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RESUMO

GONÇALVES, A.H., ESTUDO EXPERIMENTAL DO CONTROLE DE MOVIMENTO
DE UMA PLATAFORMA STEWART DO TIPO 6-UPUR, Bauru, 2019, 137 p., Disser-
tação (Mestrado), Faculdade de Engenharia, UNESP - Universidade Estadual Paulista.

Robôs paralelos ou robôs de cadeia cinemática fechada vêm ganhando destaque no
cenário industrial e acadêmico, principalmente diante da necessidade de robôs com altas
acelerações e velocidades, alta relação capacidade de carga/peso e alta rigidez e precisão,
motivo pelo qual são usados em simuladores de voo e robôs pick-and-place. Muitos tra-
balhos foram publicados tratando sobre o controle de posição de robôs paralelos, porém
muitos mantiveram-se restritos ao estudo teórico, sem considerar algumas limitações na
aplicação prática. Neste contexto, esta dissertação apresenta o projeto e a implementação
prática de um controlador PD (Proporcional-Derivativo) independente para cada junta
de um robô paralelo de seis graus de liberdade do tipo 6-UPUR (universal-prismática-
universal-rotational) acionado por atuadores lineares eletromecânicos. Inicialmente foi
realizada a calibração e o acondicionamento do sinal dos sensores de realimentação, do
driver e dos atuadores eletromecânicos. Posteriormente, modelos matemáticos do compor-
tamento dinâmico dos atuadores lineares foram identificados e, finalmente, considerando
critérios de desempenho específicos para simuladores de voo, foram projetados os contro-
ladores para cada atuador. O desempenho de cada controlador foi avaliado por meio de
sinais de entrada em degrau, rampa e parábola em coordenadas cartesianas e, por meio da
cinemática inversa, foram calculadas as entradas desejadas para cada atuador. O desem-
penho do robô na frequência foi avaliado por meio de trajetórias senoidais em coordenadas
cartesianas, funções descritivas e um sensor inercial de seis graus de liberdade. Os resul-
tados obtidos mostraram as limitações do desempenho do robô, devido principalmente à
saturação da amplitude da lei de controle, ruído no sensor de realimentação, zona morta
e limitações de potência do atuador.

Palavras-chave: Robô paralelo, Plataforma de Stewart, Controle PID, Controle in-
dependente das juntas, Identificação de sistemas.



ABSTRACT

GONÇALVES, A.H., EXPERIMENTAL STUDYOFMOTION CONTROL OF A 6UPUR
STEWART PLATFORM, Bauru, 2019, 137 p., Dissertation (Master degree), Faculty of
Engineering, UNESP - São Paulo State University.

Parallel robots or closed kinematic chain robots has gained more attention from both
in industry and in academic research, especially in view of the need for robot whith high
velocities and accelerations, high payload-weight ratio, high stiffness and accuracy. That
is why they are used in flight simulators and robots pick-and-place. Many studies have
been published addressing the problem of motion control of parallel robots, but many
are limited to the theoretical study, without considering some limitations in practical
application. In this context, this dissertation presents the design and practical imple-
mentation of independent-joint PD (Proportional-Derivative) controller for a 6-UPRU
(universal-prismatic-universal-rotational) degree-of-freedom parallel manipulator driven
by electromechanical linear actuators. First, the feedback sensors, drive and electrome-
chanical actuators are calibrated, and their signals are processed. Later, mathematical
models of the dynamical behaviour of the linear actuators are identified. Then, conside-
ring specific performance criteria for flight simulators, the controller for each actuator is
designed. The performance of each controller was evaluated for step, ramp and parabolic
inputs in cartesian coordinates, then the cartesian trajectory is converted to desired actu-
ator trajectory by using inverse kinematics. The perfomance of the robot was evaluated in
frequency domain using sinousoidal inputs in cartesian coordinates, describing functions
and a six degree of freedom inertial measurement unit (IMU). The results showed the
limitations on the performance of the robot, mainly due to controller saturation, feedback
sensor noise, dead zone and power limitations of the actuator.

Key words: Parallel robot, Stewart platform, PID control, Independent joint control,
System identification.
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Capítulo 1

INTRODUÇÃO

Nos últimos anos tem-se testemunhado um desenvolvimento importante no uso de
robôs no mundo industrial. No entanto, a estrutura mecânica dos robôs mais populares,
os robôs seriais, não parecem apropriadas para certas aplicações que estão sendo cada
vez mais utilizadas pela indústria, como por exemplo, robôs pick and place ultrarrápidos,
simuladores de movimentos, máquinas-ferramentas de alta precisão, etc.

Com o desenvolvimento da automação industrial e da robótica sendo motivado pelas
preocupações relacionadas com o aumento da produtividade, qualidade e a segurança no
trabalho, permitindo ao ser humano a redução do esforço e o conforto nas atividades do
processo produtivo nas indústrias, é comum associar o uso de cadeias cinemáticas abertas
(remetendo ao braço humano), robôs seriais, como robôs manipuladores.

Um robô serial consiste em uma sequência de elos conectados em série através de
juntas, geralmente, juntas prismáticas ou de revolução, o que permite que o robô realize
movimentos envolvendo grandes deslocamentos (amplo espaço de trabalho) comparado
com o espaço que eles ocupam, e dependendo do número de graus de liberdade, eles
também possuem excelente manobrabilidade (habilidade de contornar obstáculos).

A principal desvantagem desse tipo de robô é sua baixa capacidade de carga devido
a sua estrutura serial (comportamento semelhante a uma estrutura engastada), apre-
sentando vibrações com altas velocidades e flambagem de seus elos quando submetido
a altas cargas, comprometendo o desempenho dinâmico e a precisão de posicionamento
(MERLET, 2006).

Manipuladores paralelos (cadeias cinemáticas fechadas) podem ser adotadas para ame-
nizar o peso do próprio manipulador e consequentemente, aumentar a capacidade de carga.
Merlet (2006) define um manipulador paralelo como um mecanismo que consiste de uma
plataforma móvel com n-graus de liberdade e uma base fixa, interligadas por n-cadeias
cinemáticas independentes, formadas por no mínimo dois elos e acionadas por um único
atuador linear ou rotacional.

Nesta configuração, como todos os atuadores estão posicionados sobre uma base co-
mum, cada um deles não precisa do apoio ou da unidade de massa dos outros, podendo
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dessa maneira, lidar com cargas pesadas e ainda ser energeticamente eficiente, tendo em
vista que vários atuadores agem sobre o mesmo corpo, o que resulta uma carga efetiva
(payload) com baixa inércia. Por conseguinte, movimentos de alta frequência podem ser
simulados para a mesma potência de acionamento comparado com robôs seriais. Por esse
motivo as estruturas paralelas são usadas em simuladores de voo e robôs pick-and-place
ultrarrápidos.

A alta precisão de posicionamento desta estrutura deve-se a sua alta rigidez e pela
configuração paralela permitir que o erro produzido em sua cadeia cinemática não seja
acumulativo como em cadeias cinemáticas abertas. Pode-se citar por exemplo sua apli-
cação em cirurgias de alta complexidade e a utilização em centros de usinagem de alta
precisão. As principais desvantagens em sua utilização, no entanto, referem-se ao espaço
de trabalho reduzido, interferência e acoplamento dinâmico entre atuadores e existência
de singularidades internas no espaço de trabalho (MERLET, 2006). Não obstante, na
maioria dos casos, estas desvantagens podem ser superadas pelo requisitos da aplicação.

Em geral, a escolha de um mecanismo paralelo é justificado pela alta relação capa-
cidade de carga/peso, alta rigidez, alta precisão de posicionamento, alta capacidade de
carga e alta velocidade.

Dentre os manipuladores paralelos mais usados, e especialmente utilizados em apli-
cações de controle de movimento espacial (seis graus de liberdade), está o manipulador
paralelo conhecido na área acadêmica como plataforma de Stewart (segundo os fatos his-
tóricos, essa configuração deveria ser chamada de plataforma de Gough-Stewart-Capple
(BONEV, 2003)). As aplicações deste tipo de estrutura incluem principalmente: Simu-
ladores de movimento (CAE, 2018; TOYOTA MOTORSPORT GMBH (TMG), 2007;
NEHAOUA; ARIOUI; MAMMAR, 2011; HE; FAN; MA, 2005), sendo no Brasil a obriga-
toriedade do uso de um simulador de direção em todos os Centros de Formação de Condu-
tores para habilitação na categoria “B” prevista na resolução nº 543 de 15/07/2015 /CON-
TRAN (Conselho Nacional de Trânsito), máquinas-ferramentas de alta precisão (GARA-
GIC; SRINIVASAN, 2004), dispositivos de alta precisão e sensores de força (PHYSIK
INSTRUMENTE (PI), 2018), pesquisa e terapia em reabilitação, simuladores para trei-
namento equestre (ESKOLA; HANDROOS, 2013), controle de vibração (PREUMONT et
al., 2007), dispositivos hápticos (FAULRING; COLGATE; PESHKIN, 2004), guindaste
(LYTLE; PROCTOR; SAIDI, 2008), instalador de tubulações (KIM; BERNOLD, 2008),
etc.

É importante ressaltar que todas as vantagens das arquiteturas paralelas citadas acima
são tipicamente presentes em aplicações práticas se os componentes do mecanismo paralelo
(hardware e software) apresentam alto nível de desempenho.
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1.1 Justificativa
Vários trabalhos detalham uma abordagem teórica sobre o controle de robôs paralelos

do tipo plataforma de Stewart, porém, na prática, algumas limitações físicas que podem
degradar o desempenho do sistema de controle, especialmente no sistema de acionamento,
não são consideradas no projeto teórico, como por exemplo, velocidade máxima dos atu-
adores, saturação do driver de acionamento do atuador, a presença de ruído no sensor de
alimentação, a presença de zona morta na resposta do atuador, entre outros.

Diante disso, propõem-se neste trabalho uma abordagem prática no projeto e imple-
mentação de uma técnica de controle PID no espaço das juntas para um robô paralelo do
tipo 6-UPUR acionado por atuadores lineares eletromecânicos.

De forma geral, o funcionamento lógico do robô é desenvolvido experimentalmente,
tendo como legado uma infraestrutura pronta para futuras implementações de novas téc-
nicas de controle com a comunicação do robô assegurada.

Além disso, com o desenvolvimento deste trabalho voltado a controladores sintonizados
baseando-se nos requisitos de desempenho aplicados a simuladores de voo, é possível
futuramente implementar um simulador partindo de seu sistema de movimento.

1.2 Objetivos
Conforme o que foi exposto anteriormente, o principal objetivo deste trabalho consiste

na modelagem, identificação, projeto, simulação e implementação experimental do sistema
de controle de um robô paralelo com seis graus de liberdade do tipo 6-UPUR acionado
por meio de atuadores lineares eletromecânicos.

1.2.1 Objetivos Específicos

• Obter modelos matemáticos do sistema de acionamento do robô paralelo formado
por atuadores lineares eletromecânicos para projetar os controladores;

• Projetar, a partir da técnica de controle PID (proporcional-integrativo-derivativo),
um controlador independente para cada junta de um robô paralelo;

• Aplicar a técnica estudada no controle de um robô real;

• Avaliar o desempenho do controlador implementado, viabilizando a aplicação do
mesmo fora do ambiente de simulação;

• Comparar os resultados obtidos para detalhar as vantagens para os diferentes pro-
jetos realizados.

15



1.3 Descrição da dissertação
Esta dissertação está subdividida em 7 capítulos, sendo o primeiro capítulo composto

de uma introdução ao projeto, motivação, objetivos principais da pesquisa e uma breve
apresentação dos demais capítulos.

O Capítulo 2 traz uma revisão bibliográfica abordando as estruturas de controle que
podem ser aplicadas à manipuladores paralelos, a topologia do mecanismo, um breve
histórico com as implementações práticas de controladores para manipuladores paralelos
com 6 graus de liberdade, uma revisão definindo os critérios de desempenho para os
sistemas de 1ª e 2ª ordem e uma introdução a técnica de controle PID.

No Capítulo 3 são apresentados os equipamentos utilizados para a simulação e o de-
senvolvimento experimental do projeto.

Aborda-se no Capítulo 4 toda a metodologia utilizada no desenvolvimento da disser-
tação, desde a calibração do sensor de realimentação do sistema até a determinação e
escolha dos requisitos de desempenho para projeto dos controladores.

Apresentam-se no Capítulo 5 os resultados experimentais obtidos após utilização da
metodologia descrita no Capítulo 4. Quanto a análise dos resultados, uma breve discussão
sobre elas é realizada no decorrer de cada seção.

As conclusões do trabalho podem ser encontradas no Capítulo 6. Finalmente no
Capítulo 7, são mostrados os trabalhos publicados referente ao trabalho desenvolvido.
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Capítulo 2

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Os robôs de estrutura mecânica paralela (robôs paralelos) podem ser divididos em
camadas como mostrado na Figura 2.1.

Figura 2.1: Divisão por camadas de um robô paralelo

Fonte: (MERLET, 2002), 2018.

1) A camada mecanismo, representa a arquitetura mecânica definida inicialmente por
um modelo teórico constituído por:

• A topologia do mecanismo, isto é, o arranjo das juntas, dos elos e dos atuadores
para produzir o movimento desejado.

