

(65) 
 

 

𝜏1 ∙ 𝛿𝑞1 − 𝜏𝑘1 ∙ 𝛿𝑞1 +𝑚1𝑒 ∙ 𝑔 ∙ 𝛿𝑧1 −𝑚3𝑒 ∙ 𝑔 ∙ 𝛿𝑧2 + 𝜏3 ∙ 𝛿𝑞3 − 𝜏𝑘3 ∙ 𝛿𝑞3

+𝑚1𝑒 ∙ 𝑔 ∙ 𝛿𝑧3 +𝑚𝑒 ∙ 𝑔 ∙ 𝛿𝑧

= 𝑚1𝑒 ∙ (−�̈�1 ∙ 𝛿𝑦1 + �̈�1 ∙ 𝛿𝑧1) + 𝑚3𝑒 ∙ (�̈�2 ∙ 𝛿𝑦2 − �̈�2 ∙ 𝛿𝑧2) + 𝑚1𝑒

∙ (�̈�3 ∙ 𝛿𝑦3 + �̈�3 ∙ 𝛿𝑧3) + 𝑚𝑒 ∙ (�̈� ∙ 𝛿𝑦 + �̈� ∙ 𝛿𝑧) 
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Utilizando o diagrama da Figura 17, é possível escrever a equação do CTC através 

do PTV, descrito na Seção 3.3. A Equação (65) mostra esse equacionamento dinâ-

mico. 

É possível separar os termos de forma que sejam agrupados com seus respectivos 

valores virtuais. Assim, fazendo com que 𝐹𝑞1, 𝐹𝑞3, 𝐹𝑦 e 𝐹𝑧 sejam a somatória dos 

termos que multiplicam, respectivamente, 𝛿𝑞1, 𝛿𝑞3, 𝛿𝑦 e 𝛿𝑧, pode-se então reescre-

ver a Equação (65) dessa forma: 

 

(66) 
 

Da Equação (60) podemos substituir os termos virtuais de 𝛿𝑞 para que a Equação 

(66) seja reescrita conforme se segue: 

 

(67) 
 

Cancelando os termos virtuais 𝛿𝑞 e transpondo toda a Equação (67), pode-se obter 

o seguinte: 

 

(68) 
 

Em que os termos das matrizes são dados por: 

 

(69) 
 
 

(70) 
 

Os termos 𝜏 correspondem aos torques nos atuadores; 𝐹𝜏 corresponde aos torques 

de molas, e às forças gravitacionais e inerciais referentes aos membros ligados aos 

atuadores; 𝐹�̈�, 𝐹�̈� e 𝐹�̈� correspondem, respectivamente, aos temos que multiplicam 

as aceleração dos atuadores e do efetuador; e os termos 𝐹𝐺𝐻 são aqueles que con-

têm as demais informações sobre as forças gravitacionais e inerciais, referentes ao 

efetuador. 

[𝐹𝑞1 𝐹𝑞3] ∙ [
𝛿𝑞1
𝛿𝑞3

] + [𝐹𝑦 𝐹𝑧] ∙ [
𝛿𝑦
𝛿𝑧
] = 0 

[𝐹𝑞1 𝐹𝑞3] ∙ [
𝛿𝑞1
𝛿𝑞3

] + [𝐹𝑦 𝐹𝑧] ∙ 𝑱 ∙ [
𝛿𝑞1
𝛿𝑞3

] = 0 

[
𝐹𝑞1
𝐹𝑞3

] + 𝑱𝑇 ∙ [
𝐹𝑦
𝐹𝑧
] = 0 

[
𝐹𝑞1
𝐹𝑞3

] = [
𝜏1
𝜏3
] + [

𝐹𝜏1
𝐹𝜏3
] + [

𝐹�̈�1 0

0 𝐹�̈�3
] ∙ [

�̈�1
�̈�3
] 

[
𝐹𝑦
𝐹𝑧
] = [

𝐹�̈� 0

0 𝐹�̈�
] ∙ [

�̈�
�̈�
] + [

𝐹𝐺𝐻𝑦
𝐹𝐺𝐻𝑧

] 
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Pode-se agora utilizar ainda a Equação (63) para reescrever a Equação (68) na for-

ma dos torques computados, no espaço do efetuador: 

 

(71) 
 

Em que: 
 

(72) 
 

 
 

(73) 
 

O termo [
ÿ
z̈
] é o termo que corresponde à componente 𝜏′ do CTC, e foi substituído 

conforme a Equação (74) a seguir: 
 

 

(74) 
 

 

No controle do mecanismo foram utilizadas as Equações (71) e (74), de forma que 

as variações propostas pudessem ser realizadas. Essas variações correspondem a 

alterações na equação de controle, representada essencialmente por 𝝉′: em alguns 

ensaios os ganhos foram fixados, em outros eram variáveis; em alguns ensaios o 

termo integral estava ausente, em outros, presente. Essas diferenças serão vistas 

no Capítulo 5. 

 

 

4.8.3 MODOS DESLIZANTES (SMC) 

 

 

O controle SMC foi implementado por meio do controle de corrente das placas con-

troladoras utilizadas, analogamente ao controle CTC. O diagrama do fluxo de infor-

[
𝜏1
𝜏3
] = 𝜶 ∙ [

�̈�
�̈�
] + 𝜷 

𝜶 = −([
𝐹�̈�1 0

0 𝐹�̈�3
] ∙ 𝑱−1 + 𝑱𝑇 ∙ [

𝐹�̈� 0

0 𝐹�̈�
]) 

𝜷 = −[
𝐹𝜏1
𝐹𝜏3
] − 𝑱𝑇 ∙ [

𝐹𝐺𝐻𝑦
𝐹𝐺𝐻𝑧

] − [
𝐹�̈�1 0

0 𝐹�̈�3
] ∙ (𝑱−1)̇ ∙ [

�̇�
�̇�
] 

[
�̈�
�̈�
] = 𝝉′ = [

�̈�𝑑
�̈�𝑑
] + 𝐾𝑣 ∙ [

�̇�𝑑 − �̇�
�̇�𝑑 − �̇�

] + 𝐾𝑝 ∙ [
𝑦𝑑 − 𝑦
𝑧𝑑 − 𝑧

] + 𝐾𝑖 ∙ [
∫(𝑦𝑑 − 𝑦)𝑑𝑡

∫(𝑧𝑑 − 𝑧)𝑑𝑡
] 
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mações pode ser observado na Figura 23. A referência de corrente é enviada pelo 

computador e alimenta diretamente o PI de corrente interno da EPOS2. 

Neste tipo de controle as Equações (40) e (41) foram modificadas de forma a aten-

der a um sistema com múltiplas entradas e saídas. Em sua essência, este controle é 

o CTC com a adição de um termo descontínuo. Isso porque a determinação, em 

tempo real, de algumas variáveis da teoria pura do SMC é muito custosa. 

Dessa forma elas foram substituídas por valores constantes, como será visto a se-

guir. Assim, as Equações (71) e (74) podem ser reescritas para o SMC conforme se 

segue: 

(75) 

 

(76) 

 

(77) 

 

(78) 

 

As constantes 𝑘 e Φ foram determinadas experimentalmente. As variações deste 

controle deram-se sobre os ganhos, fixos ou variáveis, e também sobre as funções 

utilizadas, sinal ou saturação. Analogamente ao CTC, elas serão apresentadas em 

maiores detalhes no Capítulo 5. 

 

 

4.8.4 DETERMINAÇÃO DOS GANHOS 

 

 

O sistema de controle possui dois conjuntos de ganhos. O primeiro conjunto é for-

mado pelos ganhos PID e PI da placa controladora EPOS2, respectivamente refe-

rentes ao controle de posição e ao controle de corrente. A maneira pela qual os seus 

valores foram determinados é detalhada na Subseção 4.8.1. 

𝝉 = 𝜶 ∙ (𝝉′ + 𝑘 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝑎𝑙(𝒔)) + 𝜷 

𝝉′ = �̈� + 𝐾𝑣 ∙ �̇� + 𝐾𝑝 ∙ 𝒆 

𝝉 = 𝜶 ∙ (𝝉′ + 𝑘 ∙ 𝑠𝑎𝑡 (
𝒔

Φ
)) + 𝜷 

𝒔 = �̇� + 𝐾𝑣 ∙ 𝒆 + 𝐾𝑝 ∙ ∫ 𝒆
𝑡

0

𝑑𝑡 
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O segundo conjunto é composto pelos ganhos oriundos da técnica centralizada utili-

zada para o controle do mecanismo, na forma de um PID inserido no equacionamen-

to dinâmico. Dois tipos de ganhos de controle foram utilizados: ganhos fixos e ga-

nhos variáveis. Em ambos os casos, sua determinação inicial foi feita por meio das 

frequências naturais amortecidas, conforme o método descrito na Seção 4.7. 

Por meio dos resultados apresentados na Seção 5.2, a frequência natural amorteci-

da foi determinada para toda a área de trabalho conforme a Equação (79), em que 

𝜔𝑛𝑦 e 𝜔𝑛𝑧 são as frequências experimentais medidas, respectivamente na direção Y 

e na direção Z. 

Para evitar mudanças abruptas dos ganhos no espaço de trabalho, uma suavização 

manual desses valores foi realizada, especialmente na região em torno de 𝑦 =

−110 𝑚𝑚 e 𝑦 = +110 𝑚𝑚. As frequências utilizadas para os fins deste trabalho po-

dem ser observadas na Figura 24. 

 

Figura 24 – Frequências naturais no espaço de trabalho considerado (Próprio). 

Os ganhos de cada ponto ensaiado da área de trabalho foram determinados con-

forme as Equações (80), (81) e (82), respectivamente para ganhos de posição, de 

velocidade e integral. 

 

(79) 
 

 
(80) 

 
 

(81) 
 
 

(82) 
 

Para o caso dos controles centralizados com ganho fixo, o valor desse ganho foi de-

terminado por meio da média aritmética dos valores obtidos para a região entre 𝑦 =

−110 𝑚𝑚 e 𝑦 = +110 𝑚𝑚. Para o caso dos controles com ganho variável, seu valor 

𝐾𝑝 = (
𝜔𝑛
2
)
2

 

𝐾𝑑 = 2 ∙ 𝜁 ∙ 𝜔𝑛 

𝐾𝑖 = 0,1 ∙ 𝐾𝑝 

𝜔𝑛 =
(𝜔𝑛𝑦 +𝜔𝑛𝑧)

2
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foi utilizado diretamente numa tabela, acessada em tempo real pelo programa de 

controle. Quando o valor exato do ganho não pudesse ser especificado, realizava-se 

uma interpolação linear dos valores adjacentes. 

A aplicação direta dos valores dos ganhos calculados dessa maneira levava o sis-

tema frequentemente à instabilidade. Assim, uma correção manual desses valores 

fez-se necessária, com base em seu comportamento experimental. Para isso, os 

ganhos 𝐾𝑖 e 𝐾𝑑 foram zerados, enquanto variava-se 𝐾𝑝 até que um valor ótimo fosse 

encontrado. 

A partir desse ponto, variava-se 𝐾𝑖, com eventuais correções em 𝐾𝑝, até que o par 

do PI fosse encontrado. Por fim, a determinação experimental de 𝐾𝑑 foi feita sobre 

os valores desse par, com eventuais correções, para que o PID fosse especifica-

mente ajustado para aquela situação de controle. 

Em virtude do desgaste sofrido pela máquina durante a execução dos ensaios, suas 

propriedades dinâmicas foram alteradas. Assim, outra correção dos valores do PID 

foi necessária, sempre com o intuito de manter o sistema funcionando na melhor 

condição possível para o controle utilizado. 

 

 

4.9 REGISTRO DA TRAJETÓRIA 

 

 

Com relação à comparação das estratégias de controle, foi realizado um ensaio de 

seguidor de trajetória. Procurou-se saber qual a máxima velocidade na qual o efetu-

ador consegue realizar uma determinada operação. O controlador PID foi utilizado 

como referência para a comparação entre os demais tipos de controle e suas 

variações. 

A escolha da trajetória foi feita com base nos resultados obtidos com relação à exa-

tidão em regime permanente e às frequências naturais. Tanto nas situações sem 

carga como nas com cargas nos eixos horizontal e vertical, há uma certa semelhan-

ça entre as propriedades da área de trabalho e a letra “V” (Rinaldi, 2018). Assim, a 
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trajetória foi escolhida de maneira a tentar minimizar o efeito das variações das pro-

priedades da área de trabalho. 

O efetuador parte da posição (𝑦; 𝑧) = (−240; 400) 𝑚𝑚 e vai até a posição (𝑦; 𝑧) =

(240; 400) 𝑚𝑚, passando por (𝑦; 𝑧) = (0; 460) 𝑚𝑚. O movimento é descrito por um 

cosseno em ambos os eixos. O movimento de cada eixo é dado pelas Equações 

(83) e (84), e a curva resultante é ilustrada na Figura 25. 

(83) 
 

(84) 
 

A variável independente tempo é dada por 𝑡, e o período do movimento é dado por 

𝑇, sendo que 𝑇 ∈ {10; 8,5; 7; 5,5; 4; 2,5; 2; 1,5; 1}, em segundos. A amplitude do movi-

mento é dada por 𝑎, sendo que 𝑎 ∈ {220; 320; 400; 480}, em mm. A variação da am-

plitude foi necessária devido às condições de estabilidade do efetuador para cada 

controle considerado. 

Nos casos em que há instabilidade do efetuador, a amplitude do movimento é redu-

zida até que se determine a maior amplitude estável para a combinação estudada. 

Nesses casos, um ensaio adicional com o controle PID de referência é realizado pa-

ra que possa ser feita uma comparação direta nessa nova amplitude. 

 

 

Figura 25 – Trajetória teórica de referência (Próprio). 

O efetuador permanece parado por 𝑇𝑠 = 10 segundos antes de iniciar o movimento e 

após concluí-lo. O tempo da trajetória aos poucos se reduz, até que a trajetória seja 

perdida ou a máquina torne-se instável. Inicia-se com uma trajetória de duração de 

dez segundos, com redução de 1,5 s por iteração, até chegar-se em 1 s. Nas últimas 

𝑦 = −(
𝑎

2
) ∙ 𝑐𝑜𝑠 (

𝜋 ∙ 𝑡

𝑇
) 

𝑧 = 440 − 30 ∙ 𝑐𝑜𝑠 (
2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑡

𝑇
) 
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iterações as reduções são realizadas a cada 0,5 s. A Figura 26 ilustra as relações de 

tempo do ensaio. 

 

Figura 26 – Tempos inicial, em trajetória e final (Próprio). 

Todos os resultados descritos neste trabalho foram obtidos através de medições di-

retas através de um dispositivo de impressão fixado ao efetuador. A cada movimen-

tação, a ponta de uma caneta hidrocor registrou o movimento em duas dimensões 

em um papel quadriculado A4 duplo. O papel foi revestido por um adesivo plástico 

para permitir sua reutilização e para evitar rasgos em velocidades mais altas. 

Cada divisão do papel tem 5 mm de lado, e os resultados foram digitalizados para 

posterior tratamento. As medições foram feitas através de software comercial, como 

será mostrado nas subseções seguintes. Uma análise comparativa entre cada um 

dos métodos de controle é feita no Capítulo 6. 

Em cada figura, as trajetórias são identificadas por seu tracejamento, sendo que a 

correspondência a um determinado tempo de execução da trajetória é dada na le-

genda específica. Em todos os casos, o efetuador permaneceu 10 segundos parado 

tanto na posição inicial quanto na posição final. Os valores de tempo das trajetórias 

variam a cada 1,5 s no intervalo entre 10 s e 2,5 s; e a cada 0,5 s no intervalo entre 

2,5 s e 1 s. 

Nem todos os tipos de controle ensaiados possuem todos os tempos indicados. 

Aqueles que não estão indicados são tempos em que o controle se tornou instável 

ou excessivamente oscilatório. Ao se comparar os resultados observados pelas di-

versas estratégias de controle, pode-se sugerir a melhor delas para as condições 

impostas. Os resultados podem ser consultados no próximo capítulo. 
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4.10 CRITÉRIOS DE COMPARAÇÃO 

 

 

Foram utilizados quatro critérios para a comparação das diferentes estratégias de 

controle: a exatidão na trajetória, o comprimento controlável, a dispersão das trajetó-

rias em diferentes períodos de tempo, e o consumo de energia. A exatidão na traje-

tória foi determinada através da amostragem de pontos especificados na curva en-

saiada. Os erros desses pontos foram calculados conforme as Equações (85) e (86). 

(85) 
 

(86) 
 

Em que, para determinados ponto de controle, 𝑝, e trajetória, 𝑟, 𝑒𝑦,𝑝,r é o erro de po-

sição calculado em 𝑦; 𝑦𝑝,𝑟 é o ponto em 𝑦 efetivamente atingido pelo efetuador; 𝑦𝑑,𝑟 

é o ponto em 𝑦 teoricamente desejado; 𝑒𝑧,𝑝,𝑟 é o erro de posição calculado em 𝑧; 𝑧𝑝,𝑟 

é o ponto em 𝑧 efetivamente atingido pelo efetuador; e 𝑧𝑑,𝑟 é o ponto em 𝑧 teorica-

mente desejado. 