• A geometria do mecanismo, isto é, as dimensões dos elos, a distribuição das juntas
e localização dos eixos das juntas.
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Porém, em aplicações práticas deve ser considerado:

• A geometria real e as características físicas das juntas, dos elos e dos atuadores.

• Os sensores internos (usados para o controle de movimento) e externos (usados para
obter informação do ambiente em torno do robô e algumas vezes para o controle de
movimento).

2) A camada de controle consiste de:

• “Comunicação”, módulo que permite a transferência de informação entre os sensores
e atuadores do mecanismo com o controlador.

• “Controle”, que pode ser dividido em

– Gerador de trajetória, que permite calcular a sequencia de movimentos que
deve ser acompanhado pelo mecanismo.

– O controlador, que garante o acompanhamento das trajetórias desejadas.

3) A camada de projeto e simulação consiste de:

• Módulo de projeto, que permite determinar teoricamente a topologia e a geometria
que melhor se adapte a uma tarefa predefinida a ser realizada pelo mecanismo.

• Módulo de simulação, que permite simular o comportamento do robô para uma
dada topologia e geometria.

4) A camada “calibração”, permite compensar erros que não foram levados em conta
no modelo nominal em relação a sua estrutura real, tais como, erros nos parâmetros
cinemáticos, deformação da estrutura, folgas, desalinhamento, etc.

2.1 Topologia do robô paralelo
A arquitetura do mecanismo paralelo utilizado neste trabalho é baseada na plata-

forma de Stewart (BONEV, 2003). Este tipo de arquitetura também é conhecida como
arquitetura paralela 6-6 (seis pontos de fixação entre os atuadores, a plataforma base
e a plataforma móvel) ou arquitetura paralela 6-UPS (universal-prismatic-spherical). A
arquitetura 6-UPS, é a mais popular quando trata-se de um robô paralelo de 6 graus de
liberdade (GDL), apesar da existência de topologias cinematicamente equivalentes, como
a 6-PUS (prismatic-universal-spherical) (NARAYANAN et al., 2010), 6-SPS(spherical-
prismatic-spherical (HUANG; FU, 2005) e a Hexa robot (UCHIYAMA, 1993).

O robô em estudo consiste basicamente de duas plataformas conectadas por seis atu-
adores lineares atuando em paralelo como mostra a Figura 2.2. O extremo inferior do
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atuador é conectado à plataforma base por meio de uma articulação universal, uma junta
prismática entre a haste do atuador e o cilindro, e o extremo superior do atuador é conec-
tado à plataforma móvel por meio de uma articulação esférica. Desse modo, a plataforma
móvel tem seis graus de liberdade (dentro de seu espaço de trabalho) relativa à plata-
forma base. O movimento relativo entre as duas plataformas é produzido variando os
comprimentos dos atuadores lineares (BECERRA-VARGAS; BELO, 2014).

Figura 2.2: Arquitetura paralela 6-UPUR, identificação das juntas do robô

Fonte: (BECERRA-VARGAS, 2009).

Devido a problemas de rigidez e o limitado deslocamento angular das juntas esféricas
(também conhecidas como terminais de rótula) são usadas juntas universais combinadas
com juntas de rotação (cinematicamente equivalente a uma junta esférica) como mostrado
na Figura 2.2. Esta configuração poderia ser chamada de 6-UPUR (universal-prismatic-
universal-rotational).

Os graus de liberdade de um robô representam o número de parâmetros (independen-
tes) necessários para definir a posição e orientação de qualquer componente do robô em
qualquer instante de tempo. Fisicamente, o número de graus de liberdade determina a
quantidade mínima de juntas motorizadas para poder controlar o robô.

Para determinação dos graus de liberdade de um robô, normalmente emprega-se o
critério de Kutzbach-Chebychev-Grübler. O critério de Kutzbach-Chebychev-Grübler para
um robô no espaço tridimensional pode ser definido pela seguinte equação (NORTON;
WANG, 2004):

N = 6(B − 1)− 5nj1 − 4nj2 − 3nj3 − 2nj4 − nj5, (2.1)

na qual, N representa os números de graus de liberdade, B indica o número total de
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corpos (incluindo o solo), nj1, nj2, nj3, nj4 e nj5, representam o número de juntas com 1,
2, 3, 4 e 5 graus de liberdade, respectivamente.

Utilizando a Eq.(2.1) para uma plataforma de Stewart (topologia 6-UPS) determina-se
que os graus de liberdade é igual a 6.

2.2 Análise Cinemática
A análise cinemática é necessária para o controle de movimento de qualquer robô com

estrutura mecânica serial ou paralela. A análise cinemática permite o estudo de dois
problemas fundamentais da robótica: o problema da cinemática direta e o problema da
cinemática inversa. O primeiro descreve o movimento da plataforma móvel como uma
função dos movimentos dos atuadores lineares. O último refere-se ao problema inverso e
sua solução é de fundamental importância no controle de robôs paralelos no espaço das
juntas como mostrado na Seção 2.3.

2.2.1 Cinemática inversa

Para o controle do robô paralelo em espaço das juntas, é necessária a transformação
das coordenadas cartesianas em coordenadas das juntas por meio da cinemática inversa.

A cinemática inversa possibilita a determinação das variáveis das juntas em termos da
posição e orientação do robô paralelo, ou seja, dada a postura do robô, é possível calcular
os comprimentos dos atuadores.

Para o cálculo da cinemática inversa é necessário que se determine, primeiramente,
dois sistemas de coordenadas de referência fixos no robô para descrever sua posição e
orientação (postura), sendo o sistema de coordenadas {P} fixo à plataforma móvel e o
sistema de coordenadas {B} fixo à base, conforme monstra a Figura 2.3.

Figura 2.3: Sistemas de coordenadas da plataforma de Stewart

Fonte: (BECERRA-VARGAS; BELO, 2015).
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A partir dos ângulos de Euler, pode-se definir a orientação do sistema de coordenadas
{P} em relação ao sistema de coordenadas {B} rotacionando o sistema de coordenadas
{B} das seguintes formas:

1. rotação de um ângulo ψ do sistema de coordenadas {B} em torno do eixo ZB,
obtendo o sistema de coordenadas {B’};

2. rotação de um ângulo θ em torno do eixo Y ′B, obtendo o sistema de coordenadas
{B”};

3. rotação de um ângulo φ em torno do eixo X ′′B, obtendo assim o sistema de coorde-
nadas {P}.

Sendo assim, a matriz de rotação, <, é dada pelo produto das três matrizes de rotação,
resultando em:

< = <Zb(ψ)<Y ′B(θ)<X′′B(φ) (2.2)

Deste modo:

< =


CψCθ CψSθSφ− CφSψ CψCφSθ + SψSφ

CθSψ CψCφ+ SψSθSφ CφSψSθ − CψSφ
−Sθ CθSφ CθCφ

 (2.3)

na qual, S(.) e C(.) são as funções seno e cosseno, respectivamente.
Considerando o vetor posição, S (Figura 2.4), o comprimento do atuador pode ser

dado por:

S = <p + t− b, (2.4)

na qual, p e b, representam a posição da junta esférica na plataforma móvel e a posição da
junta universal na plataforma base respectivamente. A variável t representa a posição do
centroide da plataforma móvel em relação ao sistema de coordenadas {B}, deste modo:

t =
[
x y z

]T
, (2.5)

na qual, x, y e z representam os deslocamentos da plataforma no plano cartesiano. Assim,
a magnitude do comprimento dos atuadores pode ser escrita como:

L =
∥∥∥S∥∥∥ (2.6)
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Figura 2.4: Vetor posição de um atuador

Fonte: (BECERRA-VARGAS; BELO, 2015).

2.3 Esquemas de controle de um robô paralelo
O sistema de controle tem o objetivo de controlar o robô paralelo, por meio do aciona-

mento dos atuadores lineares, de tal forma que o mesmo reproduza as trajetórias desejadas
de uma forma precisa, estável e robusta.

As trajetórias desejadas, normalmente, são tratadas em função da posição e orien-
tação da plataforma móvel do robô paralelo (espaço cartesiano), enquanto as ações de
controle são realizadas diretamente nos atuadores (espaço das juntas). Esse fato nos leva
a considerar dois tipos gerais de esquemas de controle:

• Controle em espaço das juntas (Figura 2.5): As trajetórias desejadas correspondem
aos comprimentos dos atuadores calculados a partir da cinemática inversa. Estas
trajetórias desejadas são comparadas com os comprimentos reais dos atuadores, isto
é, o controlador é alimentado pelos erros de posição dos atuadores. O comprimento
de cada atuador é medido por um sensor de posição solidário com a haste do atuador.
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Figura 2.5: Diagrama de blocos representando o esquema de controle em espaço das juntas

Fonte: Adaptado de (BECERRA-VARGAS; BELO, 2012).

• Controle no espaço cartesiano (Figuras 2.6 e 2.7): As trajetórias desejadas cor-
respondem à posição e orientação da plataforma (coordenadas cartesianas). Estas
trajetórias desejadas são comparadas com a posição linear e angular do centroide da
plataforma móvel, isto é, o controlador é alimentado pelos erros da posição e orien-
tação da plataforma móvel, como mostrado na Figura 2.6. A posição e a orientação
são medidas por um sensor de seis graus de liberdade alojado estrategicamente na
plataforma. O uso desse tipo de medição pode ter dois inconvenientes: o custo de
aquisição de um sensor de seis graus de liberdade e as incertezas na posição exata
do centróide da plataforma móvel. Contudo, quando somente se dispõe das medidas
dos comprimentos dos atuadores, que é o mais comum, o problema da cinemática
direta deve ser solucionado on-line (Figura 2.7).

Figura 2.6: Diagrama de blocos representando o esquema de controle em espaço cartesiano,
medindo as coordenadas cartesianas

Fonte: Adaptado de (BECERRA-VARGAS; BELO, 2012).
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Figura 2.7: Diagrama de blocos representando o esquema de controle em espaço cartesiano,
medindo os comprimentos dos atuadores

Fonte: Adaptado de (BECERRA-VARGAS; BELO, 2012).

2.4 Estado da arte relacionada com a implementa-
ção prática de controladores em topologias
robóticas do tipo Plataforma Stewart

O estado da arte relacionado com o estudo de robôs com estrutura mecânica para-
lela, tem relacionado tópicos que têm sido amplamente pesquisados durante estas últimas
décadas, como por exemplo, o projeto mecânico, a análise cinemática e dinâmica, singu-
laridades, projeto do sistema de controle, entre outras.

Para efeito deste trabalho, nesta breve revisão foram consideradas topologias do tipo
plataforma Stewart (acionadas por atuadores eletromecânicos) no que diz a respeito de
implementações práticas do sistema de controle, de forma a incluir aspectos relacionados
com o esquema e a técnica de controle, trajetórias de referências, atuadores de acio-
namento, topologia do robô e identificação ou modelagem dinâmica, principalmente e,
priorizando o controle de movimento, especialmente, os simuladores de movimento.

A partir do primeiro artigo publicado em relação à análise cinemática, singularidades
e alguns meios mecânicos para o controle de um manipulador paralelo acionado por atu-
adores lineares escrito por Stewart em 1965 (STEWART, 1965), surge um vasto número
de artigos relacionados a este tipo de configuração de manipulador paralelo, chamado de
plataforma de Stewart.

Um dos primeiros artigos publicados e relacionado com a implementação prática de
uma plataforma Stewart do tipo UPS (Universal-Prismatic-Spherical) foi desenvolvido
por Fichter (1986). O estudo limitou-se a análise cinemática e dinâmica, e a construção
do robô foi realizada de tal forma que, a distribuição das juntas na plataforma base e
móvel fosse arranjada em hexágonos semi-regulares. Atuadores lineares eletromecânicos
foram utilizados para o acionamento do robô.

24



Posteriormente, alguns trabalhos foram realizados na construção de estruturas ro-
bóticas paralelas do tipo plataforma Stewart acionadas por atuadores eletromecânicos
(NGUYEN et al., 1991; CLEARY; ARAI, 1991; ARAI et al., 1991), porém, esses traba-
lhos limitaram-se ao estudo cinemático, singularidades e implementação prática do acio-
namento do robô sem apresentar informação sobre o projeto e implementação do sistema
de controle.

Inicialmente, técnicas de controle independente para cada junta, onde cada atuador é
controlado independentemente e não é considerado o acoplamento dinâmico entre atuado-
res e a plataforma móvel, foram aplicadas neste tipo de topologia robótica como mostrado
em Nguyen et al. (1993), onde um esquema de controle adaptativo no espaço de juntas
foi implementado num manipulador paralelo baseado na plataforma de Stewart acionada
por motores elétricos de corrente contínua. A estrutura estudada forma parte de um
dispositivo (HRTE) desenvolvido para emular operações espaciais.

O esquema de controle adaptativo é composto de controladores PD cujos ganhos são
ajustados por uma lei adaptativa baseada no conceito do controle adaptativo do modelo
de referência (MRAC) e o método direto de Lyapunov considerando a hipótese que o
movimento da plataforma é lento comparado com a taxa de adaptação do controlador.
Neste estudo, o comportamento dinâmico dos atuadores não é considerado. Também
não fica claro a conversão entre força e tensão nos atuadores, considerando que a saída
do controlador representa as forças desejadas nos atuadores enquanto os atuadores são
acionados por tensão.

Estudos experimentais foram realizados considerando trajetórias circulares e verticais
de baixa frequência sob mudanças de entradas degrau de carga. Os experimentos mostra-
ram que o esquema de controle adaptativo fornece uma capacidade superior de seguimento
comparado com controladores de ganho fixo.

Quando existem requisitos mais severos do comportamento dinâmico do robô, como
por exemplo, movimentos de alta frequência, o acoplamento dinâmico entre os atuado-
res e a plataforma móvel devem ser considerado no projeto de controladores robustos
(SLOTINE; LI, 1991).

O método de torque computado (ou controle baseado na dinâmica inversa) é uma
técnica baseada na linearização por realimentação de estados para o controle de sistemas
não lineares (SPONG; VIDYASAGAR, 2006). A ideia geral desta técnica é linearizar
o sistema por meio de uma malha interna que cancela os termos não lineares, e exter-
namente aplicar técnicas controle linear para estabilizar o sistema. Não obstante essa
técnica baseia-se no conhecimento exato do modelo dinâmico do sistema. Na realidade,
a modelagem dinâmica é simplesmente uma aproximação do modelo real, portanto, a di-
nâmica não modelada, as incertezas paramétricas do sistema e as perturbações externas
podem degradar o desempenho do controlador. Neste contexto, uma grande variedades de
técnicas podem ser aplicadas na malha externa para compensar o inexato cancelamento
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das não linearidades na malha interna.
Um tipo de controle por estrutura variável (variable structure control-VSC) chamado

de controle por modos deslizantes (Sliding Mode Control-SMC) foi sugerido para ser apli-
cado na malha externa.

De forma geral, o SMC força o erro de acompanhamento de trajetória a seguir uma
superfície predefinida de deslizamento. Uma vez atingida a superfície de deslizamento,
a dinâmica da malha fechada em função do erro de acompanhamento é completamente
governada pela equação que define a superfície de deslizamento. (SLOTINE; LI, 1991).

Nesse contexto, Kim e Lee (1998) aprimoraram a técnica de controle permitindo sim-
plificar as matrizes do modelo dinâmico na lei controle, considerando apenas dois graus
de liberdade. Foi adicionado um termo na lei de controle para compensar distúrbios ex-
ternos e dinâmica não modelada. A implementação foi realiza num robô paralelo do tipo
plataforma de Stewart acionada por meio de servomotores AC e parafuso de potência com
esferas e, com sensor de realimentação por meio de encoder. Vários experimentos foram
realizados aplicando forças externas no centroide da plataforma e perturbações de movi-
mento em duas direções. O SMC aprimorado mostrou erros de seguimento menores em
relação ao SMC convencional. Na implementação prática do controlador não se tem cla-
ramente como se ocorre a conversão entre força e tensão nos atuadores, considerando que
a saída do controlador representa as forças desejadas nos atuadores enquanto na prática
os atuadores são acionados por tensão.

Seguindo o mesmo raciocínio da técnica robusta não linear baseada na dinâmica in-
versa, Lee et al. (2003) implementaram um controlador H∞ na malha externa do esquema
de controle baseada na dinâmica inversa, com o objetivo de compensar erros de mode-
lagem introduzidos pela simplificação das matrizes dinâmicas usadas na lei de controle.
Os experimentos foram realizados numa plataforma de Stewart (topologia UPS) acionada
por atuadores lineares eletromecânicos e cujo esquema de controle foi implementada em
espaço cartesiano.

O comportamento dinâmico do atuador não foi considerado na modelagem e não se
define detalhadamente como se ocorre a conversão entre força e tensão nos atuadores,
considerando que a saída do controlador representa as forças desejadas nos atuadores
enquanto na prática os atuadores são acionados por tensão. Trajetórias de referências
circulares de baixa frequência foram usadas para avaliação do controlador. Os experi-
mentos mostraram que o esquema de controle robusto fornece uma capacidade superior
de seguimento comparado com controlador baseado apenas na dinâmica inversa.

Controladores PID não lineares, foram implementados por Su, Duan e Zheng (2004)
em uma plataforma de Stewart (topologia UPS) acionada por atuadores eletromecânicos.
A lei de controle não linear do controlador PID apresentou robustez contra o ruído do
sensor de posição. O projeto do controlador foi realizado para cada atuador embora
não foi apresentado o modelo matemático usado para representar a planta (atuador).

26



O acionamento do atuador foi realizado por meio de um motor AC e o controlador foi
implementado por meio de placas de processamento de dados e encoders de posição para
um período de amostragem de 10[ms]. Trajetórias senoidais de baixa frequência foram
usadas como trajetórias de referências para cada atuador.

Por outro lado, controladores baseados na dinâmica inversa no espaço cartesiano foram
implementados por Kim, Cho e Lee (2005) em uma plataforma de Stewart (topologia UPS)
acionada por atuadores eletromecânicos. O acionamento do atuador foi realizado por meio
de um motor DC e o controlador foi implementado por meio de placas de processamento
de dados e encoders de posição para um período de amostragem de 3[ms]. O controlador
foi projetado por meio da teoria de Laypunov e trajetórias senoidais no espaço cartesiano
foram usadas para avaliação do controlador. Um sensor inercial de 6DOF foi usado
para medir a aceleração e velocidade das coordenadas cartesianas, porém, o problema da
cinemática foi resolvido on-line devido ao uso de encorders nos atuadores como sensores
de realimentação. O controlador mostrou experimentalmente robustez na presença de
não linearidades, incertezas paramétricas e incertezas nos modelos de atritos adotados. A
dinâmica dos atuadores não foi considerada, não obstante, o atrito nas juntas foi estimado
e usado na lei de controle. Como no caso dos controladores baseados no modelo descritos
anteriormente, não ficou claro a conversão entre força e tensão nos atuadores.

O projeto de controladores independentes das juntas por meio de observadores de
estados foram estudados por (SANTOSO et al., 2009), considerando o uso de encoders
como sensores da posição linear dos atuadores. Nesta topologia UPS de plataforma de
Stewart, a planta para o projeto de controle foi representada por meio de um modelo
matemático de um atuador eletromecânico com parafuso de potência acionado por motor
D.C. Os polos desejados em malha fechada foram escolhidos segundo a resposta à entrada
degrau de funções de transferência de Bessel. Para a implementação prática do controlador
foi usada uma placa controladora baseada no DSPICF4013. A placa recebe o sinal do
encoder do motor e transmite o sinal para o módulo driver. O módulo driver alimenta
o motor com uma tensão entre -24[V] e +24[V]. Para evitar movimentos bruscos, foram
usadas trajetórias com interpolação linear combinadas com parábolas. O controlador
mostrou experimentalmente um bom acompanhamento das trajetórias, apresentando um
erro máximo de posição de 0,85[mm].

Usualmente técnicas de controle baseadas no segundo método de Lyapunov tem se
aplicado na prática para controle de robôs paralelos tipo plataforma Stewart acionadas
por meio de atuadores hidráulicos (KIM; KANG; LEE, 2000; HUANG et al., 2004; KIM;
CHO; LEE, 2005), não obstante, Navvabi e Markazi (2018) aplicaram a técnica de modos
deslizantes de forma adaptativa e combinada com lógica difusa para o controle de posição
de uma plataforma Stewart com topologia UPS acionada por atuadores electromecânicos
com parafuso de potência. A vantagem de usar esta técnica de forma adaptativa é que
os limites superiores das incertezas não precisam ser fixos, eles são variáveis e calculados
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em tempo real. A função de saturação que caracteriza o controle por modos deslizante é
substituída por inferência difusa. Trajetórias senoidais no espaço cartesiano foram usadas
para avaliar os controladores. O controle adaptativo por modos deslizantes combinado
com lógica difusa apresentou melhor robustez contra incertezas comparado com os con-
troladores por modos deslizantes convencionais. Visto que a lei de controle neste tipo de
técnicas baseadas no modelo dinâmico do sistema, está função da força dos atuadores, não
fica claro, como já citado em alguns casos anteriores, a conversão entre força e a tensão
aplicada nos drives dos servo-atuadores.

Atualmente tem se usados sensores visuais como sensores de realimentação para con-
trole de robôs paralelos em espaço cartesiano (ROSSELL et al., 2018) visto as dificuldades
apresentadas quando são usados sensores inerciais de 6 graus de liberdade. O trabalho
apresentou o acompanhamento de trajetórias circulares usando controladores PD para
cada grau de liberdade no espaço cartesiano. Futuros trabalhos deveriam direcionar a
robustez da técnica considerando movimentos de alta frequência para realmente avaliar a
resposta em tempo de real do sensor visual de realimentação.

2.5 Índices de desempenho para resposta de um sis-
tema de controle em malha fechada

Inicialmente pode-se definir um sistema de controle como: sistema de controle em
malha aberta e sistema de controle em malha fechada, sendo o sistema de controle em
malha aberta definido como um sistema em que seu controle é independente de sua saída,
e o sistema em malha fechada como um sistema dependente da saída (sistema com re-
alimentação). Mostra-se na Figura 2.8 o diagrama de blocos referente a um sistema de
controle em malha fechada.

Figura 2.8: Representação em diagrama de blocos de um sistema de controle em malha fechada

Fonte: Adaptado de (OGATA, 2011a).

Representada por C(s), a saída do sistema é multiplicada a um elemento de reali-
mentação definido como H(s), a resposta desta operação resulta na variável B(s) que
realimentada ao somador é comparada a entrada R(s), resultando o erro do sistema,
definido como E(s). A determinação de C(s) é realizada multiplicando o erro pelo con-
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trolador, Gc(s), e posteriormente pela planta G(s). Abaixo são definidas as equações
utilizadas para representar o sistema mostrado na Figura 2.8.

C(s) = E(s)Gc(s)G(s) (2.7)

E(s) = R(s)−B(s) = R(s)− C(s)H(s) (2.8)

Definido E(s) na Eq.(2.8) e substituindo-o na Eq.(2.7), resulta-se que:

C(s) = Gc(s)G(s)[R(s)−H(s)C(s)] (2.9)

Segundo Ogata (2011a) uma função de transferência que relaciona C(s) a R(s) é cha-
mada função de transferência de malha fechada, sabendo disto define-se para a Figura 2.8
tal relação a partir da Eq.(2.10).

C(s)
R(s) = Gc(s)G(s)

1 +H(s)Gc(s)G(s) (2.10)

2.5.1 Sistemas de primeira ordem

Considerando o sistema de primeira ordem representado pela Eq.(2.11), é realizada
uma análise da resposta do sistema a uma entrada degrau considerando as condições
inicias do sistema nulas.

C(s)
R(s) = 1

Ts+ 1 (2.11)

Sabe-se por definição que a equação que representa a inversa de Laplace da função
de transferência da resposta do sistema de primeira ordem a uma entrada degrau é dada
por:

c(t) = e−t/T , para t ≥ 0 (2.12)

Estabelecendo inicialmente que a resposta c(t) é zero e, no fim, torna-se unitária, a
Figura 2.9 apresenta a resposta da curva exponencial dada pela Eq.(2.12), tendo esta
resposta um aspecto fundamental por se tratar de uma curva exponencial. Quando t = T

o valor de c(t) é 0,632, ou seja, a resposta c(t) alcançou 63,2% de sua variação total.
Nota-se ainda que quanto menor for o valor da constante de tempo T , mais rápida será a
reposta do sistema (OGATA, 2011a).
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Figura 2.9: Curva exponencial de resposta

Fonte: (OGATA, 2011a).

Ainda ao se analisar a Eq.(2.12) é possível definir que em duas constantes de tempo,
a resposta do sistema atinge 86,5% da resposta final, bem como para t = 3T, 4T e 5T ,
a resposta alcança 95%, 98,2% e 99,3%, respectivamente, da resposta final. Define-se,
assim, que a resposta se mantém a 2% do valor final quando t ≥ 4T .

2.5.2 Sistemas de segunda ordem

Pode-se generalizar um sistema de segunda ordem em termos de ζ e ωn, definidos res-
pectivamente como sendo o coeficiente de amortecimento e a frequência natural não amor-
tecida. Conhecida como forma-padrão do sistema de segunda ordem (OGATA, 2011a),
apresenta-se na Eq.(2.13) a função de transferência que representa o sistema.

C(s)
R(s) = ω2

n

s2 + 2ζωns+ ω2
n

(2.13)

Aplicando-se uma entrada degrau ao sistema, apresenta-se na Figura 2.10 a resposta
obtida.
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Figura 2.10: Características da resposta transitória de um sistema de segunda ordem a uma
entrada em degrau unitária

Fonte: (OGATA, 2011a).

Segundo Ogata (2011a), quando a resposta a uma entrada em degrau é conhecida, é
possível calcular matematicamente a resposta a qualquer tipo de sinal de entrada. Deste
modo os índices de desempenho para um sistema de segunda ordem podem ser analisados
a partir da resposta mostrada na Figura 2.10.

A determinação dos índices de desempenho variam de acordo com a necessidade do
projeto a ser implementado, e necessitam ser observados individualmente de acordo com
da resposta que se espera alcançar. Para assegurar que o projeto do sistema seja adequado
para aplicação, geralmente ao se projetar um sistema preocupa-se com valores máximos
e mínimos para determinadas características da resposta do sistema. Tais determinações
garantem a utilização do sistema a ser desenvolvido.