Cada um desses erros pontuais foi utilizado para determinar o erro médio em uma 

determinada trajetória, conforme a Equação (87): 

 
(87) 

 

Em que 𝐸𝑚,𝑡 é o erro médio para uma trajetória, em tempo específico, para um de-

terminado tipo de controle; e 𝑁 é o número de pontos de controle utilizados para ca-

da tipo de trajetória, e pertence ao conjunto {13; 15; 17; 21}. Os valores desse con-

junto foram determinados de forma que a maior distância entre dois pontos consecu-

tivos estivesse em torno de 30 mm. Assim, o intervalo entre medições consecutivas 

foi de, no máximo, 1,5 vezes o valor utilizado para os mapeamentos realizados. 

Por fim, o erro médio para um determinado tipo de controle (Hesselbach, et al., 

2004) é definido conforme a Equação (88): 

 
(88) 

 

𝑒𝑦,𝑝,𝑟 = 𝑦𝑝,𝑟 − 𝑦𝑑,𝑟 

𝑒𝑧,𝑝,𝑟 = 𝑧𝑝,𝑟 − 𝑧𝑑,𝑟  

𝐸𝑚,𝑡 =
1

𝑁
∙∑√𝑒𝑦,𝑝,𝑟

2 + 𝑒𝑧,𝑝,𝑟
2

𝑁

𝑝=1

=
1

𝑁
∙∑√(𝑦𝑝,𝑟 − 𝑦𝑑,𝑟)

2
+ (𝑧𝑝,𝑟 − 𝑧𝑑,𝑟)

2
𝑁

𝑝=1

 

 

𝐸𝑚,𝑐 =
1

𝐾
∙∑(𝐸𝑚,𝑡)

𝐾

𝑟=1

=
1

𝐾
∙∑(

1

𝑁
∙∑√(𝑦𝑝,𝑟 − 𝑦𝑑,𝑟)

2
+ (𝑧𝑝,𝑟 − 𝑧𝑑,𝑟)

2
𝑁

𝑝=1

)

𝐾

𝑟=1
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Em que 𝐾 é o número de trajetórias possíveis de serem realizadas para determinado 

controle, em tempos de execução variados. Esse número de trajetórias pode assu-

mir valores do conjunto {2; 8; 9}, em função da estabilidade que o efetuador apre-

sentou em cada tipo de controle. Já os tempos de execução pertencem ao conjunto 

{10; 8,5; 7; 5,5; 4; 2,5; 2; 1,5; 1}, abordados na Seção 4.9. 

Para uma determinada estratégia de controle, e uma mesma curva de referência, o 

efetuador realiza diferentes trajetórias, cada uma delas com uma duração específica 

de tempo. O comprimento controlável, 𝐿𝑌, é a maior distância na direção Y que o 

efetuador consegue atingir sem experimentar qualquer instabilidade no controle. 

Quanto maior esse comprimento, melhor o resultado. 

Já a dispersão das trajetórias, 𝐿𝑍, é a maior distância na direção Z, medida entre a 

menor e a maior coordenadas dos pontos que pertencem a essas possíveis trajetó-

rias. Quanto menor esse valor, melhor o resultado. Ambos os índices 𝐿𝑌 e 𝐿𝑍 estão 

representados na Figura 27. 

Com relação ao último critério, a energia consumida, ela foi determinada a partir da 

integral no tempo da soma das potências elétrica e mecânica, para cada uma das 

trajetórias. Estão incluídos aqui os tempos de estabilização inicial e final, além da 

trajetória executada. 

 

Figura 27 – Comprimento controlável, 𝐿𝑌, e dispersão das trajetórias, 𝐿𝑍 (Hartmann, et al., 2018). 
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A Equação (89) mostra como foi calculada a potência elétrica consumida; a Equação 

(90) mostra o mesmo para a potência mecânica; e a Equação (91) apresenta a de-

terminação da energia consumida, para cada uma das trajetórias executadas. Essa 

integral foi aproximada por uma somatória calculada sobre o período de amostragem 

Δ𝑡. 

(89) 
 

(90) 
 

(91) 
 

Em que 𝑅𝑡 é a resistência medida nos terminais do motor; 𝑖𝑚 é a corrente disponibi-

lizada para o motor; 𝑘𝑀 é a constante de torque do motor; e 𝜔𝑚 é a velocidade angu-

lar do eixo do motor. 

 

 

4.11 MODELAGEM DAS FOLGAS 

 

 

Ao se tentar explicar o comportamento do mecanismo frente aos dados obtidos atra-

vés da medição direta da frequência natural, esbarrou-se no problema das baixas 

frequências medidas na região central. Ao mesmo tempo, nas extremidades, esse 

valor se eleva consideravelmente. Apesar de ter sido estabelecido posteriormente 

aos resultados, esse procedimento visa estimar o comportamento do mecanismo na 

presença de folgas. 

Com isso em mente, chegou-se a um modelo simplificado que faz a união da pre-

sença das folgas com o comportamento observado das propriedades do mecanismo, 

medidas experimentalmente. Nesse modelo a folga seria um material de baixa den-

sidade, com elevado amortecimento e uma baixa rigidez mecânica. Outros autores 

também já se utilizaram da ideia de um membro virtual para representar a folga (Li-

xin, et al., 2014). 

𝑃𝑒 = 𝑅𝑡 ∙ 𝑖𝑚
2 

𝑃𝑚 = 𝑘𝑀 ∙ 𝑖𝑚 ∙ 𝜔𝑚 

Ε =∑(𝑃𝑚 + 𝑃𝑒)

𝑇

𝑡=0

∙ Δ𝑡 



 
 

66 

 

O modelo consiste em um material rígido, com determinada rigidez e amortecimento 

internos. Faz-se com que o material se torne gradualmente mais maleável, com bai-

xa densidade. Nessa situação, o amortecimento interno vai aumentando, ao passo 

que a sua rigidez vai diminuindo. Nem todos os materiais comportam-se dessa ma-

neira, mas, para efeito do desenvolvimento da proposta, ele assim foi considerado. 

Ao se extrapolar ainda mais essa situação, podemos entender o ar como um tipo de 

junta em que o amortecimento é elevado e a rigidez baixíssima. Assim, a folga seria 

esse tipo de junta, até que houvesse o contato do material da junta real de fato. 

Nessa situação, além de aumentar consideravelmente o amortecimento e reduzir 

significativamente a rigidez, esse modelo de junta adiciona descontinuidades ao sis-

tema, devido aos impactos que ocorrem internamente à junta real. 

 

 

Figura 28 – Montagem utilizada para o ensaio de comportamento do mecanismo com folga (Rinaldi, 

2018). 

 

Para tentar verificar essa hipótese, montou-se um experimento simplificado: uma 

régua foi fixada verticalmente em uma morsa, conforme a Figura 28. Ao ser excitada, 

o número de oscilações, assim como o tempo em que ocorreram, foi medido, até um 

máximo de 10 ciclos. O valor da folga existente entre a morsa e a régua era regula-

do manualmente, de maneira qualitativa: apertado (0), encostado (1), folga leve (2), 

folga grande (3). 

Quando apertada, a morsa pressionava a régua firmemente; quando encostada, a 

morsa pressionava a régua até que não houvesse mais movimentação relativa entre 

elas; quando em folga leve, foi permitida uma pequena movimentação relativa entre 



 
 

67 

 

a morsa e a régua, por meio de uma folga de 0,5 mm; por fim, quando em folga 

grande, havia cerca de 1 mm de folga entre os mordentes da morsa e a régua. 

 

 

4.12 INCERTEZA DE POSICIONAMENTO 

 

 

A medição da incerteza de posicionamento do efetuador foi realizada de forma a de-

terminar qual a influência de cada um dos distúrbios de posicionamento do meca-

nismo no posicionamento no efetuador. Aqui será apresentado brevemente o roteiro 

utilizado para essas medições. Detalhes podem ser obtidos no trabalho desenvolvi-

do paralelamente a este (Rinaldi, 2018). 

Apesar de os erros não serem conhecidos em cada posição, e consequentemente 

durante uma trajetória, possuem valores máximos que interferem no funcionamento 

cinemático e dinâmico do mecanismo (Li-xin, et al., 2014). As fontes de erro identifi-

cadas como apresentando a maior influência no posicionamento do efetuador são 

relacionadas a seguir: 

➢ Backlash do conjunto motorredutor; 

➢ Folga na chaveta interna do acoplamento com o conjunto motorredutor; 

➢ Folga na chaveta externa do acoplamento com os braços atuados; 

➢ Folga nas juntas esféricas; 

➢ Folga nas juntas universais; 

➢ Folga na junta prismática; 

➢ Determinação do zero máquina; 

➢ Erros de arredondamento no equacionamento cinemático. 

Para cada uma das fontes de folga foi realizado um ensaio com um relógio apalpa-

dor para determinar o deslocamento existente na folga. Foi aplicada manualmente 

uma força até que se encontrasse resistência do material, sem, contudo, submeter o 

conjunto a deformações elásticas consideráveis. O intuito era medir apenas o jogo 

existente entre as partes móveis do acoplamento, uma vez que ele também não es-

tará sujeito a grandes esforços estáticos quando em operação. 
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Analogamente, o erro na determinação do zero máquina foi estimado com base nas 

incertezas de posicionamento mecânico utilizadas para esse fim: um batente mecâ-

nico no eixo Y e outro no eixo Z. A aproximação até o batente foi definida pelo crité-

rio passa-não-passa, através de um calibrador de folgas (lâmina padrão). 

Já os erros cinemáticos foram determinados através da comparação dos resultados 

de posicionamento obtidos através da cinemática direta e da cinemática inversa. A 

diferença, em relação ao que foi solicitado, foi determinada para cada um dos pontos 

ensaiados nos ensaios de exatidão e repetibilidade. No entanto, apenas os valores 

mais altos foram considerados, para fins da construção de um envelope, como será 

abordado a seguir. 

Após a determinação desses deslocamentos para cada uma das fontes, os valores 

encontrados foram transportados como erros de posicionamento dos atuadores (Li-

xin, et al., 2014). Esses erros foram somados para cada um dos atuadores, de forma 

que, ao final, foi determinado um valor de erro de posicionamento dos atuadores em 

função das folgas consideradas para esse mecanismo. 

Em seguida, um programa em Matlab foi criado para comparar o posicionamento 

ideal com o posicionamento devido às folgas. Ele é apresentado na forma de um 

envelope, que delimita o erro máximo de posicionamento do efetuador em função 

dessas fontes de erros (Li-xin, et al., 2014). O Matlab foi utilizado apenas devido a 

sua disponibilidade no laboratório, podendo ser utilizado qualquer outro ambiente de 

programação. 

Por fim, o envelope foi comparado com os erros experimentais observados no posi-

cionamento estático (Rinaldi, 2018) e no posicionamento dinâmico do mecanismo, 

apresentado neste trabalho. 

Neste capítulo foram abordadas as condições nas quais foram realizados os ensaios 

sobre o mecanismo proposto neste trabalho. Também foram apresentadas as meto-

dologias utilizadas, e os modelos considerados para os fenômenos observados. No 

capítulo seguinte os resultados desse trabalho são apresentados. 
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5 RESULTADOS 

 

 

Neste capítulo serão apresentados os resultados das atividades propostas neste 

trabalho. A metodologia seguida para cada um deles está descrita no Capítulo 4. 

Analogamente a ele, para cada um dos tipos de controle foi dedicada uma seção. 

Uma análise dos dados será realizada apenas no Capítulo 6. 

 

 

5.1 EXATIDÃO E REPETIBILIDADE 

 

 

A exatidão de posicionamento, sem a compensação por software mencionada na 

Seção 4.7, é dada pelas figuras a seguir. A relação existente entre a exatidão em Y 

e a em Z é desconhecida. Por essa razão, optou-se por apresentar essa propriedade 

de forma separada: a Figura 29 mostra a exatidão em Y, enquanto a Figura 30 mos-

tra a exatidão em Z. 

Podem ser observadas duas situações distintas: no eixo Y, o mecanismo apresenta 

uma maior exatidão de posicionamento na região central da máquina, diminuindo 

conforme se afasta dela nesse mesmo eixo. Já na direção Z, observa-se que a mai-

or exatidão de posicionamento ocorre em regiões mais afastadas perpendicularmen-

te a esse eixo, de maneira mais acentuada a partir dos 120 mm em Y, em módulo. 

Outro ponto que vale ser mencionado é que a magnitude dos erros de deslocamento 

em Z é bem menor que a magnitude observada para o eixo Y. No primeiro caso, ele 

chega a 9,7 mm, em módulo; no eixo Y, a 17,4 mm, também em módulo. Ou seja, na 

ausência de carga externa, a exatidão em Z é praticamente o dobro da exatidão em 

Y (no sentido de os valores do eixo Z serem mais exatos). 
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Figura 29 – Exatidão no eixo Y (Próprio). 

 

 

Figura 30 – Exatidão no eixo Z (Próprio). 

 
Analogamente, as figuras a seguir exibem os resultados observados para a precisão 

de posicionamento da máquina. Na Figura 31, observa-se que a precisão no eixo Y 

tende a ser menor (pior) do lado negativo desse mesmo eixo. O valor máximo medi-

do para essa propriedade foi de 11 mm, cerca de 35% menor que sua exatidão. 
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Figura 31 – Precisão no eixo Y (Próprio). 

 
Com relação ao eixo Z, a Figura 32 mostra que, em quase toda a área de trabalho 

considerada, a precisão atinge um máximo de 3 mm. No entanto, há uma queda 

acentuada dessa propriedade na região central dos semi-eixos de Y, mais especifi-

camente entre as distâncias de 40 mm e 140 mm, em relação à origem. Nelas, o 

valor máximo chega também a 11 mm, próximo da exatidão para esse mesmo eixo. 

 

 

Figura 32 – Precisão no eixo Z (Próprio). 
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Após a aplicação da correção por software foi possível atingir uma exatidão de posi-

cionamento de 5 mm em toda a área de trabalho utilizada, com manutenção dos va-

lores de precisão. 

 

 

5.2 MAPEAMENTO DE FREQUÊNCIAS NATURAIS 

 

 

Outro parâmetro necessário para o controle do mecanismo através das técnicas di-

nâmicas é a frequência natural amortecida do sistema. Com o mesmo sistema de 

medição, foram feitas aquisições da frequência natural tanto no eixo Y quanto no 

eixo Z. Os resultados encontram-se nas duas figuras a seguir. 

 

Figura 33 – Frequências naturais para o eixo Y (Próprio). 

 
Na Figura 33, observa-se que existe certa simetria dos valores registrados, apesar 

de o centro estar deslocado em cerca de 60 mm. Conforme o efetuador afasta-se do 

paralelogramo articulado, seus valores tendem a diminuir, sendo que o menor valor 

registrado para essa propriedade, nesse eixo, foi de 10,5 Hz. 
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Figura 34 – Frequências naturais para o eixo Z (Próprio). 

 

Analogamente, para o eixo Z, a Figura 34 mostra que as frequências medidas são 

inferiores àquelas obtidas no eixo Y, com menor valor registrado de 4,5 Hz. Isso era 

esperado em virtude de dois fatores: a presença da guia linear do efetuador, que 

não restringe o movimento nessa direção; e o comprimento dos braços, dimensiona-

dos para o maior espaço de trabalho. 

Mais ainda, observa-se que, nas imediações das distâncias 140 mm no eixo Y, em 

módulo, em relação à origem, ocorre um aumento significativo dessa propriedade. 

Uma discussão sobre essa ocorrência será feita no Capítulo 6. 

 

 

5.3 PID DESCENTRALIZADO 

 

 

Este caso já é praticado pela indústria e foi utilizado como referência para os demais 

casos. Nove tempos de execução diferentes foram utilizados, abrangendo o com-

primento total da área de trabalho, de 480 mm, cujos limites inferior e 

superior da coordenada y do efetuador são, respectivamente, -240 mm e 240 mm. 
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Tanto a posição inicial quanto a final foram mantidas por 10 s, com a duração pré-

definida para os percursos variando de 1 s a 10 s. No intervalo de 1 s a 2,5 s, o in-

cremento escolhido foi de 0,5 s. Para o intervalo de 2,5 s a 10 s, o incremento foi de 

1,5 s. 

Para facilitar a compreensão e visualização dos gráficos, eles foram agrupados a 

cada três tempos de percurso, ou seja, os tempos de 10 s, 8,5 s e 7 s foram agrupa-

dos como de baixa velocidade, os de 5,5 s, 4 s e 2,5 s como de média velocidade, e 

os demais como de alta velocidade. As figuras a seguir mostram os resultados obti-

dos. 

 

 

Figura 35 ‒ Curvas de movimentação lenta, utilizando controle PID (Próprio). 

 

 

Figura 36 ‒ Curvas de movimentação intermediária, utilizando controle PID (Próprio). 

 

Nota-se que há um seguimento da trajetória, cujo erro piora conforme aproxima-se 

da curva de 1 s. Essa curva foi utilizada como corte para determinação da capacida-

de do controle de referência PID descentralizado. Assim, apenas as movimentações 
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geradas com tempo de execução superior a 1 s foram consideradas para efeito de 

comparação. 

 

 

Figura 37 ‒ Curvas de movimentação rápida, utilizando controle PID (Próprio). 

 

Tanto o ponto de origem quanto o ponto de destino são obedecidos e atingidos com 

erro inferior a 5 mm. Observa-se que, dentro da faixa considerada, há erros na traje-

tória de até cerca de 20 mm. Também foram ensaiadas trajetórias nas mesmas con-

dições, porém com comprimentos de 400 mm, 320 mm e 220 mm, para efeito de 

comparação com os demais tipos de controle. 