Na Figura 2.10 apresentam-se os índices de desempenho definidos. Abaixo os mesmo
são especificados conforme definição feita por Ogata (2011a) para o domínio do tempo.

• Máximo sobressinal ou valor de pico, Mp - é o valor máximo de pico da curva de
resposta do sistema, relaciona-se a diferença entre o valor máximo de pico atingido
e o valor final, sendo comum utilizar porcentagem máxima de sobressinal, definida
por:

Porcentagem máxima de sobressinal = c(tp)− c(∞)
c(∞) × 100% (2.14)

• Tempo de atraso, td - define-se como sendo o tempo determinado para que a resposta
atinja na metade de seu valor final pela primeira vez;
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• Tempo de subida, tr - é o tempo em que sistema leva para variar de 10 a 90% do
valor final. Podendo variar esse valor como sendo de 5 a 95%, ou de 0 a 100% do
valor final. Para sistemas de segunda ordem subamortecidos, o tempo de subida de
0 a 100% é usual e para os sistemas superamortecidos, o tempo de subida de 10 a
90% é comumente utilizado;

• Tempo de pico ou instante de pico, tp - tempo em que o sistema leva para atingir o
primeiro pico de sobressinal;

• Tempo de acomodação, ts - tempo necessário para que a resposta do sistema alcance
e permaneça dentro da faixa de aproximadamente 5% do valor final (geralmente de
2% ou 5%).

Podendo um sistema de segunda ordem ser classificado em quatro categorias, sendo
elas: sistema não-amortecido, subamortecido, criticamente amortecido e superamortecido,
pode-se determinar que as especificações realizadas acima não se aplicam necessariamente
a todos os casos. Os termos tempo de pico e máximo sobressinal não podem ser aplicados
a um sistema superamortecido por exemplo, uma vez que o sistema não possui sobressinal.

Ainda sobre os índices de desempenho para sistemas de segunda ordem, é possível
obter os valores de tempo de subida, tempo de pico, máximo sobressinal e o tempo de
acomodação do sistema em termos de ζ e ωn pela Eq.(2.13). A determinação destas equa-
ções pode ser encontrada em (OGATA, 2011b), sendo apresentadas abaixo as equações
definidas para cada índice citado.

tr = π − β
ωn
√

1− ζ2 (2.15)

onde o ângulo β é determinado pela Figura 2.11.

Figura 2.11: Definição do ângulo β

Fonte: (OGATA, 2011a).

Para tp tem-se que:

tp = π

ωn
√

1− ζ2 (2.16)
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Ao supor que o valor final da saída seja unitário, Mp pode ser definido como:

Mp = e
−
(

ζ√
1−ζ2

)
π (2.17)

Finalmente define-se pela Eq.(2.18) o tempo de acomodação para um critério de 2% e
de 5% pela Eq.(2.19).

ts = 4
ζωn

(2.18)

ts = 3
ζωn

(2.19)

2.6 Critério de estabilidade
Além de se relacionar ao tipo de resposta do sistema, os pólos do sistema também são

responsáveis por determinar sua estabilidade.
Sabe-se que para ser considerado estável, todos os pólos do sistema devem estar alo-

cados no semiplano esquerdo. Isto ocorre visto que cada pólo representa no domínio do
tempo uma exponencial, então, se o pólo estiver no semiplano negativo o resultado para
esta exponencial decai até atingir o regime permanente, e caso esteja no semiplano direito
o resultado será crescente, divergindo do valor desejado, causando assim instabilidade.

Em sistemas de ordem superior ao de 2ª ordem, o comportamento da resposta não é
previsível, não se comporta de forma padrão. Para estes casos, dependendo da existência
de pólos dominantes ao sistema, é possível aproximar o sistema para um sistema de 2ª
ordem, podendo assim avalia-los analiticamente.

2.6.1 Pólos dominantes

Como dito anteriormente, a alocação dos pólos afeta de modo direto a resposta transi-
ente do sistema, desta forma nota-se a necessidade de identificar os pólos que apresentam
efeito dominante sobre a resposta (KUO; GOLNARAGHI, 1995). Assim sendo, os pólos
que aparecem próximos do eixo imaginário no lado esquerdo, são os pólos que afetam
de forma efetiva a resposta transitória. Por sua vez os pólos que encontram-se distantes
deste eixo são denominados pólos insignificantes.

A determinação destes dois tipos de pólos relaciona-se a resposta temporal do sistema.
Por ter um comportamento exponecial no tempo, ao se dizer que o pólo encontra-se
distante do eixo imaginário subentende-se que sua resposta será muito rápida, podendo
assim ser “desconsiderada” de modo que não modifique a resposta do sistema, porém
ainda assim são usados com o propósito de assegurar que a função de transferência do
controlador possa ser realizada por componentes físicos (SANTOS, 2011).
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Diante da influência dos pólos, pode-se dizer que a velocidade de resposta do sistema a
partir da localização dos pólos dominantes é que: quanto mais distante do eixo imaginário,
mais rápido é o decaimento.

2.7 Controle PID
Comumente utilizado no setor industrial (OGATA, 2011a), a técnica de controle PID

possui ampla utilização em diversos setores devido a facilidade de projeto e sua eficácia
quando aplicada aos sistemas.

Como seu nome já diz, este controlador utiliza ações proporcionais, integrativas e deri-
vativas. Para um controlador com ação proporcional (P), tem-se que ele é essencialmente
um amplificador com um ganho ajustável, e a relação entre a saída do controlador u(t) e
o erro atuante e(t) é dada por (OGATA, 2011a):

u(t) = Kpe(t) (2.20)

na qual Kp representa o ganho proporcional.
Para o controlador com ação de controle integral (I), soma-se o erro ao longo do tempo,

sendo que um pequeno erro fará com que a componente integral avance aos poucos, levando
o erro de estado estacionário para zero (NATIONAL INSTRUMENTS, 2019). A relação
entre o valor da saída u(t) é modificado a uma taxa de variação proporcional ao sinal de
erro atuante e(t), deste modo (OGATA, 2011a):

du(t)
dt

= Kie(t) (2.21)

ou ainda,

u(t) = Ki

∫ t

0
e(t)dt (2.22)

onde Ki é o ganho integrativo.
Por fim, a ação do controle derivativa (D) é utilizada para diminuir o sobressinal do

sistema, atuando e fazendo com que a saída diminua se a variável de processo aumente
rapidamente, sendo sua ação descrita pela equação abaixo:

u(t) = Kd
de(t)
dt

(2.23)

onde Kd é denominada ganho derivativo.
Combinando as três ações descritas acima, obtém-se o controle PID, com sua equação

definida como sendo:

u(t) = Kpe(t) +Ki

∫ t

0
e(t)dt+Kd

de(t)
dt

(2.24)
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e sua função de transferência:

U(s)
E(s) = Kp + Ki

s
+Kds (2.25)

De forma geral, apresentam-se na Tabela 2.1 a ação características de cada termo do
controle apresentado em relação a resposta transitória do sistema.

Tabela 2.1: Ação características de cada termo do controle PID na resposta do sistema

Ganho do Tempo de Tempo de Erro em estadoSobressinal
controlador subida assentamento estacionário

Kp Diminui Aumenta Pequena mudança Diminui

Ki Diminui Aumenta Aumenta Diminui

Kd Pequena mudança Diminui Diminui Sem mudança

Fonte: (MESSNER et al., 2011), 2019.

2.8 Requisitos de desempenho de plataformas de
movimentos de simuladores de voo

Com a proliferação de simuladores de voo de companhias aéreas nas década dos 80,
normas internacionais têm sido estabelecidas para garantir que todos os simuladores de
treinamento operados por diferentes organizações satisfaçam uma única normativa. Es-
sas normas, não apenas garantem um regulamento consistente e instituições solidas de
treinamento de voo, senão que permitem aos fabricantes construir simuladores de voo
compatíveis em diferente países, promovendo a competência enquanto se garante alta
qualidade.

Basicamente duas normas internacionais são adotadas na maioria dos países : a norma
americana FAR-PART 60 (FAA, 2012) e a norma europeia JAR-STD 1A (JAA, 1999).
Além disso, manuais de procedimentos e métodos para satisfazer essas normas podem
ser usados (sempre e quando autorizados pela autoridade civil local). A autoridade civil
Brasileira (ANAC) adota a norma americana, e no caso de qualificação de simuladores de
voo, a norma FAR-PART 60.

Basicamente são exigidos dois tipos de testes nas normas citadas anteriormente: testes
objetivos ou quantitativos e testes subjetivos ou qualitativos. Testes objetivos são basea-
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dos na comparação de dados do simulador com dados obtidos na aeronave real, enquanto
teste subjetivos são realizados para garantir que a fidelidade da simulação está no ní-
vel esperado. Esse processo de avaliação realizado como uma combinação de abordagens
qualitativa e quantitativa, é uns dos desafios da simulação de movimento, pois a contri-
buição real de cada componente funcional para a fidelidade da simulação é principalmente
julgado subjetivamente.

Com relação ao requisitos qualitativos de plataformas de movimentos, a norma ainda
não define de forma detalhada os requisitos, porém, alguns trabalhos científicos reco-
mendam alguns requisitos baseados nas características do comportamento no piloto na
aeronave e baseados na experiência adquirida em simuladores de voo.

O departamento de defesa dos Estados Unidos publicou o documento cientifico U.S.
Department of Defense (1989) indicando alguns requisitos de desempenho em plataformas
de movimento no domínio do tempo e no domínio da frequência baseado em experiências
adquiridas em simuladores de voo, naquela época.

Para o domínio do tempo, os requisitos recomendados pelo trabalho para uma entrada
degrau no grau de liberdade vertical são mostrados abaixo:

• Tipo de entrada: onda quadrada com frequência de 2[Hz];

• Amplitude: 5% da amplitude máxima de cada grau de liberdade;

• Atraso de transporte: 0,05[s];

• Sobressinal máximo: 5% (ζ = 0, 707).

Entretanto, experiências adquiridas indicam que um valor de atraso de transporte
entre 10 e 50[ms], constante de tempo entre 25 e 70[ms] e sobressinal de no máximo 2%
, (ζ = 0, 8).

No caso dos requisitos no domínio da frequência, para uma entrada senoidal no grau
de liberdade vertical os requisitos são mostrados na Tabela 2.2.

Tabela 2.2: Valores recomendados para os requisitos no domínio da frequência para uma
entrada senoidal no grau de liberdade vertical

Frequência de alcance [Hz] Máximo deslocamento de fase [deg] Máxima atenuação [dB]

0,1 - 0,5 - 15 0,5
0,5 - 1,0 - 30 1,5
1,0 - 1,7 - 60 2,5
1,0 - 5,0 Não se aplica Estímulo perceptível

Fonte: (U.S. DEPARTMENT OF DEFENSE, 1989), 2019.
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Baseados em estudos teóricos sobre o comportamento do piloto na execução de ma-
nobras de acompanhamento de trajetórias, Heintzman (1996) estabelece que a frequência
de corte do simulador deve ser suficientemente ampla para garantir que a frequências até
2[Hz] sejam simuladas sem nenhuma distorção, ou seja, uma frequência de corte de apro-
ximadamente 10[Hz] garante esse requisito (atraso de transporte de aproximadamente
20[ms] até 2[Hz]).

Para o caso de movimentos parasitas, cada atuador é excitado com um sinal de entrada
senoidal enquanto os outros atuadores permanecem com deslocamento constante. É reco-
mendado que o movimento parasitas nos atuadores não excitados seja de no máximo 2%
do valor total da amplitude do sinal de entrada do atuador excitado sendo este excitado
com uma amplitude de 10% do valor máximo.
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Capítulo 3

EQUIPAMENTO EXPERIMENTAL

Apresentam-se neste capítulo os equipamentos utilizados para o desenvolvimento deste
trabalho, desde o robô serial paralelo até os softwares utilizados para comunicação com
a placa controladora. Também são apresentadas características essenciais para a configu-
ração e posterior utilização dos dispositivos.

O robô pertencente a esta infraestrutura foi projetado e construido no próprio labora-
tório, ficando em minha responsabilidade a lubrificação e a troca de parafusos de fixação
de todas as juntas, bem como a troca da barra de fixação do sensor inercial.

3.1 Infraestrutura
A fase de implementação prática deste projeto considerou a infraestrutura mostrada

na Figura 3.1, permitindo a programação de técnicas de controle e gerenciamento em
tempo real das variáveis de deslocamento do robô através de hardware e software que são
apresentados nas próximas seções.

Figura 3.1: Infraestrutura experimental utilizada para desenvolvimento do projeto, laboratório
da Unesp/Sorocaba

Fonte: Acervo pessoal, 2018.
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Apresentados em ordem numérica, os dispositivos são respectivamente: robô paralelo,
carga, caixa de drivers, caixa de comunicação e alimentação do sensor inercial, caixa de
fontes de alimentação, painel de conexões da placa dSPACE1104 e PC (softwares + placa
controladora dSPACE 1104).

3.2 Matlab/Simulink e biblioteca RTI (Real Time Inter-
face)

Responsável pela interação com a placa controladora, o Simulink foi utilizado para
programação computacional, sendo duas bibliotecas utilizadas para o desenvolvimento:
a biblioteca padrão do software e uma biblioteca exclusiva de comunicação com a dS-
PACE e desenvolvimento dos programas RTI. Abaixo apresenta-se uma breve descrição
dos principais blocos utilizados para comunicação com a placa:

• Bloco DAC: responsável pela conversão digital/analógico do sinal, configurou-se o
bloco DAC selecionando o canal da placa a ser utilizada. Para o caso em estudo,
utilizou-se este bloco para envio do sinal de controle para o driver do atuador.

• Bloco ADC e bloco MUX-ADC: assim como o bloco DAC, os blocos ADC e MUX-
ADC são blocos de conversão de sinal, referindo-se a uma conversão analógico/digital.
O bloco MUX-ADC se trata de um canal multiplexado, desse modo, os bits de con-
versão são divididos entre o número de canais utilizados. Experimentalmente este
bloco foi empregado no recebimento dos sinais de realimentação do sistema, sinal
do potenciômetro.

• Biblioteca Serial: utilizada para realizar qualquer tipo de comunicação serial com a
placa, a biblioteca serial foi configurada e utilizada para o recebimento de dados do
sensor inercial.

3.3 Placa controladora - dSPACE
A placa dSPACE DS1104 é instalada ao computador e conectada a um painel com

um conjunto de interfaces de entradas e saídas apresentado na Figura 3.2.
O painel é constituído de oito canais de conversão analógico/digital, oito canais digi-

tal/analógico, 20 portas digitais I/O, Slave DSP para sinais PWM, duas interfaces para en-
coders e duas interfaces para comunicação serial (UART/RS232 e UART/RS422/RS485).

39



Figura 3.2: Painel de I/O dSPACE

Fonte: Acervo pessoal, 2018.

Ao se compilar o projeto desenvolvido via Simulink automaticamente é gerado um
código computacional em linguagem C do modelo e carregado na placa. Um arquivo
“.sdf ” também é gerado e utilizado posteriormente no ControlDesk para manipulação das
variáveis em tempo real, sendo este arquivo referente a um arquivo de ficheiro de dados
padrão.

3.3.1 ControlDesk

O software ControlDesk é responsável pela interface gráfica e permite o acesso em
tempo real aos canais de entrada e saída disponíveis no painel de conexões da placa
dSPACE. Sua principal função foi manipular e acompanhar em tempo real as variáveis
utilizadas no modelo desenvolvido no MATLAB/Simulink.

As variáveis utilizadas no projeto podem ser registradas enquanto a simulação em
tempo real é executada. Existem algumas extensões em que o arquivo de aquisição de
dados pode ser salvo, sendo utilizada neste trabalho “.mat”, visto que facilita posterior
manipulação do arquivo no Matlab.

3.4 Kit desenvolvimento MTI-G-700 (Sensor Iner-
cial)

O sensor inercial descrito abaixo tem como principal funcionalidade neste projeto a ob-
tenção de acelerações do robô, para posteriormente serem realizadas análises e avaliações
conforme normas internacionais.

O Kit de desenvolvimento MTi-G-700, da empresa xsens, Figura 3.3, é um kit com-
posto por software + hardware integrado com GPS e uma unidade de medida inercial-
IMU, fornecendo dados de posição, velocidade e aceleração linear (3 graus de liberdade),
posição angular (ângulos de Euler e Quaternions), velocidade e aceleração angular (3
graus de liberdade), pressão estática e campo magnético terrestre.
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Figura 3.3: Kit Sensor Inercial MTi-G-700

Fonte: Acervo pessoal, 2018.

3.4.1 MT Manager

O software do sensor, MT Manager, opera com o sistema operacional Microsoft Win-
dows e permite ao usuário alterar algumas propriedades do sensor, adequando-se assim a
necessidade do projeto. Ele permite a seleção dos dados que se pretende coletar, evitando
a aquisição de informações desnecessárias, sua frequência de amostragem é configurável,
indo em uma faixa de 1 a 400[Hz], sendo 100[Hz] a frequência de aquisição utilizada. É
possível ainda dentro do software visualizar os dados do sensor em tempo real, bem como
visualizar a vista 3D do sensor.

A partir da aquisição de dados do sensor é possível obter dois tipos de aceleração linear:
a Acceleration e a FreeAcceleration, sendo a diferença entre as duas respectivamente a
presença da aceleração da gravidade e a ausência da mesma. No caso da FreeAcceleration
o próprio sensor é capaz de perceber sua inclinação através do giroscópio e descontar
a componente da aceleração referente a esse eixo e a essa inclinação. Para o projeto a
aceleração adquirida foi a FreeAcceleration.

Para descrever o movimento do sensor em relação a um sistema de coordenadas de
referência inercial, um sistema de coordenadas de referências é fixado ao sensor como
mostrado na Figura 3.4.

Figura 3.4: Sensor Inercial MTi-G-700

Fonte: (XSENS, 2015).
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Segundo seu manual (XSENS, 2015), os ângulos de Euler são obtidos a partir de
três rotações sucessivas em torno do sistema de coordenadas fixo no sensor. Portanto, a
matriz de rotação que mapeia o sistema de coordenadas de referência {xyz} ao sistema de
coordenadas de referência inercial {I}, <, é dado pela Eq.(2.2).

3.4.2 Comunicação

São fornecidos dois cabos para comunicação no kit do MTi-G, um para conexão USB
e outro serial/RS232.

Segundo o manual do sensor, existem duas descrições de funcionamento fundamentais.
A primeira diz que o sensor, por padrão, comunica-se via serial, exceto o caso que esteja
conectado via USB. A segunda descrição diz que o sensor mantém a configuração anterior,
mesmo após desligado, e se o sensor não estiver sendo configurado, ele entra no modo de
leitura de dados. As implicações desses dois fatores são as seguintes: pode-se utilizar a
comunicação via USB para configurar o sensor, desconectar e continuar com as mesmas
configurações ao realizar a comunicação serial para coleta de dados. Isto é importante
visto que a configuração via porta serial é mais trabalhosa e necessita de uma configuração
recorrente, sendo necessário configurar o sensor toda vez que for ligado.

A Figura 3.5 mostra a configuração padrão dos parâmetros para a comunicação do
sensor com outros dispositivos.

Figura 3.5: Parâmetros da comunicação serial RS232

Fonte: (XSENS, 2015).

O formato da mensagem enviada via RS232 contendo os dados a serem coletados
(velocidade, aceleração, etc) na configuração padrão é descrita na Figura 3.6.
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Figura 3.6: Formato da mensagem enviada via RS232 para os dados coletados pelo sensor

Fonte: (XSENS, 2015).

• XBus Header - Cabeçalho:

1. Preamble: Início da mensagem, com tamanho de 1 byte → 250(0xFA);

2. BID: Identificador do sensor, com tamanho de 1 byte → 255(0xFF );

3. MID: Identificador do tipo de mensagem com tamanho 1 byte. Para o envio dos
dados coletados pelo sensor segundo as configurações de saída, o identificador
da mensagem é 54(0x36). Existem outros tipos de mensagem que podem ser
consultados no manual.

4. LEN : Comprimento do campos de dados em bytes entre o LEN e o CS -
Checksum, incluindo o Data ID, Data Len e o pacote de dados - Packet, com
tamanho de 1 byte.

• Packet - Pacote:

1. Data ID eData Len: Cada pacote tem como cabeçalho o identificador do pacote
(Data ID - tamanho 2 byte) e o tamanho do pacote (Data Len - tamanho 1
byte).

2. Packet Data: O pacote contém os dados coletados pelo sensor. Cada conjunto
de dados é identificado pelo Data ID. O Data ID também determina o formato
do pacote, ou seja, ponto flutuante, ponto fixo, etc.

• CS - Checksum: Serve para identificar erros no envio dos pacotes, que podem ter
ocorrido durante a transmissão.

É importante ressaltar que a transferência de dados adota a convenção Big Endian,
onde, o byte de maior ordem - MSB é alocado no endereço mais baixo - LSB.
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3.4.3 Caixa de alimentação e comunicação

A caixa de alimentação e comunicação do sensor inercial, Figura 3.7, é composta por
um conector DB9 fêmea, que transmite o sinal para o painel dSPACE por meio de um
cabo RS232, um conector DB9 macho, responsável pelo recebimento do sinal do sensor
inercial e um conector Jack DC P4 fêmea utilizado para a conexão da fonte de alimentação
externa de 6[V] e 1[A].

Figura 3.7: Caixa de comunicação e alimentação do serial inercial

(a) Vista externa (b) Vista interna

Fonte: Acervo pessoal, 2018.

A conexão entre os pinos dos conectores macho e fêmea foi realizada conforme mostra
a Figura 3.8. A descrição da pinagem é apresentada na Figura 3.9.

Figura 3.8: Esquema de ligação dos pinos do conector serial e alimentação

Fonte: Elaborado pela autora, 2018.

Figura 3.9: Descrição de pinagem cabo DB9

Fonte: Elaborado pela autora, 2018.
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3.5 Robô paralelo
O robô paralelo apresentado na Figura 3.10 foi construido em laboratório e é consti-

tuído por 6 atuadores eletromecânicos que ligam a plataforma fixa à plataforma móvel da
estrutura por juntas universais e juntas esféricas (junta de revolução + junta universal),
possibilitando assim a obtenção de 3 movimentos lineares e 3 rotacionais, sendo os movi-
mentos de translação nos eixos {xyz}, e os movimentos angulares expressos como ângulo
de Euler, somando assim 6 graus de liberdade (GDL).

Figura 3.10: Robô paralelo com 6 graus de liberdade construido em laboratório

Fonte: Elaborado pela autora, 2018.

3.5.1 Atuador eletromecânico

O conjunto de atuadores instalados na plataforma tem a função de reproduzir mo-
vimentos sincronizados que façam com que o robô se coloque na postura (posição +
orientação) desejada pelo usuário.

O atuador eletromecânico utilizado é apresentado na Figura 3.11, sendo seu modelo
o LACT12P-12V-5 (POLOLU, 2015). Ele é formado por um motoredutor DC de 12[V],
um parafuso de potência com rosca utilizado para movimento da haste e um sistema
interno de sensoriamento de posição, permitido por um potenciômetro. Sua alimentação
foi gerada por uma fonte externa que fornece tensão máxima de 12[V] e uma corrente de
até 5[A], conforme solicitação do sistema em funcionamento.

Figura 3.11: Atuador eletromecânico

Fonte: Elaborado pela autora, 2018.
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As característica do atuador são fornecidas pelo fabricante e apresentadas na Ta-
bela 3.1.

Tabela 3.1: Características e especificações do atuador informadas pelo fabricante

Massa 0,8165[kg] Corrente sem carga 0,5[A]
Curso 300[mm] Velocidade sem carga 43,9[mm

s ]
Passo do parafuso 3[mm] Velocidade nominal 40[mm

s ]
Relação de transmissão 5:1 Carga nominal 151,24[N]
Tensão Nominal 12[V] CC Carga máxima estática 2001,7[N]
Corrente nominal 2[A] Corrente máxima, com eixo parado 10[A]

Fonte: Elaborado pela autora, 2018.

3.5.2 Driver de acionamento

A comunicação entre o atuador e o computador foi realizada a partir do driver jrk 21v
(POLOLU, 2015), apresentado na Figura 3.12.

Figura 3.12: Descrição de pinagem do driver do motor CC

Fonte: (POLOLU, 2015).

O funcionamento básico deste driver é realizado a partir de um sinal de entrada de
tensão de 0 a 5[V] (no modo de entrada analógico - pino Rx), este sinal é convertido para
um sinal analógico de -12 a +12[V] utilizado para alimentação do motor (portas A e B).
As portas VIN e GND são alimentadas por uma fonte externa, que devem ir de 5 a 28[V],
para o caso a fonte utilizada foi descritas na Seção 3.5.1.

Para configurações adicionais do driver de acionamento do motor, o desenvolvedor
fornece o software Jrk Configuration Utility, sendo a comunicação realizada via porta
Mini-B USB, desta forma algumas características importantes são definidas. Limitou-se
a tensão e a corrente máxima que o driver fornece para o atuador aos valores nominais
do atuador utilizado, Tabela 3.1. Ainda dentre as configurações é possível optar pelo
controle em malha aberta ou em malha fechada para o atuador.
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Controle em malha fechada do atuador por meio do driver

O diagrama de blocos que exemplifica o funcionamento do driver em malha fechada é
mostrado na Figura 3.13.

Figura 3.13: Diagrama de blocos representando o controle em malha fechada do atuador por
meio driver

Fonte: (POLOLU, 2015).

As variáveis do diagrama são descritas a seguir:

• Input: Esta variável corresponde ao sinal de tensão de entrada fornecida para o
driver. Esta tensão deve estar em um intervalo de 0 a 5[V].

• Scaling: Este bloco é responsável por converter internamente a tensão analógica de
entrada de 0 a 5[V] para um valor digital quantizado em 12 bits (de 0 a 4095), que
posteriormente é representado pela variável Target.

• Feedback: O sinal de realimentação, assim como a variável Input, funciona como
um sinal analógico de 0 a 5[V], representado pela variável Feedback, passando por
um processo de conversão por meio do bloco Scaling. O valor digital quantizado é
representado neste caso pela variável Scaled feedback, escalonado de 0 a 4095, onde 0
deve representar a posição mínima do sistema e 4095 representa a posição máxima.