Para facilitar a comparação entre os diversos controles, os resultados de cada um 

dos controles centralizados foram comparados com os do controle PID descentrali-

zado da seguinte maneira: todas as trajetórias consideradas estáveis para a situa-

ção, nas diferentes velocidades utilizadas, foram envolvidas por uma curva limitando 

as máximas posições atingidas. Utilizando a maior amplitude de movimento para 

cada uma, foram gerados os gráficos das seções seguintes. 

 

 

5.4 TORQUE COMPUTADO COM GANHO FIXO E REALIMENTAÇÃO 

FEEDBACK 

 

 

A utilização do CTC com ganho fixo resultou em uma região de controlabilidade me-

nor que a obtida com o PID. Isso era esperado, uma vez que as frequências naturais 
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amortecidas sofrem uma grande variação ao longo do eixo Y. Nesse eixo, o sistema 

funcionou de forma estável entre -110 mm e 110 mm. As trajetórias obtidas são exi-

bidas na figura a seguir. 

Para facilitar a compreensão e visualização dos gráficos, eles foram agrupados a 

cada três tempos de percurso, ou seja, os tempos de 10 s, 8,5 s e 7 s foram agrupa-

dos como de baixa velocidade, os de 5,5 s, 4 s e 2,5 s como de média velocidade, e 

os demais como de alta velocidade. As figuras a seguir mostram os resultados obti-

dos. 

 

Figura 38 ‒ Curvas de movimentação lenta, para o CTC, ganho fixo e feedback (Próprio). 

 

 

Figura 39 ‒ Curvas de movimentação intermediária, para o CTC, ganho fixo e feedback (Próprio). 

 

Observa-se que existe um acompanhamento da trajetória de referência, cujo erro vai 

diminuindo conforme se diminui a velocidade. Em altas velocidades existe uma as-

simetria da trajetória real, deslocada no sentido do semi-eixo negativo de Y. Essa 

assimetria também reduz conforme a redução na velocidade, sendo que os maiores 

tempos de execução são os que mais se aproximam da curva teórica. 
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Figura 40 ‒ Curvas de movimentação rápida, para o CTC, ganho fixo e feedback (Próprio). 

 

 

 

Figura 41 ‒ Comprimento controlável e dispersão das trajetórias para controle PID (preto) e CTC com 
ganho fixo e feedback (vermelho) (Próprio). 

 

O primeiro resultado comparativo é com o controle CTC com ganho fixo e realimen-

tação feedback. A Figura 41 ilustra a diferença em relação ao controle PID descen-

tralizado. Esse resultado era esperado, pois o mecanismo apresenta diferentes pro-

priedades ao longo de sua área de trabalho, o que exigiria um ganho variável do 

controlador para o correto posicionamento do efetuador. 

 

 

5.5 TORQUE COMPUTADO COM GANHO FIXO E ALIMENTAÇÃO 

FEEDFORWARD 

 

 

A utilização do CTC com ganho fixo e alimentação feedforward também resultou em 

uma região de controlabilidade menor que a obtida com o PID. Isso era esperado, 

uma vez que as frequências naturais amortecidas sofrem uma grande variação ao 
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longo do eixo Y. Nesse eixo, o sistema funcionou de forma estável entre -110 mm e 

110 mm. As trajetórias obtidas são exibidas nas figuras a seguir. 

A alimentação feedforward notadamente reduziu as instabilidades do sistema, porém 

aumentou o erro de posicionamento do efetuador, como pode ser observado compa-

rando-se as figuras acima com aquelas do CTC com ganho fixo apenas. Mesmo 

mantendo um erro máximo de 40 mm, sua frequência foi maior neste caso. 

 

Figura 42 ‒ Curvas de movimentação lenta, para o CTC, ganho fixo e feedforward (Próprio). 

 

 

Figura 43 ‒ Curvas de movimentação intermediária, para o CTC, ganho fixo e feedforward (Próprio). 

 

 

Figura 44 ‒ Curvas de movimentação rápida, para o CTC, ganho fixo e feedforward (Próprio). 
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Adicionalmente, dentre todas as curvas, a de 10 segundos apresentou o maior dis-

tanciamento da origem, em relação à curva teórica. Uma vez que o posicionamento 

do efetuador para as condições dessa máquina depende da condição inicial na qual 

ele se encontrava, esse comportamento era esperado. 

 

 

Figura 45 ‒ Comprimento controlável e dispersão das trajetórias para controle PID (preto) e CTC com 

ganho fixo e feedforward (amarelo) (Próprio). 

 

A Figura 45 mostra os resultados obtidos pela alimentação feedforward. Houve ma-

nutenção do comprimento controlável, com leve aumento dos erros em trajetória. 

Porém, esse efeito adverso pode ser aceito uma vez que se observou uma melhora 

na estabilidade de movimento do efetuador. 

 

 

5.6 TORQUE COMPUTADO COM GANHO VARIÁVEL E REALIMENTAÇÃO 

FEEDBACK 

 

 

A utilização do CTC com ganho variável resultou em uma região de controlabilidade 

bem maior que a obtida através do ganho fixo, porém ainda menor que a obtida com 

o PID. Isso era esperado, uma vez que as frequências naturais amortecidas sofrem 

uma grande variação ao longo do eixo Y, e os ganhos variáveis são utilizados justa-

mente numa tentativa de compensar essas diferenças. Nesse eixo, o sistema funci-

onou de forma estável entre -160 mm e 160 mm. As trajetórias obtidas são exibidas 

nas figuras a seguir. 
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Neste caso em particular, o sistema apresentou comportamento oscilatório nas velo-

cidades que não foram apresentadas nas figuras a seguir. Foi evidente a existência 

de instabilidade no sistema e, por isso, as curvas foram omitidas. Esse comporta-

mento será discutido no Capítulo 6. 

 

Figura 46 ‒ Curvas de movimentação lenta, para o CTC, ganho variável e feedback (Próprio). 

 

 

Figura 47 ‒ Curvas de movimentação intermediária, para o CTC, ganho variável e feedback (Próprio). 

 

Apesar disso, o controlador operou de modo adequado, impedindo o aumento pro-

gressivo e irreversível do desvio da trajetória de referência. A posição final para essa 

variante de controle, nessas condições, foi atingida até o tempo de execução de 2 s. 

A comparação em relação à dispersão das trajetórias leva em consideração todas as 

curvas ensaiadas, obtidas com o CTC com realimentação do tipo feedback, e encon-

tra-se na Figura 48. 
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Figura 48 ‒ Comprimento controlável e dispersão das trajetórias para controle PID (preto) e CTC com 

ganho variável e feedback (verde) (Próprio). 

 

Houve uma melhora no comprimento controlável, de 220 mm para 320 mm, mas a 

alta sensibilidade do equacionamento às velocidades dos atuadores leva frequente-

mente o sistema à instabilidade. A grande região indicada em verde existe devido às 

oscilações que o efetuador realizou antes de se estabilizar. 

A baixa frequência natural não permite que um elevado ganho de posição seja utili-

zado, gerando erros de posição durante a trajetória e lentidão no posicionamento 

final, que deve se apoiar significativamente no termo integral do erro. 

 

 

5.7 TORQUE COMPUTADO COM GANHO VARIÁVEL E ALIMENTAÇÃO 

FEEDFORWARD 

 

 

A utilização do CTC com ganho variável e alimentação feedforward resultou em uma 

região de controlabilidade maior que a obtida por meio apenas do ganho variável, 

porém ainda menor que a obtida com o PID. Isso era esperado, uma vez que as fre-

quências naturais amortecidas sofrem uma grande variação ao longo do eixo Y, e os 

ganhos variáveis são utilizados justamente numa tentativa de compensar essas dife-

renças. Nesse eixo, o sistema funcionou de forma estável entre -200 mm e 200 mm. 

As trajetórias obtidas são exibidas nas figuras a seguir. 
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Figura 49 ‒ Curvas de movimentação lenta, para o CTC, ganho variável e feedforward (Próprio). 

 

 

Figura 50 ‒ Movimentação intermediária, para o CTC, ganho variável e feedforward (Próprio). 

 

 

Figura 51 ‒ Curvas de movimentação rápida, para o CTC, ganho variável e feedforward (Próprio). 

 

Um ponto extremamente positivo, novamente, com a utilização da técnica de alimen-

tação feedforward foi a maior estabilização do sistema. A curva de 1 s encontrava-se 

no limite de operação e foi descartada. Os percursos com duração de 1,5 s a 8,5 s 

aproximaram-se significativamente da trajetória de referência. 

A curva de 10 s, apesar de estar dentro da faixa considerada, notadamente distin-

gue-se das demais com relação ao seguimento da trajetória. Se esse tempo de 10 s 

for desconsiderado, por ser decorrente provavelmente de uma condição inicial anô-
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mala, observa-se que a técnica de alimentação feedforward é adequada para a so-

lução das instabilidades desse tipo de equipamento. 

Até o momento, este foi o melhor tipo de controle centralizado para posicionamento 

e seguimento de trajetória, bastando comparar a amplitude de movimentação e a 

amplitude dos erros em relação às curvas das demais técnicas utilizadas. O maior 

erro foi de até 40 mm no início do movimento, caindo para cerca de 10 mm no res-

tante da trajetória, como mostra a Figura 52. 

 

 

Figura 52 ‒ Comprimento controlável e dispersão das trajetórias para controle PID (preto) e CTC com 
ganho variável e feedforward (turquesa) (Próprio). 

 

Observa-se nesse caso que o comportamento do controlador é parecido com o pa-

drão adotado, PID descentralizado, tendo também se mostrado o melhor resultado 

dos ensaios como um todo. Ainda existem erros de posição, mas, como já esclareci-

do, eles têm origem na baixa frequência natural do sistema. 

 

 

5.8 SLIDING MODES COM FUNÇÃO SATURAÇÃO, TERMO INTEGRAL E 

ALIMENTAÇÃO FEEDFORWARD 

 

 

A utilização da integral como variável de interesse nos cálculos da função saturação 

desta técnica permite o aparecimento do termo proporcional nas equações de tor-

que. Uma vez que a maior componente de corrente é oriunda desse termo proporci-

onal, libera-se o termo de saturação para atuar na estimulação da movimentação do 

sistema, quando este estiver fora do esperado. 
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Figura 53 ‒ Curvas de movimentação lenta, para o SMC e ganho fixo (Próprio). 

 

 

Figura 54 ‒ Curvas de movimentação intermediária, para o SMC e ganho fixo (Próprio). 

 

 

Figura 55 ‒ Curvas de movimentação rápida, para o SMC e ganho fixo (Próprio). 

 

Mais ainda: a utilização da alimentação feedforward permitiu que as instabilidades 

dinâmicas fossem reduzidas, e que maiores velocidades pudessem ser alcançadas. 

Nota-se que, apesar do erro em relação à curva de referência ter sido maior, cerca 

de 40 mm, a variação do posicionamento do efetuador durante as diversas velocida-

des foi menor que nos demais controles analisados. 
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Figura 56 ‒ Comprimento controlável e dispersão das trajetórias para controle PID (preto) e SMC com 

ganho fixo (azul) (Próprio). 

 

A Figura 56 ilustra a região de controlabilidade do efetuador para um ganho constan-

te. Analogamente aos casos anteriores e como esperado, a região de controlabilida-

de fica reduzida devido às diferentes propriedades mecânicas que o mecanismo 

apresenta em função da posição escolhida. 

 

 

5.9 SLIDING MODES COM FUNÇÃO SATURAÇÃO, TERMO INTEGRAL, 

ALIMENTAÇÃO FEEDFORWARD E GANHOS VARIÁVEIS 

 

 

A adição dos ganhos variáveis à técnica anterior permitiu que a região de controlabi-

lidade atingisse valores entre -200 mm e 200 mm. Ainda está abaixo do obtido com 

o PID descentralizado, mas é a segunda a alcançar essa amplitude dentre todos os 

demais tipos de controle. Existe uma maior variação do posicionamento entre as di-

ferentes velocidades utilizadas, a qual será discutida no Capítulo 6. 

 

 

Figura 57 ‒ Curvas de movimentação lenta, para o SMC e ganho variável (Próprio). 
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Figura 58 ‒ Curvas de movimentação intermediária, para o SMC e ganho variável (Próprio). 

 

 

Figura 59 ‒ Curvas de movimentação rápida, para o SMC e ganho variável (Próprio). 

 

O maior erro de posição registrado é de até 40 mm, porém com uma trajetória razo-

avelmente acompanhada, bom afastamento da posição inicial e boa aproximação da 

posição desejada. 

 

Figura 60 ‒ Comprimento controlável e dispersão das trajetórias para controle PID (preto) e SMC com 

ganho variável (rosa) (Próprio). 

 

No caso do ganho variável para o controlador do tipo SMC, obteve-se um bom resul-

tado dentre os controles utilizados. A Figura 60 mostra que a região de controlabili-
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dade vai de -200 mm até 200 mm; erros de posição existem devido ao ganho redu-

zido para o erro de posição. Isso ocorre porque a baixa frequência natural não per-

mite que sejam utilizados ganhos maiores, sob pena de tornar todo o sistema instá-

vel. 

 

 

5.10 TÉCNICAS DE CONTROLE INSATISFATÓRIAS 

 

 

Outras técnicas foram utilizadas para se tentar controlar o mecanismo; no entanto, 

elas resultaram em um comportamento insatisfatório do efetuador. A seguir, cada 

uma delas é comentada e seus respectivos resultados são apresentados de maneira 

simplificada. 

 

 

5.10.1 SLIDING MODES SEM TERMO INTEGRAL 

 

 

Sem utilizar o termo integral como variável de interesse, não foi possível obter o po-

sicionamento correto do efetuador na área de trabalho considerada, em nenhuma 

das situações testadas com a técnica de modos deslizantes. Com o uso de frequên-

cias naturais baixas, o mecanismo não foi capaz de atingir uma posição desejada. 

Já com ganhos mais altos, mesmo com o uso da função saturação, entrava-se em 

modo oscilatório, ou seja, um chattering de baixa frequência. 
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5.10.2 SLIDING MODES COM FUNÇÃO SINAL 

 

 

Com o uso da função sinal foi possível controlar o mecanismo, porém com presença 

de chattering, tanto para feedforward como para feedback. Para ganhos menores, 

não houve movimentação além da fornecida pelo termo 𝛽. Por segurança, a movi-

mentação foi realizada numa área bem menor que a existente, e gerou tantas vibra-

ções que outras tentativas em amplitudes maiores foram desconsideradas. 

 

 

5.10.3 SLIDING MODES COM FUNÇÃO SATURAÇÃO E REALIMENTAÇÃO 

FEEDBACK 

 

 

Analogamente à função sinal, utilizando a realimentação feedback não foi possível 

controlar o mecanismo a contento. Ou havia muitas vibrações, ou o efetuador não 

realizava movimento. Os termos dinâmicos parecem influenciar bastante o equacio-

namento que, vale lembrar, não possuía termo proporcional. Assim, toda a correção 

de erros de posição recai sobre o termo de saturação que, associado aos termos 

dinâmicos, não realiza a tarefa a contento. 

 

 

5.10.4 SLIDING MODES COM FUNÇÃO SATURAÇÃO E ALIMENTAÇÃO 

FEEDFORWARD 

 

 

Utilizando a alimentação feedforward, não foi possível controlar o mecanismo a con-

tento, apesar de haver uma significativa melhora com relação à estabilidade do mo-

vimento. Em função dos ganhos aplicados, ou o sistema entrava em instabilidade, 

ou o efetuador não realizava movimento. 
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Os termos dinâmicos parecem influenciar bastante o equacionamento que, vale 

lembrar, não possuía termo proporcional. Assim, toda a correção de erros de posi-

ção recai sobre o termo de saturação que, associado aos termos dinâmicos, não 

realiza a tarefa a contento. 

 

 

5.10.5 SLIDING MODES COM FUNÇÃO SATURAÇÃO, TERMO INTEGRAL 

E REALIMENTAÇÃO FEEDBACK 

 

 

Analogamente à função sinal, utilizando a realimentação feedback, não foi possível 

controlar o mecanismo a contento. A máquina realizava um movimento, mas os er-

ros de posição eram extremamente altos. Os termos dinâmicos parecem influenciar 

bastante o equacionamento que, vale lembrar, possui termo proporcional com ação 

reduzida devido às frequências naturais. Assim, toda a correção de erro permanente 

recai sobre o termo integral da função saturação, que só pode assumir como maior 

valor, em módulo, 1. 

 

 

5.11 ERRO EM TRAJETÓRIA 

 

 

De posse dos resultados apresentados nas Seções de 5.3 a 5.9, e se utilizando do 

procedimento descrito na Seção 4.10, é possível determinar o erro em cada uma 

das trajetórias de cada um dos controles realizados. A Tabela 4 mostra os valores 

encontrados para os sete controles. 

Os controles listados na primeira coluna da Tabela 4 referem-se ao PID (pid), ao tor-

que computado (ctc), e aos modos deslizantes (smc); nas variações feedback (fb) e 

feedforward (ff); e com ganho fixo (fg) e variável (vg). 
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Tabela 4 – Erro em trajetória (Próprio). 

30 28,5 27 25,5 24 22,5 22 21,5 21

pid 9 7 8 7 7 7 8 9 15 8

ctc-fb-fg 15 15 11 14 13 15 17 17 --- 15

ctc-ff-fg 25 15 14 15 17 15 15 17 23 17

ctc-fb-vg 28 --- --- 28 --- --- --- --- --- 28

ctc-ff-vg 25 8 10 15 12 16 12 14 --- 14

smc-ff-fg 25 19 23 20 22 21 26 23 28 23

smc-ff-vg 20 25 24 23 20 20 22 24 --- 22

Erro médio em trajetória de tempo (mm)

Controle
Tempo de trajetória (s) Média das 

médias

 

 

O controle PID descentralizado apresentou o melhor resultado de exatidão em traje-

tória, com cerca de 8 mm de erro médio. Esse resultado ocorreu não só em seu 

maior comprimento controlável, mas também nos comprimentos controláveis dos 

demais tipos de controle considerados. Contudo, sua exatidão reduz-se considera-

velmente na trajetória de 1 s, chegando a 25 mm nos pontos de teste intermediários. 

Os controles centralizados que mais se aproximam do resultado obtido com o PID 

são o ctc-ff-vg, o ctc-fb-fg e o ctc-ff-fg, cujos erros são, respectivamente, 14 mm, 15 

mm e 17 mm. Mesmo assim, seus valores são aproximadamente o dobro dos do 

PID. 

 

 

5.12 COMPRIMENTO CONTROLÁVEL E DISPERSÃO DAS TRAJETÓRIAS 

 

 

O comprimento controlável e a dispersão das trajetórias do mecanismo podem ser 

apresentados agrupados. A Tabela 5 resume os resultados coletados a partir das 

Seções de 5.3 a 5.9, também se utilizando do procedimento descrito na Seção 4.10. 

O comprimento controlável do controlador PID atingiu toda a área de trabalho pro-

posta, sendo de 480 mm. Os controladores centralizados dos tipos ctc-ff-vg e smc-ff-

vg foram os que melhor aproximaram-se desse resultado, atingindo cerca de 83% do 

comprimento controlável alcançado pelo PID. 
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Tabela 5 – Comprimento controlável e dispersão das trajetórias (Próprio). 

Controle LY (mm) LZ (mm)

ctc-fb-fg 220 52

ctc-ff-fg 220 60

smc-ff-fg 220 50

ctc-fb-vg 320 80

ctc-ff-vg 400 35

smc-ff-vg 400 30

pid 480 18  

 
Com relação às dispersões de trajetória, a maior dispersão registrada para o contro-

lador do tipo PID foi de 18 mm. Dos controladores centralizados, os tipos ctc-ff-vg e 

smc-ff-vg também foram os que melhor se aproximaram desse resultado, com apro-

ximadamente o dobro do valor alcançado pelo PID. 

 

 

5.13 ENERGIA CONSUMIDA 

 

 

A energia total consumida durante os ensaios pode ser observada na Tabela 6. Des-

taca-se que, apesar de terem sido obtidos resultados até o tempo de execução de 1 

s, apenas os valores até o tempo de 22,5 s foram considerados no cálculo da ener-

gia total consumida, para efeito de comparação. 

 
Tabela 6 – Energia total consumida (Próprio). 

30 28,5 27 25,5 24 22,5 22 21,5 21

pid 45 46 25 43 63 40 72 28 22 262

ctc-fb-fg 55 79 61 70 45 55 56 30 --- 366

ctc-ff-fg 72 89 87 86 72 62 61 65 62 468

smc-ff-fg 43 41 40 35 33 24 28 27 23 216

pid 34 103 57 59 44 80 84 15 33 377

ctc-fb-vg 51 79 66 66 62 93 --- --- --- 417

pid 110 76 103 54 79 26 60 89 23 448

ctc-ff-vg 121 90 78 96 56 83 72 78 78 524

smc-ff-vg 58 50 48 45 44 35 40 24 24 280

480 pid 111 114 178 145 64 111 125 57 79 722

220

320

400

Energia consumida (Wh)

Amplitude 

(mm)
Controle

Tempos (s)
Total
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Assim, observa-se que os controles centralizados do tipo SMC foram os que melhor 

obtiveram o menor consumo de energia para um determinado percurso. Eles apre-

sentam, inclusive, melhores resultados que o PID, principalmente em maiores regi-

ões de controlabilidade. 

 

 

5.14 EFEITO DA FOLGA 

 

 

Um ensaio para a determinação do efeito da folga na medição da frequência natural 

do movimento foi realizado seguindo os procedimentos apresentados na Seção 

4.11. A Figura 28 ilustra a montagem do experimento realizado. A Tabela 7 mostra 

os resultados obtidos com o ensaio de simulação de comportamento de um sistema 

com folga. 

A última coluna indica se houve parada do movimento da régua durante o tempo de 

medição. O comportamento foi conforme o esperado, de acordo com o modelo do 

membro virtual sugerido na Seção 4.11. É possível observar que a frequência de 

vibração reduz conforme a folga aumenta. 

 
Tabela 7 – Resultados da medição do ensaio com a régua (Próprio). 

Folga Tempo (s) Ciclos Frequência (Hz) Houve parada?

0 3,16 10 3,2 Não

1 3,33 10 3 Não

2 2,05 6 2,9 Sim

3 1,61 4,5 2,8 Sim  

 

Também se observa que nos dois primeiros casos há movimentação contínua do 

sistema pelo menos até os dez primeiros ciclos. Nos dois últimos casos, o movimen-

to é forçadamente parado em tempo reduzido, indicando aumento sensível do amor-

tecimento. Esse comportamento é representado nas próximas figuras; tanto o tempo 

quanto a amplitude são adimensionais, para efeito de comparação. 
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Figura 61 – Comportamento do sistema modelado, apertado (Próprio). 

 

Na Figura 61 foi representado o comportamento do sistema apertado. Observa-se 

que o amortecimento não é perceptível, e o movimento oscilatório continua até o 

tempo 2,2. O mesmo ocorre na Figura 62, porém é possível notar que houve uma 

redução na frequência de vibração da onda. 

 

 

Figura 62 – Comportamento do sistema modelado, encostado (Próprio). 
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Figura 63 – Comportamento do sistema modelado, com folga leve (Próprio). 

 

A Figura 63 ilustra o sistema simulado para a condição de folga leve. Nesse caso, o 

amortecimento é perceptível, com parada da movimentação até o tempo 2,2. Com-

portamento similar ocorre na Figura 64, porém o amortecimento é mais acentuado e 

o movimento cessa até o tempo 1,7. 

 

 

Figura 64 – Comportamento do sistema modelado, com folga grande (Próprio). 
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O valor real do amortecimento não foi medido, tendo sido representado na forma 

linear. O intuito não é determinar exatamente como esse processo ocorre, mesmo 

porque o sistema ensaiado e o sistema a ser controlado são bem diferentes. No en-

tanto, mostrou-se que é possível considerar a folga como um elemento de grande 

amortecimento e menor rigidez que os demais constituintes do mecanismo. 

 

 

5.15 ENVELOPE DE INCERTEZA DE POSIÇÃO 

 

 

Os ensaios realizados conforme descrito na Seção 4.12, geraram os seguintes resul-

tados: os deslocamentos devidos ao backlash do conjunto motorredutor localizado 

no semieixo negativo de Y foram de 0,39°. Para o localizado no semieixo positivo, o 

valor foi de 0,33°. Para fins de simulação, o erro médio de posicionamento angular 

foi considerado como 0,36° para ambos os atuadores, apesar de serem valores dife-

rentes, devido aos erros que podem existir em função do método de medição utiliza-

do. 

Com relação ao acoplamento dos eixos dos atuadores, a chaveta interna do lado do 

eixo negativo de Y possui uma folga de 1,1°, enquanto a do lado positivo cerca de 

1°. Há que se mencionar que esse valor já está acrescido do backlash determinado 

no item anterior, ou seja, o valor da folga correspondente apenas à chaveta interna é 

de 0,71° e 0,67°, respectivamente. 

Já as chavetas externas apresentaram valores maiores: 2,1° e 2,5°, respectivamente 

ao lado negativo e positivo de Y. No caso específico das chavetas, esses valores 

foram corrigidos e novo ensaio foi realizado. Esse novo ensaio mostrou que as cor-

reções foram eficazes e reduziram as folgas a zero, devido ao acoplamento por in-

terferência utilizado. 

Com relação às folgas nas juntas passivas, o valor da folga medida para as juntas 

esféricas foi, para aquela localizada no semieixo negativo de Y, de 0,48 mm; e, para 

aquela localizada no semieixo positivo de Y, de 0,25 mm. Em relação aos atuadores, 
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esses valores correspondem, respectivamente, a 0,08° e 0,04°. Novamente, para 

fins de simulação, seu efeito médio foi assumido como sendo de 0,06° para ambos 

os atuadores. 

Com relação aos semieixos negativo e positivo de Y, as folgas nas juntas universais 

foram de 0,30 mm e de 0,45 mm, respectivamente. Em ambos os casos, o parale-

lismo com o plano horizontal é mantido, e os valores são referentes ao deslocamen-

to na direção Y. A variação na direção Z foi medida e é da ordem de 1 µm, sendo 

desconsiderada. 

Para a junta prismática do paralelogramo articulado, o maior deslocamento linear 

registrado foi de 0,7 mm na altura média, na direção Y. Assim, o acúmulo das folgas 

no efetuador, levando-se em conta a junta prismática e a junta universal, é de cerca 

de 1,15 mm. Fazendo-se a cinemática inversa, essa variação corresponde a cerca 

de 0,1° em cada atuador. 

A incerteza total no posicionamento do efetuador em relação ao procedimento de 

determinação do zero é de cerca de 1,16 mm. Isso equivale aproximadamente a 

uma variação angular de 0,1° nos atuadores. Por fim, o erro de posicionamento do 

efetuador em função de arredondamentos nas equações cinemáticas varia até um 

máximo de 0,5 mm em função da posição escolhida. Isso corresponde a, aproxima-

damente, um erro angular de cerca de 0,05°. 

A tabela a seguir mostra os resultados obtidos com os ensaios descritos, tanto do 

ponto de vista do erro de posicionamento do efetuador, como do erro de posiciona-

mento dos atuadores. 

Tabela 8 – Resultados de folga para as fontes consideradas (Próprio). 

Fonte de erro Erro nos atuadores (°) Erro no efetuador (mm)

Backlash 0,36 4

Juntas esféricas 0,06 0,7

Juntas universais 0,05 0,45

Junta prismática 0,06 0,7

Determinação do zero máquina 0,1 1,16

Equacionamento cinemático 0,05 0,5

Totais 0,7 7,5  

Cabe ressaltar que as folgas nas chavetas foram eliminadas antes da simulação de-

sejada, como mencionado anteriormente, e que, para os valores listados na Tabela 
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8, as médias das folgas determinadas experimentalmente foram calculadas. Isso 

porque os valores exatos das folgas são função de cada uma das posições escolhi-

das para o posicionamento do efetuador. 

Além disso, o erro de posicionamento é função tanto da própria posição quanto do 

sentido em que o movimento está sendo realizado. Assim, para fins de simulação e 

unificação dos dados, considerando ainda que os valores medidos não diferem mui-

to entre cada um dos semieixos analisados, foram tomadas as médias das folgas 

observadas. 

Utilizando esse valor de erro dos atuadores de 0,7°, o programa elaborado em Ma-

tlab foi alimentado e executado para diversas alturas. Para fins de clareza, mostra-

se na Figura 65 apenas o nível de 410 mm, que foi o que apresentou os maiores 

módulos de erro de posicionamento. 

 

 

Figura 65 – Envelope de erros de posição para 𝑠 = 0,7° (Rinaldi, 2018). 

 

Observa-se que os dados experimentais enquadram-se totalmente dentro do enve-

lope estimado. Maiores informações podem ser obtidas no trabalho completo desen-
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volvido para essas fontes de erro (Rinaldi, 2018), e um desenvolvimento sobre esses 

resultados é feito no Capítulo 6. 
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6 DISCUSSÃO 

 

 

No Capítulo 5 foram apresentados os resultados obtidos com os ensaios realizados 

para este trabalho, utilizando-se da metodologia descrita no Capítulo 4. Neste capí-

tulo, procura-se desenvolver explicações e relações quanto aos resultados registra-

dos. Na medida do possível, a apresentação é feita em ordem cronológica, sempre 

buscando suas inter-relações. 

 

 

6.1 COMPARAÇÃO COM OUTRAS MÁQUINAS 

 

 

Comparando-se o trabalho realizado com outros similares e com máquinas comerci-

ais, pode-se citar primeiramente o trabalho de Hesselbach (Hesselbach, et al., 

2004). O mecanismo desenvolvido por eles, a Portys, possui uma exatidão próxima 

de 0,1 mm, assim como a repetibilidade de ambas as versões da FlexPickerTM, da 

ABB (ABB Robotics, 2005) (ABB Robotics, 2009). 

Comparando o mecanismo proposto com a Portys, observa-se que, no geral, a dife-

rença é de uma ordem de grandeza em favor dela, nos aspectos analisados. No en-

tanto, alguns pontos devem ser levados em consideração: a potência disponível, 

assim como os materiais, são melhores no estudo de Hesselbach (Hesselbach, et 

al., 2004). 

O conjunto motor, por exemplo, é composto de dois atuadores lineares em direct 

drive, e não rotativos com redutor, como neste caso. Apenas essa utilização de atu-

adores direct drive eliminaria completamente o problema do backlash enfrentado 

neste caso particular. Ainda que existam outras influências, o erro de posicionamen-

to dos atuadores devido a essa característica corresponde a mais de 50% do erro de 

posição do efetuador. 

Além disso, os braços da Portys são articulados em dois pontos, sendo que, neste 

mecanismo, existem 3 pontos para o funcionamento no espaço. Apesar de projetada 
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para o espaço 3D, a máquina está restrita ao plano 2D. Como as juntas fornecem 

mais graus de liberdade que o necessário para o funcionamento nessa situação, 

elas podem estar influenciando negativamente o seu desempenho no plano. 

O intuito não é justificar os dados aqui apresentados, ou tampouco classificar uma 

ou outra máquina como melhor, mas sim esclarecer que há diferenças significativas 

que devem ser levadas em consideração quando da comparação entre os resulta-

dos apresentados. 

De maneira geral, existem poucos trabalhos experimentais sobre o controle de robôs 

paralelos análogos ao estudado. Os trabalhos encontrados acabaram por focar o 

controle de um mecanismo através de um controlador PID, utilizado neste trabalho 

como referência para os demais tipos de controle. Não há um controlador dinâmico, 

como acontece neste e no caso de Hesselbach (Hesselbach, et al., 2004). 

Nessa linha, pode-se citar os trabalhos de Lin (Lin, et al., 2015), cujo mecanismo é 

controlado com um motor de passo; e de Pierrot (Pierrot, et al., 2001), cujo meca-

nismo é controlado por meio de um controlador PID. Há em verdade uma predomi-

nância de trabalhos teóricos e de simulações, como os desenvolvidos por Pradya 

Prempraneerach (Prempraneerach, 2014), Choi (Hee-Byoung Choi, 2003), Wu (Wu, 

et al., 2008) e Pierrot (Pierrot, et al., 1999). 

Em relação às máquinas comerciais de cinemática paralela, o presente trabalho en-

contra-se afastado de duas ordens de grandeza para a exatidão. Os dados de repe-

tibilidade não são encontrados facilmente, mas estão afastados de entre duas a três 

ordens de grandeza. As máximas velocidades alcançadas estão mais próximas: a 

presente máquina é de duas a três vezes mais lenta que algumas máquinas comer-

ciais. A Tabela 1 apresenta essas características. 

Apesar dessa relação chegar a até uma ordem de grandeza, dependendo da máqui-

na com a qual se esteja comparando, essas propriedades são aplicáveis apenas 

para operações de usinagem, que não são o escopo desta máquina em particular. 

Em outros casos, como no caso da TriceptTM da ABB (ABB Robotics, 2005) (ABB 

Robotics, 2005), apesar de a repetibilidade encontrada ser de 0,02 mm, a máquina 

em questão é híbrida, e não puramente paralela. 

Para operações de pick-and-place a relação inverte-se, como mostra a Tabela 2. 

Não existem dados no mercado que possam ser diretamente comparados, pois as 
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condições em que as medições de cada um foram feitas são diferentes. Fazendo 

uma estimativa dessas propriedades, tanto a velocidade quanto a repetibilidade são 

de 1,5 ordens de grandeza piores, ou seja, cerca de 60 vezes mais lenta e 50 vezes 

menos precisa que um pick-and-place comercial. 

Entende-se essa situação como muito boa: para se ter uma ideia da magnitude de 

diferença entre os sistemas de acionamento dos dois casos, tomaremos a potência 

em kVA dos transformadores. Nos casos comerciais analisados (ABB Robotics, 

2005) (ABB Robotics, 2009), o transformador utilizado é de 7,2 kVA, o que, numa 

simplificação grosseira, equivale a 2,4 kVA para cada motor. No caso estudado, fo-

ram utilizados motores idênticos nos três eixos, de 0,15 kVA. 

Ademais, ambas se utilizam de juntas que foram concebidas de forma a eliminar, ou 

pelo menos minimizar, folgas. Elas possuem um sistema de molas que introduzem 

uma pré-carga na junta, com assentos esféricos desenhados para esse propósito. 

Na seção seguinte serão levantados aspectos práticos experimentais em relação ao 

formato construtivo do mecanismo proposto. 