• Error : A variável Error é calculada com a diferença entre Scaled feedback e Target,
resultando em valores entre -4095 e +4095. Esta variável é fornecida como entrada
para o bloco PID.

• PID: O bloco PID representa os três termos que são somados: proporcional, inte-
gral e derivativo. As três constantes de proporcionalidade são os parâmetros mais
importantes que determinam o comportamento do sistema de controle. O resultado
do algoritmo PID é um número de -600 a +600, representado pela variável Duty
cycle target.
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• Limits: Bloco responsável por limitar instantaneamente os valores do sistema con-
forme configuração realizada. Ressaltando que o valor de corrente é medido com
um número de 0 a 255, sendo um valor de calibração responsável por relacionar
isso a uma corrente real em amperes. Caso a corrente seja elevada, este bloco é
responsável por reduzir o valor da variável Duty cycle target, sendo denominada a
variável de saída Duty cycle.

• Variável Duty cycle: O valor resultante do bloco Limits, Duty cycle, torna-se um
sinal PWM (modulação por largura de pulso) aplicado ao motor, indo de -600 a +600
determinando assim a direção de giro do motor e a tensão média a ser fornecida a
ele da seguinte forma:

– Duty cycle = + 600: corresponde a 100% de ciclo de trabalho no sentido
convencional.

– Duty cycle = - 600: corresponde a 100% de ciclo de trabalho no sentido reverso.

– Duty cycle < 0 : o motor gira de forma proporcional no sentido reverso, oca-
sionando a retração do atuador.

– Duty cycle > 0 : o motor gira de forma proporcional no sentido convencional,
ocasionando a extensão do atuador.

– Duty cycle= 0: 0% de ciclo de atividade ou desligado.

Controle em malha aberta do atuador por meio do driver

Visto que o intuito do projeto é avaliar e comparar técnicas de controle aplicadas a
manipuladores paralelos, foi necessário configurar o driver para funcionamento em malha
aberta. A Figura 3.14 apresenta o diagrama de blocos que exemplifica tal funcionamento.

Figura 3.14: Diagrama de blocos representando o controle em malha aberta do atuador por
meio do driver

Fonte: Adaptado (POLOLU, 2015).
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Nesta configuração, o sinal do sensor não realimenta a malha, consequentemente o
bloco PID não é considerado. Desta forma, um bloco adicional scaling é incluído para
converter diretamente o sinal do Target no sinal duty cycle Target. A conversão é realizada
da seguinte forma:

• Quando a variável Target é 4095, a tensão máxima de sinal correspondendo a +600
no Duty cycle target é fornecida;

• Para um valor da Target entre 4095 e 2048, é fornecido um valor proporcional entre
0 e +600 Duty cycle target;

• Se o Target for 2048, corresponde a um sinal intermediário, sendo assim, o resultado
será 0 no Duty cycle target.

• Com o Target entre 0 e 2048, é fornecido um valor proporcional entre 0 e -600 no
Duty cycle target, funcionando desta forma o motor no sentido reverso.

• Quando a Target for 0, é fornecida a tensão máxima de sinal para o giro no sentido
reverso do motor, correspondendo a -600 no Duty cycle target .

Conclui-se, desta forma, que para parar o motor, é necessário aplicar uma tensão Input
de 2,5[V], que é a metade do valor máximo possível. Para o avanço do atuador em sua
velocidade máxima, deve-se elevar Input para 5[V], e caso deseje o retorno do atuador
em sua velocidade máxima, deve-se diminuir Input para 0[V]. Valores intermediários de
tensão resultam em movimentos diretamente proporcionais.

Vale a pena lembrar que, mesmo que o driver esteja na configuração de malha aberta,
o usuário ainda é capaz de coletar a variável Feedback, sinal do potenciômetro.
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Capítulo 4

METODOLOGIA

Para se atingir os objetivos propostos, nesta seção são apresentadas as principais etapas
que foram seguidas para o desenvolvimento e a conclusão deste trabalho.

Para implementação de um controlador, é necessário anteriormente entender e ajustar
os componentes presentes na infraestrutura. Calibração de sensores, drivers e atuadores
foram realizadas para definição da relação entre as variáveis de saída, zona morta, com-
paração teórico/experimental de valores determinados pelo fabricante, tensões de offset,
entre outros.

Identificou-se a partir da calibração dos componentes um alto índice de ruído pre-
sente no sensor de realimentação que impossibilita uma aquisição precisa em seu sinal
saída. Como solução foi realizada uma análise espectral individual para cada atuador e
posteriormente desenvolveu-se um filtro com base nesta análise.

Com os sinais sendo adquiridos com maior precisão, a identificação e modelagem do
sistema de acionamento foi realizada utilizando métodos experimentais de determinação.
Foram utilizados métodos para sistema de primeira e segunda ordem criticamente amorte-
cido. Inicialmente a entrada de excitação do sistema foi definida como sendo uma entrada
degrau e posteriormente fez-se a utilização de uma entrada rampa teórica.

O projeto dos controladores foi realizado via Simulink após identificação da planta e
posteriormente aplicado a plataforma, sendo a técnica de controle escolhida o PID. Os
projetos foram realizados para o domínio do tempo e da frequência para o avanço e recuo
dos atuadores.

4.1 Calibração do sensor de realimentação - Po-
tenciômetro

Como mencionado na Seção 3.5.1, cada atuador do robô conta com um potenciômetro,
sensor responsável pelo monitoramento da posição dos atuadores. Utilizado para reali-
mentação do sistema de controle, o sinal do potenciômetro é essencial para a obtenção de
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um controle robusto.
Todo funcionamento lógico do robô trabalha em tensão, assim como qualquer com-

ponente eletrônico, porém as entradas fornecidas e cálculos realizados pela cinemática
inversa são efetuados em posição, medida em milímetros. Para que a comunicação destas
variáveis aconteça, foi necessário calibrar o potenciômetro a fim de conseguir uma relação
precisa entre tensão [V] e posição [mm] dos atuadores.

Verificou-se que para se obter tal relação é imprescindível a utilização de um filtro
na saída de cada potenciômetro com a intenção de se obter um sinal com menor nível
de ruído, uma vez que o sinal puro impossibilita a precisão na aquisição dos dados. O
método de desenvolvimento e a posterior determinação e aplicação do filtro são mostradas
nas próximas seções.

Com o sinal do potenciômetro filtrado, foi realizada a calibração, sendo a mesma
dividida nas seguintes etapas:

1. Desenvolveu-se dois projetos para aquisição de dados e manipulação de variáveis. O
primeiro projeto foi destinado a manipulação conjunta dos atuadores e o segundo
para manipulação individual;

2. De forma conjunta, colocou-se os atuadores na posição totalmente retraída. É im-
portante salientar que o robô não possui uma construção estrutural geometricamente
perfeita, então definiu-se que a posição totalmente retraída fica em aproximadamente
5[mm] do final do curso, evitando assim um esforço indesejado na estrutura;

3. Adicionou-se 5[mm] ao curso de cada atuador de forma individual;

4. Nos intervalos entre o incremento de 5[mm], foi coletada a medida da haste visível de
cada atuador com um paquímetro e fez-se a aquisição da respectiva tensão de saída,
via ControlDesk. Representada por Lm na Figura 4.1, considera-se como haste
visível a medida feita da base inferior da junta esférica a base superior do atuador.
Este passo foi repetido até que os atuadores chegassem em seu comprimento total,
teoricamente 300[mm];
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Figura 4.1: Indicação de medida para haste visível dos atuadores

Fonte: Adaptado de (BECERRA-VARGA, 2016)

5. Os valores foram anotados item a item separadamente para cada atuador em uma
tabela.

4.1.1 Definição da relação entre posição e tensão de saída

Relacionou-se os valores obtidos na aquisição de dados realizada utilizando o bloco
lookup table no Simulink.

Manipulando uma tabela de consulta fornecida pelo usuário, o bloco lookup table
calcula dinamicamente uma aproximação de uma função y = f(x) utilizando os dados
fornecidos. A utilização deste bloco permite que alterações de dados sejam feitas sem a
interrupção da simulação.

O método de pesquisa e relacionamento de dados utilizado pelo bloco pode ser de-
terminado como: relação entre os dados originais fornecidos, método de interpolação ou
extrapolação. Diferente do método que relaciona apenas os dados originais fornecidos,
para os métodos de interpolação e extrapolação os valores intermediários (valores entre
os dados originais) são estimados.

Escolhe-se para a implementação no projeto o método de interpolação, onde ao se ali-
mentar o bloco com a posição desejada do atuador a interpolação com os dados fornecidos
é realizada obtendo o valor da posição desejada em tensão.

O bloco lookup table foi replicado para os atuadores, sendo cada um deles alimentado
pelos dados obtidos na calibração.

Validação da calibração do potenciômetro

Para avaliar experimentalmente a confiabilidade da relação de dados realizada, é ne-
cessário uma validação. Esta validação consiste em comparar os dados teóricos e expe-
rimentais obtidos para cada atuador. Abaixo são apresentadas as etapas realizadas para
análise.
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1. Colocou-se a plataforma em uma posição aleatória, deslocando-a em z ;

2. Mediu-se a haste visível de cada atuador com o paquímetro e anotou-se os valores
em uma tabela;

3. Coletou-se a partir do ControlDesk o valor experimental de tensão da saída de cada
potenciômetro referente a posição atual dos atuadores e foram anotados os dados;

4. Alimentou-se um programa de simulação com os comprimentos experimentais ad-
quiridos no item 2, obtendo desta forma os valores teóricos de tensão para cada
posição, sendo os valores teóricos adquiridos anotados.

5. Repete-se os passos de 1 a 4 quantas vezes se achar necessário.

Com os dados coletados foi possível realizar uma análise comparativa para validação
do método utilizado. É importante para análise que se considere teoricamente a variação
experimental do sinal do potenciômetro.

4.2 Análise Espectral
A análise espectral de um sinal é realizada no domínio da frequência, possibilitando

desta forma distinguir as diferentes frequências atuantes no sinal, podendo assim serem
analisadas separadamente.

Para aquisição dos sinais definiu-se três frequências de acionamento dos atuadores para
análise do sinal de saída do pontenciômetro. Estes valores foram definidos baseados nas
limitações físicas de velocidade dos atuadores e por eles apresentarem ruídos diferentes
para cada faixa de trabalho.

A aquisição de dados para analise foi realizada em um programa feito no Control-
Desk que permitiu manipular os valores de frequência e amplitude para cada aquisição.
A entrada escolhida para análise é do tipo senoidal e os movimentos são realizados na
coordenada cartesiana z.

As análises dos sinais são realizadas no Matlab utilizando a função fft, que executa a
transformada de Fourier do sinal desejado.

4.2.1 Filtro do potenciômetro

Uma forma comum de lidar com os efeitos adversos do ruído e interferências em sinais,
é a utilização de filtros. A ideia básica de um filtro é limitar de alguma forma as frequências
que podem ou não passar.

O conjunto das frequências que se deseja rejeitar chama-se banda rejeitada (stop band)
e o conjunto de frequências que se deseja manter, denomina-se banda passante (pass band).
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Assim, filtros ideais seriam funções da frequência do sinal (H(ω)), tais que, frequências
desejadas contariam com um ganho unitário, com intuito de não mudar o sinal, e para
frequências não desejadas, um ganho igual a zero seria aplicado para filtra-las de forma
absoluta.

Classifica-se os tipos de filtros da seguinte forma:

(a) Filtro passa-baixa - onde a frequência desejada encontra-se nas baixas frequências, ou
seja, a partir da frequência 0 até uma frequência determinada;

(b) Filtro passa-alta - onde se considera a frequência desejada como alta frequência, ou
seja, a partir de uma frequência desejada até a máxima frequência (infinito);

(c) Filtro passa-faixa - onde a frequência não filtrada encontra-se em uma determinada
faixa de frequências e o resto das frequências é filtrado;

(d) Filtro rejeita-faixa - inverso ao filtro passa-faixa, este filtro rejeita uma determinada
faixa de frequências enquanto deixa passar o resto.

A Figura 4.2 apresenta de forma ilustrativa cada um dos filtros descritos acima.

Figura 4.2: Resposta em frequência para os quatro tipos de filtros ideais apresentados

Fonte: (MANDAL; ASIF, 2007)

Contudo, implementar estes tipos de filtros em tempo real, seria impraticável (MAN-
DAL; ASIF, 2007), pois não é possível ter ganhos constantes para uma certa banda, além
de ocorrer uma transição brusca entre elas. Deste modo, é inevitável trabalhar com uma
faixa de variação dentro das características interessadas do filtro. Ao invés de se ter um
ganho constante na banda passante, um ganho variável ±δp é determinado. O mesmo
ocorre para a banda rejeitada, sendo determinado um ganho variável δs, Eq.(4.1). Esta
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faixa de variação é definida como ripple e o conjunto de frequências entre a banda pas-
sante e banda rejeitada, onde se encontram um conjunto de frequências que o ganho vai
diminuindo até se aproximar de 0, denomina-se banda de transição (transition band).