 

 

6.2 CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS DO PROTÓTIPO 

 

 

Outro ponto a ser levado em consideração é que os ensaios foram realizados numa 

fração da área de trabalho total da máquina. Procurou-se delimitar o maior retângulo 

de trabalho que não limitasse fisicamente o sistema de aquisição. O resultado é uma 

representatividade de cerca de 45% da área de trabalho total. Para que medições 

adicionais fossem realizadas, algumas alterações deveriam ser aplicadas ao sistema 

de medição, alterações estas inviáveis no momento. 

Com relação às frequências naturais, percebe-se um salto da frequência medida 

numa determinada faixa da área de trabalho. A ele é atribuído o atrito na junta pris-

mática do paralelogramo: quando nos extremos, a distâncias em torno de 140 mm 

do centro, a torção aumenta o atrito nessa junta e dificulta sua movimentação verti-

cal, o que aumenta a rigidez. No centro, em posições afastadas em menos de 140 

mm, essa movimentação é livre e a rigidez cai. 



 
 

102 

 

Por outro lado, observa-se um aumento seguido de uma redução gradual dos valo-

res de frequência medidos, a partir de 140 mm do centro. Atribui-se esse comporta-

mento ao aumento do braço do mecanismo ao longo da movimentação nessa regi-

ão. Com o aumento do braço, a massa percebida pelo sistema aumenta e, assim, a 

frequência natural amortecida diminui. Frequências naturais muito baixas são deter-

minantes no mau desempenho no controle de mecanismos. 

Os resultados encontrados na Seção 5.1 foram considerados satisfatórios do ponto 

de vista das condições existentes para a fabricação do mecanismo. No entanto, do 

ponto de vista operacional, eles são insatisfatórios quanto à exatidão e à precisão de 

posicionamento desejadas para o mecanismo. Esperava-se que o mecanismo se 

aproximasse do comportamento exibido por algumas máquinas comerciais de mes-

ma topologia, com exatidão em torno de 300 µm e com precisão em torno de 100 

µm. 

 

 

6.3 PRINCIPAIS APLICAÇÕES 

 

 

Os resultados observados indicam que, para as condições analisadas, o controle 

PID descentralizado ainda é o mais robusto para este mecanismo particular. Mesmo 

para esse tipo de controle, a variação de posicionamento chega a 20 mm, para um 

mesmo ponto da trajetória. Esse valor é muito elevado quando comparado com as 

presentes máquinas comerciais com estrutura similar, que possuem um erro em tra-

jetória da ordem de 1 mm para as velocidades consideradas aqui. 

Apesar disso, ao se comparar os resultados atuais com os resultados anteriores 

(Hartmann, et al., 2015), nota-se uma melhora significativa no que diz respeito ao 

posicionamento estático. Atualmente, o efetuador pode ser posicionado com um erro 

de até 5 mm, um ganho de até quatro vezes sobre o erro de posicionamento sem a 

utilização da compensação por software. 

Da forma como o mecanismo encontra-se hoje, uma possível aplicação é na área da 

saúde, especificamente nas atividades de reabilitação motora em pacientes sem 
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controle de seus membros (fase flácida no AVC, por exemplo). Como nessas ativi-

dades a exatidão no posicionamento do efetuador não é tão alta, e também não 

existe esforço contrário ao movimento pelo paciente, o sistema pode ser utilizado 

sem modificações. 

É possível inclusive simplificar o equacionamento de forma a considerar apenas os 

termos com influência maior que 5% no resultado do torque. Essa medida reduz o 

tempo de cálculo dos esforços, sem o surgimento de erros de posicionamento signi-

ficativos (Almeida, et al., 2013). 

Para uso na terapia ocupacional, ou quando o paciente em reabilitação motora pos-

sui certo controle dos membros, algumas modificações deveriam ser feitas para que 

seu aproveitamento nessas atividades fosse adequado. Elas serão citadas a seguir, 

mas não abordadas profundamente neste trabalho. 

O melhor controle para essas atividades é o controle de força, que permite que não 

só a posição, mas também a força que o mecanismo realiza numa determinada po-

sição sejam controladas. A introdução de sensores de carga no efetuador permite 

que os dados de força do paciente sejam coletados e processados pelo controlador. 

Assim, pode-se realizar a reabilitação de pacientes também na fase espástica do 

AVC, por exemplo. Mesmo sob a influência de entradas de força oriundas da muscu-

latura do paciente, não controladas por ele, o controlador seria capaz de manter uma 

força constante no efetuador. Isso implicaria em dois benefícios: segurança para os 

membros do paciente, e possibilidade de modificação da intensidade do exercício. 

 

 

6.4 ANÁLISE SOBRE OS TIPOS DE CONTROLES 

 

 

Pode-se fazer dois tipos de análise dinâmica sobre os ensaios realizados: em regi-

me transitório e em regime permanente. Uma vez que o efetuador permanece para-

do por 10 segundos no início e no final da trajetória, considerou-se que essa situa-

ção representa o setpoint do efetuador, em regime permanente. A translação do efe-

tuador conforme a trajetória programada foi considerada em regime transitório. 
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Com relação ao regime permanente, há que se apontar algumas percepções sobre 

esse mecanismo em particular, associado aos controles e às condições em que se 

encontra. A primeira é que existe uma diferença perceptível entre os setpoints das 

técnicas de controle. O PID responde com boa repetitividade, como esperado; em 

seguida vêm os controles dinâmicos. 

Apesar de fornecer uma resposta dinâmica inferior à do ctc-ff-vg, o smc-ff-vg apre-

senta um melhor ajuste de setpoint. Ao se analisar as equações utilizadas no contro-

le por modos deslizantes, esse desempenho foi atribuído ao termo de saturação adi-

cional, em relação ao torque computado. Aparentemente o termo de saturação for-

nece energia adicional para retirar o mecanismo de situações de travamento. 

O importante é que essa energia adicional, e pontual, é inserida no sistema antes do 

termo integrador acumular muitos erros. Isso aparentemente favoreceu o funciona-

mento do smc-ff-vg, pois permitiu que a instabilidade gerada pelo integrador fosse 

reduzida. Ganhos proporcionais ligeiramente maiores no SMC são uma consequên-

cia dessa característica. 

Observa-se para os controles descentralizados, de uma maneira geral, que o siste-

ma possui uma dificuldade em atingir rapidamente uma posição, dependendo acen-

tuadamente do termo integral do controlador para isso. Para que o erro de posição 

pudesse ser reduzido dentro do menor tempo possível haveria necessidade de se 

aumentar o ganho do termo proporcional, ou até mesmo do integrador. 

No entanto, em ambos os casos, esse aumento do ganho elevaria a instabilidade do 

sistema. Um aumento do ganho do termo do erro da velocidade teoricamente pode-

ria melhorar essa situação, mas não é o que ocorre. Para os ensaios utilizados, o 

amortecimento foi fixado em 0,02. Esse valor reduzido praticamente torna o contro-

lador um PI. Valores superiores a esse levam o sistema à instabilidade devido à alta 

sensibilidade da máquina à velocidade. 

Observa-se, portanto, que o controle que apresentou melhor desempenho nos en-

saios realizados foi o controle PID descentralizado. Mesmo assim, os erros de posi-

cionamento durante a trajetória são de até 20 mm. Em seguida vem o controle CTC 

com ganhos variáveis e alimentação do tipo feedforward, que reproduziu os erros 

em trajetória, mas teve dificuldade em manter a posição inicial e a posição final con-

forme o efetuador afasta-se do eixo y=0. 
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Por fim, vem o controle SMC, também com ganhos variáveis e alimentação do tipo 

feedforward, com erros de posicionamento em trajetória e erros de posição inicial e 

final levemente maiores que os dois primeiros. No entanto, foi possível atingir veloci-

dades levemente maiores com os controladores CTC e SMC, em relação ao PID 

descentralizado, em detrimento da exatidão de posicionamento ao longo da trajetó-

ria. 

É interessante notar que, individualmente aos critérios de comparação utilizados, 

existem casos em que o controle PID deixa de ser o mais indicado para esse meca-

nismo em particular. No entanto, ao se associar os resultados das energias consu-

midas com o comprimento controlável e os erros médios, obtém-se um resultado de 

energia consumida ponderado por esses critérios adicionais. A Tabela 9 ilustra essa 

relação. 

 

Tabela 9 – Energia consumida ponderada (Próprio). 

30 28,5 27 25,5 24 22,5

pid 45 46 25 43 63 40 262 1193 8 10

ct-fb-fg 55 79 61 70 45 55 366 1663 15 25

ct-ff-fg 72 89 87 86 72 62 468 2125 17 36

sm-ff-fg 43 41 40 35 33 24 216 980 23 23

pid 34 103 57 59 44 80 377 1178 8 9

ct-fb-vg 51 79 66 66 62 93 417 1302 28 36

pid 110 76 103 54 79 26 448 1121 8 9

ct-ff-vg 121 90 78 96 56 83 524 1310 14 18

sm-ff-vg 58 50 48 45 44 35 280 700 22 15

480 pid 111 114 178 145 64 111 722 1505 8 12

220

320

400

Energia consumida (Wh)

Amplitude 

(mm)
Controle

Tempos (s)
Total

Relativa
1 

(Wh/m)

Erro médio 

(mm)

Relativa
2 

(Wh·m/m)

 
1 Energia consumida dividida pelo comprimento controlável. 

2 Energia consumida dividida pelo comprimento controlável, e multiplicada pelo erro médio. 

 

Assim, o PID passa a ser, novamente, o mais indicado para esse uso em particular. 

Em verdade, observou-se que o controle é muito mais sensível às regiões de transi-

ção do que às técnicas utilizadas. As frequências naturais em Y e em Z na região 

central diferem bastante entre si, chegando a diferenças de até 10 Hz, sobre valores 

de mesma ordem de grandeza. 

A utilização de uma matriz de ganhos variáveis seguindo as frequências de Y levava 

o sistema à instabilidade na região central do mecanismo. Por outro lado, o uso de 
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uma matriz condizente com as frequências em Z também levava à instabilidade, mas 

dessa vez devido às mudanças abruptas nos ganhos do controlador. A solução en-

contrada foi suavizar manualmente a média dos dois conjuntos de dados, de forma 

que as transições fossem bem mais suaves, conforme detalhado na Subseção 4.8.4. 

Mesmo com essa suavização, a determinação dos ganhos reais por meio de meto-

dologias teóricas frequentemente localizou-se ligeiramente afastada da estabilidade. 

Assim, foi introduzido um fator adicional multiplicativo da frequência natural amorte-

cida, cuja finalidade era ajustar experimentalmente o valor dos ganhos reais. Uma 

possível causa para essa situação é a simplificação do modelo utilizada. 

Outro ponto a ser levado em consideração é que não houve vantagem de controlabi-

lidade por parte do PID sobre os demais controladores, apesar de ele ser aplicado 

diretamente sobre a EPOS2. Isso porque, embora a quantidade de cálculos a serem 

executados pelo programa seja muito maior nos controles centralizados, sua saída é 

direta no PI de corrente da EPOS2. 

O mesmo não ocorre com o controlador PID: o setpoint de posição enviado para a 

EPOS2 alimenta o controlador PID. Esse, por sua vez, alimenta o controlador PI de 

corrente, que de fato controla os motores, conforme ilustra a Figura 68. Assim, na 

prática, devido às velocidades internas da própria EPOS2, o tempo de execução do 

loop de controle do PID é inferior ao dos controles centralizados, como será aborda-

do na Seção 6.9. 

 

 

6.5 LIMITAÇÕES DO PROTÓTIPO 

 

 

Há que se considerar, contudo, que a máquina utilizada possui diversas característi-

cas que contribuem para esse resultado. O tamanho dos braços do mecanismo con-

tribui para a propagação dos erros de posição dos atuadores. Apesar dos conjuntos 

motorredutores utilizados serem bons, o backlash existente, em torno de 1°, é multi-

plicado até chegar no efetuador. 
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Mesmo assim, como já apresentado na Seção 5.1, grande parte desse erro de posi-

cionamento no regime estático pôde ser corrigido via software. Apesar disso, como 

se tratam de erros devido a folgas, o comportamento dinâmico em alta velocidade 

não foi beneficiado por essa correção, apenas o de baixas velocidades. 

Para velocidades mais altas, os torques exigidos para controlar o efetuador são mais 

altos do que aqueles que podem ser alcançados atualmente. As massas a serem 

transportadas não são altas, mas as velocidades sim; além disso, por terem sido 

fruto de doação, os motores correspondem a uma potência 50% inferior àquela pro-

jetada. 

Existe também o efeito stick-slip causado pelo atrito na junta prismática do paralelo-

gramo articulado; tentou-se reduzi-lo através da aplicação de lubrificante na junta, o 

que até certo ponto teve resultado positivo. Mesmo assim ele não foi eliminado, 

ocorrendo piora do efeito ao longo do tempo em funcionamento da máquina. Trata-

se de um problema considerável, principalmente nos controles por torque computa-

do e modos deslizantes. 

Uma particularidade disso é que, em algumas posições, há uma transição muito for-

te entre uma região de baixa rigidez mecânica para outra de alta, e vice-versa. Parti-

cularmente, isso pode ser observado tanto no semieixo positivo como no negativo de 

Y, a uma distância de aproximadamente 140 mm da origem. 

Adicionalmente, há folgas no sistema, oriundas da junta prismática do paralelogramo 

articulado e das juntas esféricas, que ainda não puderam ser solucionadas. Elas, 

somadas aos três problemas anteriores, culminam em um mecanismo de controle 

bem desafiador. Particularmente, os efeitos do atrito stick-slip são os que mais pare-

cem contribuir para a instabilidade dos sistemas de controle estudados. 

Mesmo assim, foi possível mostrar que o mecanismo pode ser controlado satisfatori-

amente através do uso de alimentação do tipo feedforward, reduzindo os efeitos dos 

termos dinâmicos de controle. Nesse caso, o controlador do tipo CTC com ganhos 

variáveis foi o que apresentou resultado similar ao controlador PID descentralizado. 

No entanto, ainda existem erros de posição oriundos da baixa frequência natural, do 

atrito stick-slip, e das próprias características da máquina ensaiada. 

No primeiro caso, a baixa frequência natural impede que sejam utilizados ganhos de 

posição elevados, o que poderia ser compensado, em regime permanente, pelo ga-
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nho integral. No entanto, a existência do atrito mencionado no segundo caso faz 

com que a compensação integral também não seja satisfatória, gerando instabilida-

de. 

Essas instabilidades poderiam ser reduzidas por meio do aumento do ganho sobre a 

velocidade, mas, como o mecanismo é muito sensível às variações dessa variável, 

um aumento no ganho gera mais instabilidade na máquina. 

Algumas alterações devem ser feitas no mecanismo para que esses problemas se-

jam contornados, mas acredita-se que o controle baseado em outras técnicas que 

não o PID descentralizado só funcionará a contento se houver um aumento significa-

tivo da menor frequência natural não modelada. 

O trabalho de Valasek et. al. (Valasek, et al., 2004) apresenta uma maneira de se 

resolver quase todos esses problemas levantados. Através da introdução de mais 

uma cadeia ativa o mecanismo se torna um sistema redundante. Essa redundância 

é capaz de reduzir, ou até mesmo eliminar, grande parte dos problemas inerentes ao 

mecanismo paralelo. No entanto, esse tipo de alteração implica numa grande modifi-

cação da máquina atualmente estudada, e, por enquanto, foi descartado. 

 

 

6.6 SOBRE AS FOLGAS E ERROS 

 

 

Soma-se a essa discussão o efeito da folga no comportamento dos parâmetros do 

mecanismo. A presença de folgas no mecanismo faz com que existam impactos na 

região da junta, que induzem vibrações em todo o sistema. Essas vibrações redu-

zem a estabilidade dinâmica do sistema, ao mesmo tempo em que degradam a exa-

tidão cinemática e dinâmica do efetuador (Li-xin, et al., 2014). 

Conforme visto na Seção 5.14, as folgas parecem reduzir a rigidez aparente do sis-

tema, ao mesmo tempo em que aumentam significativamente seu amortecimento. 
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Isso implica numa resposta extremamente forte dos atuadores em contraposição aos 

erros de velocidade existentes, o que pode levar à instabilidade. 

As folgas exibidas pelos componentes considerados foram utilizadas para se deter-

minar se o comportamento apresentado atualmente pelo mecanismo pode ser con-

siderado como decorrente apenas delas, e não de outros fatores não levados em 

consideração. Seu levantamento também foi necessário para que fossem realizadas 

correções no mecanismo, de forma a reduzir, ou até mesmo eliminar, essas folgas. 

No caso do conjunto motorredutor, os valores encontrados são intrínsecos a ele e 

não há nada que se possa fazer. Opções como a substituição do conjunto, ou sua 

duplicação em paralelo, com o intuito de eliminar o efeito do backlash, não foram 

levadas em consideração por envolver custos adicionais ao projeto. 

No entanto, para as chavetas, tanto externas como internas, os valores dos erros 

foram, de início, substanciais, e foram elaboradas e implementadas correções me-

cânicas para sua redução. Para o caso da chaveta interna, foi feita uma furação com 

rosca perpendicular à chaveta, tangente ao eixo de transmissão, o que permitiu seu 

aperto com parafuso e a eliminação da folga. No caso da chaveta externa, suas di-

mensões foram alteradas de forma que o acoplamento se desse com interferência, 

eliminando também por completo a existência da folga. 

Um segundo ensaio foi realizado nas mesmas condições para determinar a eficácia 

dessas soluções: os valores de folga externa foram zerados, para ambos os lados, 

ao passo que os valores para as folgas internas foram de 0,33° e de 0,35°, respecti-

vamente, em relação aos semieixos negativo e positivo de Y. 

Esses valores correspondem, aproximadamente, aos medidos para o backlash; há 

que se levar em consideração as incertezas de medição oriundas do relógio apalpa-

dor, do método utilizado, da menor divisão de leitura e também do erro de paralaxe 

na leitura da escala. 

Assim, para ambas as chavetas, considerou-se que a folga foi eliminada por comple-

to. Os ensaios para determinação da exatidão e da precisão de posicionamento fo-

ram realizados posteriormente a essas modificações. Previamente à realização des-

ses ensaios, outras modificações também foram realizadas em alguns outros com-

ponentes, modificações essas que serão abordadas no texto adiante. 
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Os valores obtidos para as juntas esféricas são inferiores aos valores medidos para 

o backlash. Mesmo assim, a soma de todas essas variações passa a ser significati-

va, de 0,41° para o lado negativo do eixo Y, e de 0,39° para o seu lado positivo. De-

vido à forma construtiva da junta, não é possível corrigir essa característica sem en-

volver nova fabricação do componente ou complicados processos de ajuste. 

No entanto, essa junta já foi modificada uma primeira vez para correção da dimen-

são interna da pista de rolamentos. Por ser uma folga extremamente alta, não che-

gou a ser medida experimentalmente, mas a correção a reduziu para os valores me-

didos supracitados. 

Por sua localização, a influência das juntas universais no posicionamento do efetua-

dor é menor que a das fontes até aqui apresentadas. No pior caso, o deslocamento 

não controlado é de 0,45 mm na direção Y; na direção Z o deslocamento é insignifi-

cante perto dos demais, da ordem de 0,001 mm. 

Analogamente, com relação à junta prismática do paralelogramo articulado, apesar 

dos valores individuais também serem menores que aqueles medidos para as outras 

fontes anteriores, eles não são desprezíveis e no total, todas essas folgas adicionam 

uma incerteza ao posicionamento do efetuador de 5,85 mm, que corresponde a cer-

ca de 0,53° nos atuadores. 

Um ponto importante a se mencionar é a determinação do zero máquina para os 

ensaios realizados. Uma vez que as folgas mencionadas até então são responsáveis 

por cerca de 6 mm de diferença no posicionamento do efetuador, uma forma física 

de posicionamento foi necessária. 

No entanto, apesar de tomados alguns cuidados em sua fabricação, experimental-

mente, a variação do próprio zero máquina foi da ordem de 1 mm. A posição do efe-

tuador fica então desconhecida em cerca de 7 mm, o equivalente a um erro de posi-

cionamento dos atuadores de cerca de 0,63°. 

Cabe ressaltar que o problema de determinação do zero máquina através de limita-

dores físicos existe em qualquer mecanismo, inclusive nos comerciais. Apenas 

aqueles que se utilizam de encoders absolutos, ou de sistemas externos de medição 

absoluta, é que podem ter esses efeitos bem reduzidos. 
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Por fim, um ensaio para avaliar a influência do equacionamento de posição mostrou 

que, apesar de baixa, ela também é significativa no acúmulo de erros de posiciona-

mento existentes. Assim, somando-se todos os erros das fontes identificadas, que 

influenciam no posicionamento do efetuador, chega-se ao valor de 7,5 mm, ou 0,7° 

por atuador. 

 

 

6.7 CORREÇÃO DAS FOLGAS E ERROS 

 

 

A informação dos erros em regime permanente foi utilizada para alimentar um pro-

grama em Matlab que determina os extremos dos erros no posicionamento do efetu-

ador. Assim, foi possível saber se o comportamento real da máquina está dentro do 

esperado para as fontes de erros consideradas. A análise mostrou que a maior in-

fluência no posicionamento do efetuador ocorre quando as folgas estão orientadas 

em oposição de movimentação nos atuadores. 

Considerando ainda que as folgas existentes são uma função da posição, para o 

intuito deste trabalho, foi considerado apenas o pior caso do erro de posicionamento 

observado. Dessa forma, foram construídos os envelopes de erros que utilizam o 

erro angular dos atuadores como perturbação de sua posição. Como cada atuador 

permite um erro positivo ou negativo, com dois atuadores analisados, existem quatro 

casos estudados nesses envelopes (Rinaldi, 2018). 

Observou-se que os dados experimentais de posição enquadraram-se completa-

mente nos envelopes. No entanto, ao se considerar ainda os erros de repetibilidade, 

o enquadramento é parcial. Isso ocorre porque existem erros significativos de fontes 

ainda não consideradas na análise. Dentre elas podemos citar as influências de 

acomodação por erros geométricos de outras fontes, deformação elástica dos com-

ponentes mecânicos, variação geométrica devido à temperatura e de erro de posi-

ção do encoder do conjunto motorredutor. 
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Para esses casos, foi realizado um mapeamento do erro sistemático e os valores 

registrados foram implementados em um código de software. Essa correção direta 

possibilitou uma redução no regime estático de até dez vezes nos erros de posição 

registrados. Por outro lado, não houve alteração significativa da precisão observada. 

Esse mapeamento foi feito posteriormente aos ensaios de exatidão e de precisão 

mencionados, mas antes da execução dos ensaios dinâmicos apresentados neste 

trabalho. Porém, como se tratam de erros devido principalmente a folgas, o controle 

dinâmico em baixas velocidades foi o único que se beneficiou dessa informação. Em 

altas velocidades, como existem maiores inércias envolvidas, as folgas acabam in-

fluenciando os termos de velocidade mais significativamente. 

 

 

6.8 SOBRE AS JUNTAS MECÂNICAS 

 

 

Alguns pontos sobre a construção do mecanismo podem ainda ser levantados. Co-

nexões realizadas por chavetas não são indicadas devido à possibilidade de folgas. 

Mesmo que bem dimensionadas, com o tempo, as folgas podem aparecer. O mais 

indicado são conexões com assentos cônicos: em função do aperto de um parafuso, 

duas superfícies cônicas formam uma união por atrito que, para os fins desta máqui-

na, é suficiente para sua movimentação e operação. 

Ainda com relação aos atuadores, a conexão feita entre o conjunto motorredutor e a 

mola de sustentação não possuía assentos adequados para seus rolamentos. Ape-

sar de não influenciar diretamente na posição do efetuador, essa característica levou 

ao travamento do mecanismo em algumas situações. A própria fixação da mola mos-

trou-se ineficiente e ela se soltou em outras situações. 

No caso específico da junta universal, desenvolvida especialmente para essa má-

quina, para se tentar reduzir o custo de montagem optou-se por utilizar pistas para 

rolamentos próprias. Porém, erros dimensionais na fabricação do componente, ori-

undos de terceiros, impediram seu correto funcionamento. Mesmo após a modifica-
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ção mencionada neste capítulo a junta não funcionou a contento devido aos danos 

causados nos rolamentos. 

Assim, apesar de levemente mais custosa, a utilização de rolamentos industriais, 

com assentos adequados, mostra-se muito mais confiável do que dispositivos de-

senvolvidos de maneira própria. A menos que sua fabricação e seu controle dimen-

sional possam ser realizados pela própria equipe, sua utilização não é recomenda-

da. 

Apesar de as juntas universais terem sido desenvolvidas com rolamentos comerci-

ais, sua montagem foi feita na forma de uma viga em balanço. Em virtude da geome-

tria construtiva, a transmissão dos esforços dos braços movidos gera um torque 

nessas juntas, na direção do eixo X, como ilustra a Figura 66. 

 
Figura 66 ‒ Movimento angular da junta universal (Rinaldi, 2018). 

Esse torque impõe uma flexão no eixo do acoplamento, cujo rolamento apresenta 

um movimento angular entre as pistas interna e externa maior do que o desejado. 

Atualmente, optar-se-ia pela utilização do mesmo rolamento, porém com utilização 

de duas unidades por junta, e não apenas uma; ou com transmissão dos esforços 

diretamente para seu eixo, e não através de um offset. 
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O mesmo caso aplica-se para a junta prismática, que apresenta um pior funciona-

mento devido à presença de esforços alternados de flexão, que geram um binário de 

forças no rolamento linear. Seu comprimento foi projetado curto, para o correto fun-

cionamento do mecanismo. Apesar de funcionar adequadamente, o problema ficou 

localizado na guia linear, de material mais maleável que o necessário. 

Limitações em sua fabricação impediram a utilização de material mais resistente. 

Isso ocasionou um desgaste superficial dos tubos pertencentes à guia linear pelos 

rolamentos da junta prismática, levando a problemas como stick-slip e folgas exces-

sivas. A movimentação resultante é representada na Figura 67. Atualmente, a cone-

xão com o efetuador seria feita de forma diferente, com materiais e dimensões mais 

adequados, de forma que esse fenômeno deixe de ocorrer. 

 

Figura 67 ‒ Movimento angular da junta prismática (Rinaldi, 2018). 

A determinação do zero máquina ficou aquém do esperado. Por ser uma parte im-

portante do posicionamento do mecanismo, atualmente pensa-se em utilizar um as-

sento cônico para a determinação da posição de referência. Uma outra possibilidade 

que foi levantada é a utilização de fins de curso individuais para cada atuador, e não 

para o efetuador, como foi realizado. 
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6.9 MELHORIAS NO SISTEMA DE CONTROLE 

 

 

Até aqui foram apresentados pontos de influência e de melhoria do sistema mecâni-

co do protótipo construído. O mesmo pode ser feito com relação ao sistema de con-

trole utilizado. Até a execução dos ensaios descritos aqui, o controle era realizado 

no espaço das juntas, com as informações do posicionamento das juntas sendo utili-

zadas para a determinação do posicionamento do efetuador.  

Porém, seria possível instrumentar, ainda que rusticamente, o efetuador, de forma a 

se controlar o mecanismo nesse espaço. Considerando-se o sistema atual, essa ins-

trumentação permitiria o uso da técnica do CTC estendido, em que o mecanismo é 

controlado hibridamente no espaço tanto das juntas quanto do efetuador. Essa for-

ma de controle permitiria levar em consideração as variações existentes no meca-

nismo entre a posição dos atuadores e a posição correspondente do efetuador. 

Também se avalia a possibilidade de se utilizar essa mesma construção como uma 

forma de avaliar a força aplicada no efetuador. Para isso, deve ser realizado um ma-

peamento da rigidez do mecanismo no espaço de trabalho completo. A diferença 

entre a posição dada pela cinemática direta e a posição do efetuador seria direta-

mente proporcional à força aplicada no efetuador. 

A aplicabilidade dessa proposta ainda está em análise, mas, mesmo que seja viável, 

as alterações mecânicas citadas na Seção 0 seriam necessárias para minimizar a 

diferença entre a força calculada e a efetivamente aplicada no efetuador. De qual-

quer maneira, a quantidade de cálculos que devem ser realizados é significativa, 

apontando outra possível melhoria do sistema de controle capaz de reduzir esse es-

forço computacional. 

Essa alteração diz respeito à utilização de matrizes de movimentação, e não de cál-

culos de trajetórias em tempo real. Para isso, uma trajetória desejada seria transfor-

mada numa sequência de pontos a serem percorridos pelos atuadores antes do mo-

vimento se iniciar. Assim, ao invés do controlador executar uma séria de cálculos 

para determinar em tempo real cada posição do efetuador, ele iria apenas comparar 

pares de pontos e efetuar as correções dinâmicas desejadas. 
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No entanto, no presente conjunto de equipamentos, não foi evidenciada lentidão no 

processamento do equacionamento cinemático ou dinâmico. Mesmo se consideran-

do que a cinemática inversa dos mecanismos paralelos é bem custosa, ao se medir 

a frequência de execução do loop de controle para as diversas técnicas utilizadas 

houve redução na frequência de execução do loop do controlador PID. 

A razão para isso é incerta, mas acredita-se que seja a construção lógica da placa 

EPOS2, conforme ilustra a Figura 68. Os controles centralizados enviam um setpoint 

de corrente para a controladora, que regula a corrente através de um PI funcionando 

a 10 kHz. No entanto, no PID, o computador envia um setpoint de posição ao contro-

lador PID da placa EPOS2, que funciona a 1 kHz. 

 

Figura 68 ‒ Comparação entre controle indireto PID e direto PI (Próprio). 

 
Nesse momento esse controlador envia, por sua vez, um setpoint de corrente para o 

controlador PI interno. Ou seja, são executadas mais operações na EPOS2 quando 

se utiliza o controlador PID interno. De fato, se for considerado que o uso do PID 

dobra o esforço de controle, seria esperada uma redução de cerca de 50% na fre-

quência de execução da malha do computador. 

Ao ser medida, verificou-se que a malha roda a cerca de 25 Hz no caso do PID, e a 

cerca de 55 Hz para os demais controles centralizados. Como, em um sistema 

amostral, o método de discretização utilizado e o tamanho do período amostral esco-

lhido também podem levar o sistema à instabilidade (Li-xin, et al., 2014), é possível 

que o desempenho do sistema melhore se a frequência da malha de controle for 

aumentada. 
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Desse ponto de vista, no controle através da localização de um ponto numa matriz, 

em oposição aos cálculos diretos atualmente utilizados, os ganhos em desempenho 

seriam consideráveis. Deseja-se também que a máquina tenha um sistema embar-

cado, de forma que operações simples não necessitem de conexão a um computa-

dor externo. Nesse caso haveria benefício para uma placa de controle funcionando 

em clock menor que o disponível num computador. 

Por fim, um último ponto de melhoria que poderia ser considerado é o próprio siste-

ma de controle utilizado. Como já explicado, atualmente ele não é o limitante de fun-

cionamento, mas, numa situação embarcada, ele seria muito pesado para controle 

em tempo real, em comparação com outras alternativas de programação. Assim, sua 

substituição pode fornecer resultados melhores para essa particular situação. 
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7 CONCLUSÃO 

 

 

Este trabalho tratou da comparação de diversos tipos de técnicas de controle na 

operação de uma nova arquitetura de máquina de cinemática paralela. Os resulta-

dos mostraram que o melhor controlador até o momento continua sendo o PID des-

centralizado, pois foi o que apresentou maior amplitude de movimentação, maior 

velocidade do efetuador e maior estabilidade de operação. Mesmo assim, os erros 

de posicionamento ao longo da trajetória chegam a 20 mm. 

Na Seção 7.1 são destacados brevemente os resultados encontrados, assim como 

as possíveis aplicações para o mecanismo desenvolvido. Modificações necessárias 

e trabalhos futuros são apresentados na Seção 7.2. 

 

 

7.1 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O controle PID descentralizado pode atender a muitas aplicações sem maiores pro-

blemas (Craig, 2005). No entanto, ele depende de grandes atuadores para lidar com 

a inércia do sistema em altas velocidades. Assim, talvez fosse possível controlar o 

mecanismo como se encontra hoje apenas com a alteração do tamanho dos atuado-

res. Apesar de os resultados mostrarem que a técnica de controle descentralizado 

PID ainda é a mais adequada para este caso em particular, os controles dinâmicos 

através do CTC e do SMC mostraram-se promissores. 

Pôde-se mostrar que é possível controlar um mecanismo de cinemática paralela com 

desempenho próximo ao do controle PID descentralizado, mesmo em condições ad-

versas não modeladas. Para isso, controladores dinâmicos foram utilizados, lidando 

ainda com problemas não modelados tanto da parte mecânica como de programa-

ção. 
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Os trabalhos realizados sobre essa bancada experimental foram fundamentais para 

o entendimento desse tipo de arquitetura. As máquinas de cinemática paralela que 

possuem mais de um elo posterior aos braços atuados são muito sensíveis à posi-

ção dos atuadores. Essa sensibilidade aplica-se a todas as folgas que existam no 

sistema. Assim, pode-se entender a razão de algumas práticas do mercado ao colo-

car em comercialização equipamentos desse tipo. 

Os resultados são ainda mais significativos quando se considera que o mecanismo 

pode ser substancialmente modificado do ponto de vista mecânico e de controle. 

Melhorias devem ser realizadas principalmente com o intuito de redução das folgas 

existentes, provavelmente as maiores limitantes de seu correto funcionamento no 

momento. 

Cabe comentar a aplicação das teorias de controle diretamente com uma planta físi-

ca a ser controlada. Antes de se colocar o mecanismo em funcionamento, foram fei-

tas simulações e ensaios para determinação de suas características mecânicas. Tu-

do isso com a finalidade de se reduzir os problemas de controle que poderiam apa-

recer na máquina real. 

Mesmo assim, por uma série de fatores associados, discutidos neste trabalho, a de-

terminação dos ganhos de controle foi superestimada pela determinação teórica, 

levando o mecanismo à instabilidade no início dos ensaios reais. Nesse caso, os 

ganhos foram determinados experimentalmente, e ajustados manualmente conforme 

a mecânica se alterava. 

Mostrou-se ainda neste trabalho o que os ensaios experimentais revelaram sobre a 

utilização de cada controlador, o que atendeu e o que não atendeu às expectativas 

da teoria de controle, e as prováveis razões para esse comportamento. Foi feita uma 

análise comparativa entre os ensaios experimentais, suas características mecânicas, 

as técnicas de controle utilizadas e as dificuldades encontradas no controle de uma 

bancada experimental para MCP. 