1− δp ≤ |H(ω))| ≤ 1 + δp ,para ω na banda passante
0 ≤ |H(ω))| ≤ 1 + δs ,para ω na banda rejeitada

(4.1)

Desta forma, filtros reais são considerados e caracterizados. O comportamento refe-
rente a estes filtros são apresentados na Figura4.3.

Figura 4.3: Resposta em frequência para os quatro tipos de filtros reais apresentados

Fonte: (MANDAL; ASIF, 2007)

Entre os filtros com maior utilização, escolheu-se o Butterworth para aplicação por
apresentar um menor atraso e uma menor distorção do sinal. A explicação da lógica usada
para obter as características desejadas para o filtro é extensa, portanto, abaixo apresenta-
se sua relação com a magnitude da resposta na frequência. Informações completas podem
ser encontradas na bibliografia (MANDAL; ASIF, 2007).

Sendo o tipo mais simples para aplicação, o filtro Butterworth tem a seguinte resposta
na magnitude:
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|H(ω)| = 1√
1 +

(
ω
ωc

)2N
(4.2)

na qual Wc se refere a frequência de corte e N a ordem da função de transferência.
A função de transferência deste filtro é determinada pela Eq.(4.3).

H(s) = 1
N∏
n=1

(s− pn)
(4.3)

Determinadas as características do filtro, sendo elas: passband, stopband, passband
ripple e stopband attenuation, onde:

• Passband: refere-se a frequência de canto da faixa de passagem (cutoff ).

• Stopband: frequência de canto da banda de parada.

• Passband ripple: ondulação (variação) de faixa de passagem, especificada como
escalar expressa em [dB].

• Stopband attenuation: atenuação de faixa de parada, especificada como escalar ex-
pressa em [dB].

A obtenção da função de transferência representando o filtro foi obtida através de uma
rotina de programação feita no Matlab utilizando duas principais funções: a buttord que
fornece a ordem mais baixa do filtro dentro das características pré determinadas e a butter
que retorna os coeficientes da função de transferência.

4.3 Calibração do driver do atuador linear
Na Seção 3.5.2 a relação entre os valores nominais de tensão de entrada com o de saída

do driver de acionamento do atuador foi definida pelo fabricante.
Como entrada do driver foi determinada a faixa de tensão entre 0 e 5[V], que são

convertidos proporcionalmente em uma saída de -12 a +12[V]. A calibração do driver
consiste em relacionar tais valores, afim de determinar valores mínimos e máximos expe-
rimentais de entrada e saída, podendo definir desta forma a zona de saturação do driver
por exemplo.

Para estabelecer os valores experimentais de operação do driver, foi utilizado um
software para manipulação de variáveis e um multímetro. O software foi responsável por
auxiliar na aplicação de tensão de forma gradativa ao driver, e o multímetro realizou
a leitura instantânea da respectiva tensão de saída, desta forma, definiu-se a faixa de
operação experimental do driver. O procedimento foi realizado para os 6 drivers de forma
individual e sequencial.
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4.3.1 Calibração individual (atuador sem carga)

Determinou-se como atuador sem carga, o atuador fora do sistema de movimento,
desacoplado do robô.

Com a faixa de tensão de entrada experimental definida, realizou-se a definição da
tensão de offset para cada atuador, esta tensão está relacionada a tensão de entrada que
deverá existir para se obter uma tensão de saída nula, resultando no atuador parado.
Sabe-se que este valor esta dentro de uma faixa de valores, e para a sua determinação foi
necessário o cálculo da média destes valores. Diante disso, a tensão de offset é definida
da seguinte maneira:

1. Sabendo que teoricamente o valor de tensão de offset dos atuadores é 2,5[V], definida
na Seção 3.5.2, fez-se um software para incrementar pulsos de tensão individual para
cada atuador a partir deste valor;

2. Ao rodar o software observa-se se a tensão de 2,5[V] faz com que certos atuadores se
movimentem, caso ocorra o movimento de algum atuador é necessário alterar este
valor inicial.

3. Com o atuador parado adicionou-se 0,01[V] em seu driver até que ele começasse a
avançar. Este valor mínimo de tensão para o avanço (valor inicial definido + valor
do incremento) foi anotado em uma tabela.

4. Com o mesmo atuador, é realizado o teste para se obter o valor mínimo de tensão
para recuo, incrementou-se -0,01[V] em seu driver até que começasse a recuar, sendo
o valor de recuo (valor inicial definido - |valor do incremento|), anotou-se o valor
obtido na tabela de dados;

5. Foram repetidos os passos anteriores para os demais atuadores;

6. Com os valores mínimos de tensão de avanço e recuo anotados, calculou-se o valor
médio entre eles, resultando no valor de parada para cada atuador, tensão de offset.

4.3.2 Validação da calibração com os atuadores fixos a pla-
taforma (com carga)

A validação da calibração dos atuadores consiste em verificar se a tensão de offset
definida para os atuadores sem carga pode ser aplicada para os atuadores acoplados a
plataforma, com carga.

As etapas para realização desta verificação segue a mesma dinâmica da calibração
realizada na Seção 4.3.1, foram definidos valores mínimos de avanço e recuo e tirada a
média destes valores individualmente para cada atuador, ficando assim definido o valor
da tensão de offset de cada um.
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É importante garantir ao ligar o sistema de acionamento do robô que todos os atu-
adores se mantenham parados, o movimento descontrolado dos atuadores para este caso
pode causar esforços indesejados a sua estrutura. Os valores iniciais para validação são
definidos a partir dos valores utilizados na calibração individual dos atuadores sem carga.

4.4 Determinação experimental do modelo dinâ-
mico do atuador

Usualmente os parâmetros dos servo atuadores de baixo custo não são fornecidos
pelo fabricante, e a obtenção do modelo matemático que represente a planta não pode
ser deduzido, desta forma, a identificação matemática experimental dos parâmetros foi
necessária. Para o caso, esta identificação experimental foi realizada a partir de dados
experimentais obtidos por um projeto de aquisição de dados feito em Simulink.

A determinação dos parâmetros do sistema através de dados experimentais é conhecida
como identificação do sistema. Esta identificação pode ser realizada observando a resposta
do sistema a uma entrada conhecida.

Para identificação do modelo deste trabalho foi adotado o esquema de controle em
espaço das juntas, este esquema permite que se analise individualmente os atuadores,
tendo ao final do modelamento 6 funções de transferência identificadas.

Testes iniciais realizados no robô mostram que para uma entrada degrau, a resposta dos
atuadores apresentam uma resposta típica de um sistema de primeira ordem ou segunda
ordem criticamente amortecido, além de demonstrar um comportamento diferente de
descida em relação a subida.

4.4.1 Modelo identificado por um sistema de 1ª ordem

Supondo que o comportamento do sistema em estudo é similar ao de um sistema de
primeira ordem, considerou-se a função de transferência descrita na Eq.(4.4).

G(s) = Vout(s)
Vin(s) = K

τs+ 1 (4.4)

onde K e τ são os dois parâmetros que caracterizam o sistema, e respectivamente se
referem ao ganho em estado estacionário e a constante de tempo do sistema.

Utilizando como entrada conhecida um degrau com a transformada de Laplace da
função sendo determinada pela Eq.(4.5), obteve-se a resposta do sistema, Vout(s), repre-
sentada pela Eq.(4.6).

Vin(s) = Vd
s

(4.5)
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Vout(s) = Vd
K

s(τs+ 1) (4.6)

considera-se Vd como sendo um valor de tensão de entrada do driver.
Obtendo a resposta em relação ao tempo para a Eq.(4.6) a partir da transformada

inversa de Laplace, tem-se:

Vout(t) = KVd −KVde−t/τ (4.7)

Com a utilização do teorema do valor final, definiu-se o valor do sistema em regime
permanente. Este teorema estabelece que o comportamento em regime estacionário de
Vout(t) é o mesmo que o comportamento de sVout(s) nas proximidades de s = 0. Com
base neste teorema, calculou-se o valor de V∞ pela seguinte equação:

V∞ = lim
t→∞

Vout(t) = lim
s→0

sVout(s) (4.8)

Efetuando a substituição da definição de Vout(s), Eq.(4.6), na Eq.(4.8) obteve-se que:

V∞ = lim
s→0

sVout(s) = sVd
K

s(τs+ 1) (4.9)

Resultando em:

V∞ = KVd (4.10)

Para obtenção do parâmetro K, a Eq.(4.10) foi reorganizada. Deste modo, definiu-se
K pela equação a seguir:

K = V∞
Vd

(4.11)

O parâmetro τ foi determinado matematicamente considerando a Eq.(4.7).

Vout(t) = KVd(1− e−t/τ )⇒ 1− Vout(t)
KVd

= e−t/τ ⇒ ln

(
1− Vout(t)

KVd

)
= −t

τ
(4.12)

Chegando no equacionamento final demonstrado abaixo pela Eq.(4.13):

τ = −t
ln
(
1− Vout(t)

KVd

) (4.13)

Experimentalmente a saída do sistema, Vout, foi medida em velocidade considerando
a derivada da tensão de saída do potenciômetro.

59



4.4.2 Modelo identificado por um sistema de 2ª ordem criti-
camente amortecido

Como dito anteriormente, o comportamento observado para o sistema em estudo pode
ser definido também como sendo um sistema criticamente amortecido de segunda ordem.

Neste tópico a determinação dos parâmetros do sistema foi realizada adotando uma
função de transferência padrão para estes tipos de sistemas, sendo ela descrita abaixo na
Eq.(4.14).

G(s) = Vout(s)
Vin(s) = K

(s+ a)2 (4.14)

na qual K se refere ao ganho em estado estacionário, e a determina o polo do sistema.
Aplicando uma entrada degrau conhecida ao sistema, obteve-se a Eq.(4.16).

Vout(s) = K

(s+ a)2

(
Vd
s

)
⇒ Vout(s) = Vd

(
K

(s+ a)2s

)
(4.15)

Vout(s) = KVd

(
1

(s+ a)2s

)
(4.16)

Calculando a inversa de Laplace para obtenção da resposta no tempo, tem-se:

Vout(t) = KVd
a2

(
1− e−at − ate−at

)
(4.17)

Como dito na seção anterior, para a determinação experimental do sistema é necessário
a definição de seus parâmetros. Definiu-se então, pelo teorema do valor final, Eq.(4.8), a
constante V∞, Eq.(4.18).

lim
s→0

sKVd

(
1

(s+ a)2s

)
⇒ V∞ = KVd

a2 (4.18)

Deixando a Eq.(4.18) em função do parâmetro K, tem-se que:

K = V∞a
2

Vd
(4.19)

Conhecendo V∞, Eq.(4.18), seu valor foi substituído na Eq.(4.17) para se obter o valor
de a, uma vez que V∞ é um valor que pode ser adquirido graficamente a partir da resposta
ao degrau do sistema obtida experimentalmente.

Vout(t) = V∞
(
1− e−at − ate−at

)
⇒ 1− Vout(t)

V∞
− e−at − ate−at = 0 (4.20)

60



4.4.3 Método de identificação do sistema por um sistema de
segunda ordem criticamente amortecido considerando
uma entrada rampa

Por mais que as identificações realizadas anteriormente mostrem-se satisfatórias quando
avaliadas graficamente, foi detectado que elas não conseguem representar fielmente a
planta real, apesar de ter uma boa aproximação.

Para se obter a saída do potenciômetro em velocidade para a identificação do modelo
a partir de uma função de transferência de 1ª e 2ª ordem, deve-se derivar e filtrar o
sinal de saída em diversos pontos, estas funções adicionadas ao sistema não são conside-
radas na identificação do modelo, e uma vez adicionadas mudariam a ordem do sistema e
influenciariam na identificação.

Ponderando tal influência, decidiu-se identificar a planta utilizando a saída real do
potenciômetro.

Como definido na Seção 4.4.2, uma função de segunda ordem criticamente amortecida
pode ser descrita pela Eq.(4.14). Partindo desta determinação e supondo que o sistema
se comporta desta forma, aplicou-se ao sistema uma entrada rampa, Eq.(4.21), obtendo
a saída expressa pela Eq.(4.22).

Vin(s) = Vd
s2 (4.21)

Vout(s) = KVd

(
1

(s+ a)2s2

)
(4.22)

Obtendo a resposta em relação ao tempo para Eq.(4.22), tem-se:

Vout(t) = KVd
a2

(
2e−at
a

+ te−at − 2
a

+ t

)
(4.23)

Por definição, a resposta em regime permanente de um sistema criticamente amorte-
cido de segunda ordem para uma entrada rampa é uma reta. Com isto, pode-se definir
pela Eq.(4.23), as componentes transitória e permanente do sistema, sendo determinadas
respectivamente pelas Eq.(4.24) e (4.25):

yrt(t) = KVdte
−at

a2 + 2e−at
a3 (4.24)

yrp(t) = KVdt

a2 − 2KVd
a3 (4.25)

Sabe-se que a equação padrão da reta é representada por y = mx + b, sendo m o
coeficiente angular, inclinação, e b o coeficiente linear, intersecção. A Eq.(4.25) permite
identificar os componentes descritos anteriormente, sendo eles:
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m = KVd
a2 (4.26)

b = 2KVd
a3 (4.27)

Utilizando o método de substituição para um sistema de equação com duas incógnitas,
obteve-se os parâmetros K e a do sistema, e nesta ordem são definidos pelas Eq.(4.28)
e(4.29).

a = 2m
b

(4.28)

K = 4m3

Vdb2 (4.29)

Validação

Concluída a modelagem do sistema, é imprescindível analisar se o modelo determinado
é adequado para utilização. Validações são ações empregadas para verificar se os valores
alcançados pelo modelo possui coerência com os gerados pelo sistema experimental.