Foram ainda recomendadas situações em que o mecanismo pode atuar como se 

encontra atualmente, e outras em que poderia o fazer com algumas modificações 

em seus sistemas. Assim, no momento, as principais atividades que o mecanismo 

pode desenvolver estão na área de reabilitação motora e terapia ocupacional, limita-

das fisicamente pela área de trabalho total do mecanismo. Mesmo assim, outras ati-
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vidades ainda não foram descartadas, dependendo, contudo, de correções mecâni-

cas e de programação para que sejam mais bem avaliadas. 

 

 

7.2 TRABALHOS FUTUROS 

 

 

Há um conjunto de modificações desejadas para o estudo desse mecanismo em 

particular. Foram identificados 6 pontos simples para serem trabalhados nesse equi-

pamento em momentos diferentes no futuro. Alguns deles ainda implantados pelos 

pesquisadores atuais; outros serão delegados para outras turmas que venham a tra-

balhar com a mesma máquina. 

O primeiro deles é tentar viabilizar o aumento da frequência do loop de controle pa-

ra, pelo menos, 100 Hz no programa principal. Uma vez que as altas velocidades 

desejadas implicam em grandes distâncias percorridas, esse valor é o mínimo valor 

calculado necessário. Assim, nessa taxa, existe resolução suficiente para o atendi-

mento da precisão desejada do mecanismo. 

Outras alterações dizem respeito à substituição da maior parte dos cálculos feitos 

por valores tabelados. Isso permitiria ainda que, num futuro mais distante, fosse im-

plantada uma placa controladora dedicada à máquina. Um mecanismo totalmente 

stand alone como esse possui uma versatilidade bem maior que o atualmente de-

pendente da configuração do computador utilizado para comunicação. 

Outra alteração fácil de ser realizada, e que se espera ser feita em breve, é a re-

construção da junta prismática do efetuador. Materiais mais adequados podem per-

mitir que o atrito stick-slip seja eliminado, ou pelo menos reduzido, atenuando as 

descontinuidades presenciadas no funcionamento em áreas de trabalho maiores. 

A montagem do terceiro atuador já está em curso, e espera-se poder em breve en-

saiar o mecanismo nessa nova condição num espaço de trabalho muito superior. No 

entanto, adicionalmente, devem ser feitas alterações no sistema de medição, de 
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forma que ele possa ser utilizado em toda a região controlável sem a necessidade 

de ajustes parciais, como ocorreu neste estudo. Outros tipos de sistemas de medi-

ção já estão sendo considerados, incluindo o controle no espaço do efetuador e o 

CTC estendido. 

Uma alteração que ainda está em análise, e que deve demorar um pouco a aconte-

cer ainda, é a substituição dos atuais motorredutores por atuadores direct drive. 

Considerando que essa é a melhor situação de funcionamento para as técnicas cen-

tralizadas de controle, espera-se que com essa, e com as demais alterações citadas, 

o comportamento do mecanismo em trajetórias de tempo inferiores a 1 segundo 

possa ser melhorado significativamente. 
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APÊNDICE A – Conceitos básicos utilizados 

 

 

A.1 MECÂNICA E CINEMÁTICA 

 

 

Um objeto pode realizar seis tipos de movimentos no espaço: translação em três 

eixos ortogonais e rotação nesses três mesmos eixos. Cada tipo de movimento que 

esse objeto pode realizar numa determinada condição é denominado grau de liber-

dade (gdl). A Figura 69 ilustra os tipos de movimentos possíveis num espaço sem 

restrições. 

 

Figura 69 – Os seis movimentos no espaço sem restrições (Próprio). 

 

Assim, a maçaneta de uma porta possui apenas um grau de liberdade, de rotação 

em apenas um eixo; um cubo de gelo sobre a pia possui três graus de liberdade, 

dois de translação sobre um mesmo plano e um de rotação em torno de um eixo 

ortogonal a esse mesmo plano. Ambos esses casos são ilustrados na Figura 70. 

Um par cinemático é toda a união entre duas peças que permite a existência de 

apenas 1 gdl entre elas. Existem pares cinemáticos que permitem um número maior 

de gdl, mas esses casos não serão abordados neste estudo. Uma junta é um con-

junto de pares cinemáticos que, sob determinadas condições, podem ser considera-

dos como uma única peça. Assim, uma junta pode fornecer mais de 1 gdl entre duas 

peças, ainda que seus pares cinemáticos constituintes possuam individualmente 

apenas 1 gdl. 
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Figura 70 – Graus de liberdade de: (a) uma maçaneta; (b) um cubo de gelo (Próprio). 

 

 

Figura 71 – Juntas: (a) rotativa; (b) universal; (c) esférica (Próprio). 

 

O tipo de movimento que uma junta fornece pode ser representado por letras que, 

neste caso, serão restritas a R, U, S e P. As juntas de rotação, R, permitem apenas 

1 gdl em torno de um eixo; as universais, U, 2 gdl sobre dois eixos ortogonais; as 

esféricas, S, 3 gdl; e, por fim, as juntas prismáticas, P, permitem a translação em 

apenas um eixo. A Figura 71 ilustra as juntas R, U e S, e a Figura 72 a junta P. 

No caso particular deste mecanismo, adiciona-se um conjunto de juntas denominado 

Pa. Esse conjunto forma um paralelogramo articulado que permite apenas a movi-

mentação circular de sua extremidade, sem rotação em torno de seu eixo ortogonal. 

Sua representação pode ser vista na Figura 72. 

Uma junta que possui movimentação própria é denominada ativa; do contrário, ela é 

denominada passiva. Simbolicamente a junta ativa é indicada por uma letra 

sublinhada: R, por exemplo. Essa movimentação própria é feita através de um dis-
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positivo denominado atuador, cuja finalidade é fornecer um determinado movimento 

ao braço a que está acoplado. 

 

 

Figura 72 – Juntas: (a) prismática; (b) paralelogramo articulado (Próprio). 

 
Uma cadeia cinemática é um conjunto de peças e juntas unidas entre si, possuindo 

apenas duas extremidades. Uma delas é fixada numa base de referência, e a outra 

a um terminal, chamado de efetuador. Denominaremos membro a cadeia cinemática 

existente entre a base e o efetuador. A Figura 73 ilustra tanto o membro quanto a 

cadeia cinemática. Outras situações de fixação entre cadeias cinemáticas não serão 

abordadas neste estudo. 

Se essa cadeia cinemática não possui nenhuma junta ativa de movimentação ela é 

denominada cadeia cinemática passiva. Do contrário, ela é denominada cadeia ci-

nemática ativa. Geralmente uma máquina é composta de mais de um atuador, que 

trabalham em conjunto de forma a movimentar o efetuador de uma maneira pré-

determinada. O mecanismo resultante pode ser do tipo serial ou paralelo. 

Uma máquina de cinemática serial (MCS) é aquela que possui uma única cadeia 

cinemática, com todas as suas juntas ativas. Já a MCP possui duas ou mais cadeias 

cinemáticas atuando em conjunto, podendo ser ativas ou passivas, com os atuado-

res localizados apenas na base. Tanto o mecanismo serial como o paralelo são es-

quematizados na Figura 74. Casos específicos e os mecanismos híbridos não serão 

abordados neste trabalho. 
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Figura 73 – Cadeia cinemática: (a) apenas o membro; (b) completa (Próprio). 

 
A topologia de um mecanismo paralelo é a forma como diversas cadeias cinemáti-

cas se relacionam para realizar um movimento. Máquinas paralelas de topologia si-

métrica são aquelas que possuem cadeias cinemáticas simétricas, tais como a 

3RRR; por sua vez, as MCP de topologia assimétrica são aquelas cujas cadeias ci-

nemáticas não são simétricas, como é o caso da MCP esquematizada na Figura 74. 

Fazendo-se uma associação entre o número total de juntas e seus graus de liberda-

de, pode-se determinar a mobilidade de um mecanismo (Carvalho, et al., 2017), que 

é a quantidade de deslocamentos independentes que podem ser realizados pelos 

elos móveis do mecanismo. Esse valor frequentemente corresponde ao número de 

atuadores necessários para controlar uma máquina e, por isso, também está associ-

ado aos próprios graus de liberdade do mecanismo. 

 

Figura 74 – Mecanismo do tipo: (a) serial RR; (b) paralelo 2RRR+PaP (Próprio). 
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Para tanto, utiliza-se o critério de Kutzbach-Grübler, cuja equação geral é dada pela 

Equação (92). 

 
(92) 

 

A mobilidade é dada por M, 𝜆 é o espaço de movimentação, Ne é o número de elos, 

e npj é o número de pares cinemáticos que permitem j graus de liberdade. O espaço 

de movimentação é um número que define quantos graus de liberdade são possíveis 

no espaço analisado. Para um espaço 1D, seu valor é 1, para 2D, seu valor é 3, e 

para 3D seu valor é 6. O valor de 𝜆 pode ser obtido utilizando-se a Equação (93), em 

que 𝐷𝑖𝑚 é a dimensão do espaço utilizado. 

(93) 
 

Para mecanismos paralelos, no entanto, esse critério costuma fornecer resultados 

incorretos: devido às diversas cadeias cinemáticas, acaba-se introduzindo mais 

graus de liberdade na equação, em relação ao que é efetivamente conseguido pela 

máquina. Isso ocorre, por exemplo, no mecanismo da Figura 75, cuja análise pelo 

critério de Kutzbach-Grübler retorna uma mobilidade 0 (zero). Nesses casos, asso-

cia-se o referido critério à teoria de grupos de Lie (Carvalho, et al., 2017). 

 

Figura 75 – Mecanismo do tipo 2RSU+PPaP (Próprio). 
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É oportuno acrescentar o conceito de conectividade neste ponto. A mobilidade está 

associada ao número de graus de liberdade que o mecanismo possui, enquanto que 

a conectividade está associada ao número de coordenadas independentes necessá-

rias para especificar a localização de um elo em relação a outro. Assim, enquanto 

que um mecanismo possui mobilidade, suas cadeias cinemáticas possuem conecti-

vidade, que também é determinada pelo critério supracitado. 

Na teoria de grupos de deslocamento de Lie, o mecanismo paralelo é dividido em 

cadeias seriais. Cada uma dessas cadeias é analisada pelo critério de Kutzbach-

Grübler, e a intersecção de seus resultados fornece a mobilidade do efetuador. As-

sim, para o mecanismo 2RSU+PPaP da figura acima, pode-se dividi-lo em três ca-

deias seriais: duas na forma RSU e uma na forma PPaP. A cadeia PPaP pode ainda 

ser dividida em duas cadeias do tipo PRRP, totalizando 4 cadeias cinemáticas aber-

tas. 

A Tabela 10 mostra quais parâmetros foram utilizados para a determinação da co-

nectividade (C) de cada cadeia cinemática. As cadeias RSU permitem os 6 gdl do 

espaço 3D e, por isso, possuem conectividade 6; a cadeia PRRP admite apenas 4 

gdl, a saber trans(x), trans(y), trans(z) e rot(x). No entanto, quando associada à outra 

cadeia PRRP, ocorre limitação da rot(x) o que leva à redução da conectividade da 

cadeia PPaP para 3. 

Tabela 10 – Parâmetros do critério de Kutzbach-Grübler. 

Cadeia 𝜆 Ne np1 np2 np3 C 

RSU 6 4 1 1 1 6 

PRRP 6 5 4 0 0 4 

 

Fazendo-se a intersecção das conectividades das duas cadeias RSU e da cadeia 

PPaP, obtém-se a mobilidade final do efetuador, que é 3: trans(x), trans(y) e 

trans(z). Observe que, para alguns mecanismos mais intuitivos, o uso desse proces-

so para determinação da mobilidade parece desnecessário. No entanto, para meca-

nismos mais complexos, tomando-se os devidos cuidados, esse procedimento facili-

ta a compreensão de seu funcionamento, e da complexidade de seu controle. 

Nesta seção foram abordados os conceitos básicos sobre movimentação no espaço 

e a classificação de alguns mecanismos. Também foram apresentadas as ideias de 



 
 

134 

 

cadeias cinemáticas e mobilidade de um mecanismo. Na seção seguinte os concei-

tos aqui apresentados serão utilizados para dar uma ideia geral de como funciona o 

controle de máquinas e equipamentos. 

 

 

A.2 CONTROLE 

 

 

Na seção anterior foram abordados os conceitos básicos de uma máquina e a termi-

nologia mais utilizada para o escopo deste trabalho. Nesta seção serão apresenta-

dos conceitos sobre o controle de mecanismos, e o que é necessário para que ele 

possa ser realizado adequadamente. 

Um requisito para o funcionamento de qualquer mecanismo é um elemento que 

permita a movimentação dos elos aos quais esse elemento esteja imediatamente 

conectado. Como visto anteriormente, esse elemento é o atuador. Um atuador pode 

exercer essa movimentação de diversas maneiras como, entre outras, através da 

pneumática, da hidráulica, ou da elétrica. Essa última será tomada como referência 

para explicar os assuntos que vêm a seguir. 

Existem alguns tipos de atuadores elétricos, mas de maneira simplificada, um atua-

dor elétrico é um motor que consiste em um rotor e de um enrolamento. Dependen-

do do nível de corrente fornecido aos enrolamentos do motor, e também da carga 

conectada no eixo de saída, ter-se-á um movimento maior ou menor no rotor de saí-

da. No entanto, a forma como essa aplicação da corrente é feita pode variar. 

Assim, a primeira distinção que se faz aqui é entre os controles de malha aberta e os 

de malha fechada. No primeiro, o controlador simplesmente indica a corrente que 

deve ser seguida e admite que o sistema funcionou corretamente. No segundo caso, 

de malha fechada, existe uma realimentação que informa ao controlador se o estado 

desejado foi atingido ou não, de forma que ele possa corrigir a corrente fornecida. 

Essa realimentação se dá a partir de informações fornecidas por sensores espalha-

dos em pontos chave do mecanismo. Existem diversos tipos de sensores, e diversas 

aplicações para os mesmos. Existem, por exemplo, sensores mecanicamente aco-
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plados ao mecanismo, como é o caso dos encoders, e sensores que não estão em 

contato físico com o mecanismo, como é o caso da medição laser. 

Os encoders consistem basicamente em discos com marcações pretas e brancas 

em sua superfície, ou furos no lugar das marcações brancas. Por meio de um emis-

sor de luz, é medido o número de vezes que a luz passou pelo disco, ou foi refletida 

por ele, durante o movimento. 

No caso dos lasers, a medição é feita através da emissão de um feixe de luz, que é 

refletido pela superfície de interesse e é captado novamente pelo sistema de medi-

ção. A diferença de fase (ou de frequência) existente entre esses feixes é utilizada 

para calcular a velocidade da superfície de interesse; trata-se essencialmente do 

efeito Doppler. 

Um controlador processa essas informações de duas maneiras: de forma centraliza-

da ou de forma descentralizada, admitindo-se um sistema com mais de um atuador. 

No primeiro caso, há uma única unidade de controle que, ao receber informações de 

diversos sensores, determina o valor da corrente a ser aplicada nos atuadores. No 

segundo caso, cada um dos atuadores possui uma unidade de controle que informa 

a ele qual o valor correto a ser assumido. O APÊNDICE A – , exemplifica os concei-

tos tratados até aqui. 

Os sistemas podem ainda ser lineares ou não lineares, dependendo das equações 

que regem seu comportamento. Toma-se como exemplo um sistema massa-mola. 

Sua equação estática pode ser escrita como 𝐹 = 𝑘𝑚 ∙ 𝑥, em que 𝐹 é a força aplicada, 

𝑘𝑚 é a rigidez da mola e 𝑥 é o deslocamento desejado. Nesse caso, o sistema é li-

near: o deslocamento varia proporcionalmente com a variação da força. 

Mas, se admitirmos que o material da mola não é homogêneo, e que existem falhas 

oriundas de sua produção, pode-se considerar que 𝑘 = 𝑓(𝑥) e, portanto, 𝐹 = 𝑘(𝑥) ∙

𝑥. O sistema não mais é linear e a rigidez da mola varia em função da posição em 

que o sistema se encontra. O mesmo pode ocorrer com a massa, o amortecimento, 

e demais termos que possam existir nas equações dinâmicas.  O que nos leva a 

outradiferenciação: o tipo de (re)alimentação. 

Existem dois tipos: feedforward e feedback. O mais comum é a realimentação feed-

back (Craig, 2005), na qual, para cada posição, todos os termos são calculados e 

posteriormente inseridos no equacionamento para determinação do movimento. Na 
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alimentação feedforward utiliza-se apenas a informação da posição final, antes dela 

ser atingida: o resultado é um controle bem mais rápido, mas  que despreza a dinâ-

mica atuante no sistema. Para velocidades altas isso pode fazer uma grande dife-

rença. Há maneiras de se melhorar ambos os tipos, mas elas não serão abordadas 

aqui. 

Máquinas com cadeias cinemáticas diferentes também tendem a ter relações dife-

rentes entre as suas variáveis. Isso ocorre porque, em uma MCS, todas as variáveis 

são independentes umas das outras, ou seja, a alteração do valor de uma das variá-

veis de controle não afeta outra posição senão aquela diretamente controlada. 

No caso das MCP, frequentemente a variação de uma das variáveis de controle afe-

ta diretamente outra, obrigando o funcionamento simultâneo dessas variáveis para 

que o controle seja satisfatório. A primeira situação é a de sistemas desacoplados e, 

a segunda, de sistemas acoplados. 

Para que um mecanismo funcione ele depende de, pelo menos, dois tipos de equa-

ções. A primeira delas são as equações cinemáticas, que estabelecem as relações 

entre os atuadores, cada um de seus elos e o efetuador. Na cinemática de posição 

as relações de posição são determinadas, de forma que, para uma dada posição 

dos atuadores, pode-se saber a posição do efetuador, e vice-versa. 

Sua derivação resulta na cinemática de velocidades, em que essa mesma relação 

pode ser estabelecida, dessa vez para todas as velocidades dos pontos de interes-

se. Ao se realizar mais uma derivação, aparece a cinemática de acelerações, que 

rege a relação de aceleração entre cada elo. Essas três relações cinemáticas são 

utilizadas no conceito seguinte: as equações dinâmicas. 

Equações dinâmicas nada mais são do que a representação de um sistema através 

de relações matemáticas que, quando resolvidas, fornecem as informações deseja-

das para que o controle de um mecanismo seja realizado. Aqui aparece outro con-

ceito muito importante: a modelagem do sistema. 

A modelagem de um sistema é a representação de seu comportamento através de 

equações, tanto cinemáticas quanto dinâmicas. Essa modelagem não representa o 

fenômeno em si, mas como esse fenômeno é interpretado para quem está querendo 

controlá-lo ou observá-lo. A correta modelagem de um sistema é necessária para o 

seu correto controle. 
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No entanto, ela é sempre uma aproximação: por ser um fenômeno natural, há variá-

veis que são desconhecidas, ou até mesmo desconsideradas para uma determinada 

modelagem, em função de sua relevância para os termos do controle. Assim, um 

sistema modelado o mais próximo do fenômeno real é sempre desejado. 

Ao lado da modelagem existe o dimensionamento de um mecanismo. O dimensio-

namento de um mecanismo é a forma como ele foi projetado para atender às suas 

expectativas de funcionamento. Quando ele é desenhado de forma que suas partes 

constituintes suportem mais do que foi inicialmente modelado, diz-se que ele é um 

mecanismo sobredimensionado. Quando, ao contrário, ele suporta menos do que o 

que foi modelado, diz-se que é um mecanismo subdimensionado. 

A análise de um sistema de controle pode ser realizada de duas formas: através de 

uma simulação computacional, ou através de uma medição real. Há uma diferença 

significativa entre o controle simulado e o controle experimental. No primeiro caso, a 

modelagem do sistema é utilizada para fornecer as entradas do controlador; no se-

gundo, essas mesmas entradas recebem diretamente as informações dos sensores 

do mecanismo. 

Assim, essencialmente, num controle simulado, deseja-se controlar a percepção de 

um sistema real, ou seja, podem ficar de fora da simulação variáveis importantes, 

mas que não foram identificadas como tal naquele momento. Já no controle experi-

mental isso não tem como ocorrer: caso algo não tenha sido considerado, e seja im-

portante, o controlador não irá funcionar a contento. Ambos os controles são impor-

tantes: o primeiro para realizar correções mais evidentes no equacionamento, e o 

segundo para verificar as hipóteses assumidas e realizar o ajuste fino de variáveis. 

O espaço de referência em que se realiza um determinado controle também é muito 

importante, e pode ser de dois tipos: no espaço das juntas e no espaço do efetua-

dor. No primeiro caso, utilizam-se informações sobre o posicionamento das juntas e 

infere-se o posicionamento do efetuador. No segundo, conhece-se o posicionamento 

do efetuador. 

O segundo caso parece mais adequado que o primeiro, e de fato o é. Porém, na prá-

tica, o conhecimento da posição exata do efetuador é muito difícil de ser implemen-

tado. Caso ele seja utilizado num sistema no qual essa informação não está disponí-

vel, ela pode ser inferida pela cinemática direta.  
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Essa solução possui alguns problemas, justamente devido ao uso da cinemática di-

reta. Com a adição de mais equações a serem resolvidas, o custo computacional 

fica mais elevado. Além disso, dependendo das simplificações utilizadas para relaci-

onar a posição dos atuadores com a posição do efetuador, podem existir erros na 

determinação do efetuador por meio dessa solução. 

Se, contudo, a informação sensorial é mais fácil de ser implementada nos atuadores, 

o controle no espaço das juntas torna-se mais rápido em resposta que o no espaço 

do efetuador. Porém, o custo disso é se inferir continuamente a posição final do efe-

tuador, e não sua posição real, conforme já levantado no parágrafo anterior. 

Assim, o controle no espaço do efetuador seria o melhor, mas de difícil implementa-

ção; o controle no espaço das juntas é mais fácil de ser implementado, mas com 

prejuízo da localização real do efetuador. A escolha de um ou outro deve ser feita de 

acordo com o sistema que se tem disponível e, muitas vezes, não há o que se esco-

lher: a disponibilidade de hardware irá defini-la naturalmente. 

Por fim, a última distinção que será feita neste trabalho é entre três técnicas de con-

trole: o controle proporcional-integral-derivativo (PID), o controle por torque compu-

tado (CTC) e o controle por modos deslizantes (SMC). No controle PID, o sistema 

modelado é utilizado para calcular três ganhos: sobre a posição, sobre sua integral, 

e sobre a velocidade. 

O controlador atua sobre os erros existentes em cada uma dessas três variáveis, e 

controla o sistema. Geralmente ele é utilizado em sistemas lineares, podendo ser 

usado em alguns sistemas não lineares com a aplicação de algumas técnicas de 

linearização, que não serão abordadas aqui. 

O controlador PID é o mais utilizado em larga escala, devido a sua simplicidade. 

Além disso, quando associado a atuadores que possuem uma grande redução entre 

o motor e o membro atuado, têm uma elevada robustez (Craig, 2005). A razão para 

isso é que a redução elevada isola o sistema do atuador, que passa a controlar, de 

certa forma, apenas seu próprio sistema dinâmico. 

O CTC consiste geralmente no controle de sistemas não lineares, justamente pelo 

fato de compensar essas não linearidades. O comportamento do sistema é trans-

formado numa forma linear, mais fácil de ser controlada, porém mais custosa em 
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termos de cálculos. Essa forma linear também possui ganhos proporcionais, inte-

grais e/ou derivativos, assim como ocorre no controle PID. 

Uma característica forte do controlador CTC é que o sistema deve estar muito bem 

modelado. Na prática, isso é bem difícil, pois variações dimensionais, de composi-

ção de materiais, e outras fontes de erros não imaginadas podem inserir comporta-

mentos não previstos na planta. O sistema de controle pode não conseguir compen-

sar esse novo comportamento e o mecanismo passa a não ser controlado adequa-

damente. 

A proposta do SMC é justamente compensar esse desconhecimento sobre a planta 

de duas maneiras: a primeira é inserindo uma componente de desconhecimento so-

bre os parâmetros das equações. Essa componente atua no sentido de aumentar ou 

diminuir um esforço de controle que tende a estabilizar o sistema. 

A segunda é transformando um problema físico num problema puramente matemáti-

co: ao invés de se tentar atingir um determinado ponto físico, o problema é transferi-

do para o espaço de estados em outra variável. Assim, o controle de um sistema de 

ordem elevada passa a ser realizado através da solução de um problema de estabi-

lização de primeira ordem (Slotine, et al., 1991). 

Unindo essas duas modificações, o SMC consegue gerar um controlador muito ro-

busto. Porém, também há problemas: o custo computacional é mais alto que o do 

CTC, e no SMC puro existe o problema de chattering. Chattering é uma oscilação de 

alta frequência em torno do ponto desejado. Por isso são utilizadas modificações do 

SMC para compensar isso, modificações estas que podem introduzir erros de 

posição nas variáveis controladas. 

Existem situações em que as propriedades de um mecanismo variam de acordo com 

a posição do efetuador. Ao se utilizar quaisquer dos controladores apresentados até 

aqui, para compensar essas diferentes características, utilizam-se ganhos de forma 

variável. Assim, os valores dos ganhos a serem utilizados são tabelados, modifican-

do os resultados das equações de controle em função da posição em que o 

efetuador se encontra. 

Uma característica inerente a todos os tipos de controle é que a natureza discreta 

dos cálculos feitos pelo computador introduz erros na característica contínua do 
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tempo. O sistema passa a ser representado por pontos, estados lidos mediante seus 

sensores, mas que não representam fielmente seu comportamento. 

A taxa de amostragem, a complexidade das equações de controle, a velocidade do 

fenômeno que se deseja controlar, e a capacidade de processamento do computa-

dor utilizado são alguns dos fatores que influenciam diretamente no desempenho do 

mecanismo a ser controlado (Craig, 2005). 

Como é possível perceber, não existe uma forma de controle definitiva. Cada uma 

delas tem seus pontos fortes e fracos, e é mais indicada para um ou outro caso. A 

ideia deste estudo é determinar qual poderia ser a melhor forma de controlar o me-

canismo que será discutido na seção seguinte. 

 

 

A.3 APLICAÇÕES 

 

 

Originalmente, a máquina proposta foi desenhada para executar a manipulação rá-

pida de objetos. A manipulação rápida de objetos é característica de alguns setores 

específicos, como o eletroeletrônico, o farmacêutico, o alimentício e o de embala-

gem (Broghard, 2002). Trata-se de tarefas como transferência de peças de uma cé-

lula de produção para outra, ou entre esteiras de produção, ou ainda empacotamen-

to de produtos finalizados. 

Ela difere das máquinas de usinagem, pois, de uma maneira geral, em operações de 

usinagem, a energia utilizada para realizar uma atividade específica é determinada 

pelo tipo de acabamento que se deseja na peça. Assim, em termos de consumo 

energético em operações de posicionamento na usinagem e na própria usinagem, 

não existe muita diferença entre as máquinas de cinemática paralela e as seriais 

(Hartmann, 2011). 

No entanto, no caso da manipulação de objetos o mesmo não se aplica. Como o 

requisito principal é um nível de produtividade elevado, com redução dos tempos de 

ciclo, a menor inércia existente nos mecanismos paralelos reduz a energia necessá-

ria para movimentação do efetuador, reduzindo assim a energia consumida. Soma-
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se a isso a alta rigidez que pode ser obtida ao se fechar a cadeia cinemática entre 

os diversos segmentos (Merlet, 2002) (Ceccarelli, 2004). 

Geralmente, prefere-se o uso de MCP que possuam simetria dentro de seu espaço 

de trabalho, pois operações como as de usinagem requerem as mesmas caracterís-

ticas dinâmicas para a mesma qualidade em quaisquer peças fabricadas. No entan-

to, algumas atividades de manipulação rápida não necessitam dessa condição. 

Sistemas assimétricos podem ser utilizados, com ganhos em custo e produção, para 

atividades em que, por exemplo, as velocidades necessárias nos eixos ortogonais 

sejam diferentes (Almeida, et al., 2010) (Almeida, et al., 2011). É o caso de aplica-

ções de transferência entre esteiras: a distância maior entre duas esteiras, em com-

paração com a distância entre peças de cada esteira, exige que, para a manutenção 

de um alto ciclo, a velocidade seja maior na região de maior distância. Observe a 

Figura 76. 

 

 

Figura 76 – Diferentes velocidades em sistemas assimétricos (Próprio). 

 

Nesse sentido, um mecanismo com menor velocidade na direção ‘a’ em relação à 

direção ‘b’ pode ser utilizado com tanto sucesso quanto um mecanismo com veloci-

dade equivalente a ‘b’ em todas as direções. É mais fácil compreender essa diferen-

ça quando se aborda, por exemplo, as forças na reabilitação humana dos membros 

superiores. 
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Na Figura 77 pode-se observar o equivalente biológico do que se quis demonstrar 

na Figura 76. As forças são maiores na direção anteroposterior (b) que na direção 

mediolateral (a), tanto devido aos grupos musculares acionados quanto às alavan-

cas a que são submetidos em cada uma das situações. 

 

 

Figura 77 – Diferentes forças na reabilitação humana (Indeterminado). 

 

Apesar de terem sido concebidos para aplicações industriais, a baixa inércia das 

MCP faz com que também sejam adequadas para fisioterapia de pacientes em rea-

bilitação (Almeida, et al., 2013).  A fraqueza muscular exige que as máquinas com 

essa finalidade tenham baixa impedância e altas acelerações, mostrando-se mais 

adequadas que seus equivalentes seriais (Zollo, et al., 2008). 

 
 

A.4 ENSAIOS EXPERIMENTAIS 

 

 

Ensaios experimentais podem ser realizados de diversas maneiras, dependendo da 

norma utilizada como referência. No entanto, alguns conceitos, e até mesmo alguns 

procedimentos, de ensaios são similares em diversas delas. Para se começar, é in-

teressante apresentar algumas definições que constam do Vocabulário Internacional 

de Metrologia (Inmetro, 2012), como se segue. 

Uma grandeza é uma “Propriedade dum fenômeno dum corpo ou duma substância, 

que pode ser expressa quantitativamente sob a forma dum número e duma referên-

cia” (Inmetro, 2012). De maneira simplificada, uma grandeza é aquilo que se deseja 

conhecer sobre um determinado fenômeno, corpo ou substância. 
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Para isso deve-se realizar algum tipo de medição, que irá retornar um determinado 

valor. Valor é a expressão quantitativa de uma grandeza, e está associado a um 

número e a uma unidade de medida. Mas um valor tem pelo menos três diferencia-

ções. 

Quando desejamos medir um determinado corpo, sempre dependemos de um ins-

trumento de medição, com uma escala definida. No entanto, essa escala pode variar 

minimamente dependendo de muitos fatores. É possível inclusive obter valores me-

didos (𝑉𝑚) diferentes para uma grandeza de um mesmo corpo utilizando instrumen-

tos de medição diferentes. No entanto, o valor original da grandeza medida não se 

alterou. 

A esse valor dá-se o nome de valor verdadeiro que, na prática, nunca é conhecido. 

O que se conhece é o valor de referência (𝑉𝑟), que é o “Valor duma grandeza utili-

zado como base para comparação com valores de grandezas da mesma natureza.” 

(Inmetro, 2012). Esse valor de referência é aquele obtido com um instrumento me-

lhor que aquele que se deseja analisar. A Figura 78 ilustra essa relação. 

 

 

Figura 78 – Relação entre os tipos de valores que podem existir (Próprio). 

 

Aqui é interessante apresentar a diferença entre os conceitos de incerteza de medi-

ção e de erro de medição (𝑒𝑚). A primeira é uma estimativa do grau de desconheci-

mento que se tem sobre um determinado valor medido. A segunda é a diferença que 
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existe entre um valor medido e um valor de referência utilizado. A Equação (94) 

mostra essa definição. 

 
(94) 

 
Na Figura 78, admitindo-se que o paquímetro tenha uma menor divisão de 0,05 mm, 

e que a menor divisão da escala seja de 0,5 mm, tomando-se ainda o paquímetro 

como instrumento de referência, o erro de medição da escala é de 0,2 mm. Já a in-

certeza de medição de ambos os instrumentos pode ser aproximada como sendo a 

metade de sua menor divisão. 

Assim, as incertezas da escala e do paquímetro são de, respectivamente, 0,25 mm e 

0,025 mm. O motivo para a utilização da metade da menor divisão, assim como a 

diferenciação entre incertezas do tipo A e do tipo B, e a propagação das incertezas, 

não serão abordadas neste trabalho. No entanto, elas podem ser consultadas em 

outras obras (Joint Committee for Guides in Metrology, 2010). 

A análise do desempenho de um mecanismo pode ser avaliada através de alguns 

parâmetros, tais como sua exatidão e sua repetibilidade. A exatidão é o “Grau de 

concordância entre um valor medido e um valor verdadeiro dum mensurando.” 

(Inmetro, 2012). Apesar disso, não lhe é atribuído um valor numérico. Uma medição 

é dita mais exata quando fornece um erro de medição menor. (Inmetro, 2012). 

Já a repetibilidade reflete, de acordo com algumas condições, a precisão de medi-

ção, que é o grau de concordância entre indicações ou valores medidos, obtidos por 

medições repetidas. “A precisão de medição é geralmente expressa numericamente 

por características como o desvio-padrão, a variância ou o coeficiente de variação, 

sob condições especificadas de medição.” (Inmetro, 2012). 

Essas condições dizem respeito à forma pela qual as medições foram feitas. No ca-

so da repetibilidade, elas devem incluir: 

➢ o mesmo procedimento de medição; 

➢ os mesmos operadores; 

➢ o mesmo sistema de medição; 

➢ as mesmas condições de operação; 

➢ o mesmo local; 

𝑒𝑚 = 𝑉𝑚 − 𝑉𝑟 
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➢ o mesmo objeto; e 

➢ em um curto período de tempo. 

Para o caso de robôs industriais e sistemas robóticos, a exatidão pode ser determi-

nada através da medição do erro de posicionamento do efetuador. Para tanto, medi-

ções sucessivas devem ser realizadas, sendo que é a média dos valores medidos 

que será comparada com o valor de referência (American National Standards 

Institute, 1990). 

O mesmo se aplica para máquinas-ferramenta (ABNT, 1999), máquinas de medição 

de coordenadas (ABNT, 2010), manipuladores (International Organization for 

Standardization, 1998) e centros de usinagem (ABNT, 1999). É claro que os proce-

dimentos específicos de cada um dos casos são variados, mas a definição da exati-

dão de medição é similar. 

Analogamente, a repetibilidade é dada pela precisão de posicionamento do efetua-

dor, calculada numericamente através do desvio padrão (Chrysler Group LLC, Ford 

Motor Company, General Motors, 2010). A incerteza de medição pode ser adiciona-

da para fornecer maiores informações sobre as medidas, mas ela não será aborda-

da neste trabalho. 
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