Segundo Aguirre (2004), a validação para modelos alcançados é realizada a partir de
dados coletados que não foram utilizados no processo de modelagem, analisando como o
sistema se comporta aos mesmos, desta forma com as funções de transferência de subida
e descida identificadas para cada atuador, foi efetuada a validação destas funções quando
submetida a uma diferente da entrada utilizada no modelamento.

Um programa para validação foi desenvolvido no Simulink, e é composto por um bloco
onde estão dispostas as funções de transferência de cada atuador e os respectivos filtros
aplicados na implementação experimental, Figura 4.4.

Figura 4.4: Diagrama de blocos simulando o comportamento do sistema experimental para
realização da analise comparativa

Fonte: Captura de tela do Simulink, 2018.

4.5 Projeto do controlador
Definiu-se para este trabalho que o projeto dos controladores deve satisfazer os requi-

sitos de projeto definidos para o sistema de movimento de um simulador de voo mostrado
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na Seção 2.8. Porém, na prática devemos calcular inicialmente a frequência máxima de si-
mulação do robô, devido as limitações físicas dos atuadores, tais como, velocidade máxima
de deslocamento linear e efeitos não lineares, como zona morta.

Segundo Becerra-Vargas e Belo (2014), se considerarmos movimentos senoidais para
cada grau de liberdade da plataforma móvel em torno da posição neutra, pode-se ob-
servar que dependendo da frequência do movimento, valores máximos de aceleração são
estabelecidos. Considerando o movimento em um determinado grau de liberdade como:

adof = −a sin(ωt);
vdof = (a/ω) cos(ωt);
pdof = (a/ω2) sin(ωt),

(4.30)

Figura 4.5: Limites de aceleração vs frequência

Fonte: (BECERRA-VARGAS; BELO, 2014)

pode-se determinar que para frequências menores que ωv, o valor máximo da aceleração
é limitado pelo valor máximo de posição, como mostrado na Figura 4.5. No intervalo
(ωv, ωa) a velocidade máxima limita a aceleração, e para frequências maiores que ωa, a
aceleração é limitada pela potência dos atuadores. Os valores de frequência e aceleração
são calculados como:

ωv = Vmax/dmax;
ωa = aa/Vmax;
av = ωvVmax,

(4.31)

Pode ser observado que frequências altas correspondem a pequenos deslocamentos,
dessa forma a máxima frequência permitida na prática, também será limitada pelo mínimo
deslocamento que o robô pode simular devido principalmente à zona morta e a resolução
do potenciômetro.
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4.5.1 Técnica de controle

Identificadas as funções de transferência, iniciou-se o estudo das possíveis técnicas de
controle a serem aplicadas ao sistema. As categorias de controle com maior utilização
industrial recentemente são: a teoria de controle clássico, teoria de controle moderno e a
teoria de controle robusto (OGATA; YANG, 2002)

Neste trabalho, foi realizado o controle em espaço das juntas, e se opta pela implemen-
tação prática do controle PID com chaveamento para os movimentos de avanço e recuo
dos atuadores.

Uma estrutura que representa o funcionamento real da robô foi desenvolvida no Si-
mulink para realização da sintonia dos controladores. A Figura 4.6 mostra a estrutura
em malha fechada para um atuador, sendo a mesma estrutura montada para os demais
atuadores.

Figura 4.6: Diagrama de blocos representando a estrutura experimental do projeto para sin-
tonia do controlador para atuador 1

Fonte: Captura de tela do Simulink, 2018.

PID

O controle PID pode ser estruturado de várias formas dependendo da aplicação a ser
realizada. A estrutura de controle paralela foi a determinada para utilização neste trabalho
e é apresenta-se abaixo na Figura 4.7, tendo sua representação algébrica apresentada na
Eq.(2.24).
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Figura 4.7: Diagrama de blocos representando a estrutura de controle PID paralela

Fonte: Elaborado pela autora, 2018.

PID Tuner

Visando facilitar o projeto, utilizou-se o toolbox PID tuner do Matlab para auxiliar
na sintonia dos controladores. Este toolbox permite ao usuário alterar alguns critérios de
desempenho do sistema tanto no domínio do tempo quanto no domínio da frequência, e
acompanhar de forma dinâmica a influência destes critérios em outros.

Em geral, os critérios de desempenho com maior utilização foram descritos na Se-
ção 2.5.2.

Abaixo, nas Figuras 4.8 e 4.9 são apresentadas as tela de interação do toolbox para
domínio do tempo e da frequência.

Figura 4.8: Toolbox PID tuner para o domínio do tempo

Fonte: Captura de tela do PID tuner, 2018.
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Figura 4.9: Toolbox PID tuner para o domínio da frequência

Fonte: Captura de tela do PID tuner, 2018.

Nas figuras acima é possível observar a marcação de 3 setores nas cores azul, vermelha,
e verde. Explica-se abaixo a influência de cada setor na sintonia.

• Setor azul - de forma geral, a barra indica o domínio que se deseja sintonizar a
planta (tempo ou frequência);

• Setor vermelho - para as barras presentes neste setor, existe uma diferenciação
quanto aos domínios em que se está realizando a sintonia;

– Domínio do tempo - duas barras variáveis são apresentadas neste setor repre-
sentando dois critérios de desempenho, sendo eles o tempo de resposta [s] e
a resposta transiente do sistema. Para o tempo de resposta pode-se defini-lo
como lento ou rápido e o comportamento transitório agressivo ou robusto.

– Domínio da frequência - dois critérios de desempenho para a frequência também
são encontrados neste setor, sendo eles a frequência de corte [rad/s] e a margem
de ganho indo de 0 a 90 [Deg], podendo ser alteradas conforme necessidade do
usuário.

• Setor verde - responsável por mostrar ao usuário de forma dinâmica os parâmetros
do sistema. Tais parâmetros podem ser ajustados alterando os valores das bar-
ras presentes no setor vermelho tanto para o domínio do tempo quanto para o da
frequência;
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4.6 Avaliação do desempenho do controlador
Com o objetivo de comparar as sintonias aplicadas ao controlador utilizado neste

trabalho, foram realizados acompanhamento de trajetórias em espaço das juntas para
trajetórias pré definidas para cada um dos controladores.

As trajetórias são geradas por meio da cinemática inversa, onde aplicando a entrada
desejada na coordenada cartesiana z a cinemática converte a saída para uma entrada em
espaço das juntas, conseguindo assim analisar o acompanhamento de cada atuador.

Para realização dos testes foram escolhidos de forma estratégica 3 entradas, sendo elas:

• Degrau: esta entrada submete o sistema a um acompanhamento de posição, sendo
importante ao definir o valor da entrada degrau utilizar uma entrada de referência
em que não sature o controlador.

• Rampa: a entrada rampa é definida para acompanhamento de velocidade, neste
caso deve-se atentar-se a saturação e ao tempo de aquisição de dados para que os
atuadores não cheguem ao fim de curso.

• Parábola: definida para acompanhamento de aceleração do sistema está entrada
também não deve saturar e chegar ao final de curso dos atuadores.

A análise de desempenho no espaço cartesiano é realizado considerando como medida
de desempenho o comportamento da aceleração na frequência. A aquisição do sinal é
realizada por meio de um sensor inercial de 6 graus de liberdade localizado no centroide
da plataforma móvel do robô paralelo.

Cada grau de liberdade é excitado com entradas senoidais de diferentes frequências e
a relação entre os sinais senoidais de saída e entrada são analisados por meio da função
descritiva. A função descritiva é válida apenas na frequência e na amplitude da medida
realizada, porém, para pequenas amplitudes (região de comportamento linear) a função
descritiva se aproxima com o comportamento na frequência de um sistema linear (LEAN,
1979).

A função descritiva pode ser calculada como (GRANT, 1986):

L(ω) = Φxy(ω)
Φxx(ω) , (4.32)

na qual, Φxx, é a densidade espectral de potência e pode ser definida em função da trans-
formada de Fourier da função de autocorrelação do sinal de entrada x, <xx, (MANDAL;
ASIF, 2007):

Φxx(ω) =
∫ ∞
−∞
<xx(τ) exp−jwτ dτ, (4.33)
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Do mesmo modo, Φxy, é a densidade espectral cruzada e pode ser definida em função
da transformada de Fourier da função de correlação entre o sinal de entrada x e o sinal
de saída y, <xy (MANDAL; ASIF, 2007):

Φxy(ω) =
∫ ∞
−∞
<xy(τ) exp−jwτ dτ, (4.34)

Seis funções descritivas são definidas por cada grau de liberdade: a primeira, a função
descritiva principal, relaciona a entrada e a saída do mesmo grau de liberdade, por exem-
plo, se definirmos os subscritos i e o para a entrada e a saída do sistema respectivamente,
a função descritiva principal na direção x é dada por:

axo

axi

= Φxixo(ω)
Φxixi(ω) (4.35)

As outras cinco funções descritivas secundárias (função descritiva cruzada) represen-
tam os movimentos parasitas dos outros graus de liberdade em relação ao grau de liberdade
acionado, por exemplo, com uma entrada na direção x, deseja-se saber a resposta para-
sita nos outros graus de liberdade. Como exemplo, as funções descritivas cruzadas de
translação em relação a uma entrada de aceleração na direção x são representadas por:

ayo

axi

= Φxiyo(ω)
Φxixi(ω) ; azo

axi

= Φxizo(ω)
Φxixi(ω) (4.36)
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Capítulo 5

RESULTADOS EXPERIMENTAIS

Apresenta-se neste capítulo a aplicação da metodologia descrita na Seção 4, sendo
possível observar os resultados experimentais obtidos em cada tópico, bem como a com-
paração numérica para os mesmos.

A arquitetura do sistema de controle foi implementada em espaço das juntas, sendo
um sistemas de controle do tipo SISO (Single-Input Single-Output), utilizando informa-
ções em cada comprimento de atuador apenas. A Figura 5.1 mostra a estrutura básica
da implementação do controle realizado experimentalmente, onde, dada uma trajetória
cartesiana desejada, a cinemática inversa converte em comprimento dos atuadores do robô
paralelo. Cada atuador eletromecânico possui em sua construção um potenciômetro ana-
lógico. A curva de calibração do potenciômetro foi obtida plotando a saída de tensão do
potenciômetro [V] contra o deslocamento mecânico do atuador [mm] e uma linha reta foi
ajustada aos pontos de dados.

Tensões de offset foram previamente determinadas para cada atuadores, bem como a
realização do projeto de um filtro Buttherworth para reduzir o ruído do sinal do potenci-
ômetro e realizar o experimento de calibração e o projeto de controle realimentado.

Figura 5.1: Arquitetura de controle experimental implementada

Fonte: Elaborado pela autora, 2019.
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5.1 Levantamento da curva de calibração do po-
tenciômetro

Como mencionado na Seção 4.1, para relacionar as tensões de saída dos potenciômetros
com o respectivo comprimento da haste do atuador, uma aquisição de dados deve ser
realizada. Os dados obtidos a partir desta aquisição são apresentados na Tabela A.1
disponível no Apêndice A.1.

Constatou-se no decorrer da aquisição que ao se aplicar um baixo deslocamento ao
atuador o mesmo se mantém parado. Este fenômeno tem uma característica não-linear e
é chamada de zona morta. Em termos práticos, a zona morta é a faixa de tensão em que
o atuador não responde, seja em seu avanço ou recuo.

Como descrito na Seção 4.1.1, a relação entre as variáveis foi realizado inicialmente
utilizando o bloco lookup table diretamente no Simulink, porém após análise teórica do
acompanhamento do sinal de saída da relação realizada pelo bloco a uma entrada senoidal,
verificou-se que a saída apresentava descontinuidade em seu sinal para atuador 3. Esta
descontinuidade pode ser descrita pela aproximação realizada pelo bloco, em que caso não
seja previamente definido os valores de entrada na tabela de consulta, o bloco estima os
valores de saída com base nos valores de tabela próximos, desta forma, qualquer variação
nos dados experimentais são replicados para no sinal de saída, deixando o método mais
sensível as variações. A Figura 5.2 mostra o comportamento descrito acima.

Figura 5.2: Sinal de saída do potenciômetro considerando a relação de variáveis realizado pelo
bloco lookup table, atuador 3

(a) Sinal de saída (b) Ampliação na área de descontinuidade

Fonte: Elaborado pela autora, 2018.

Com este empecilho constatado, definiu-se a relação entre tensão e milímetros utili-
zando o método de regressão. A regressão estabelece qual a melhor curva a ser traçada
que se ajusta melhor aos dados obtidos, podendo ser uma reta ou uma curva qualquer.
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Para o caso em estudo por se tratar de duas variáveis, é possível observar o comporta-
mento aproximado dos dados experimentais analisando-os graficamente, conforme mostra
a Figura 5.3.

Figura 5.3: Relação entre os dados de de saída do potenciômetro [V] com o respectivo com-
primento da haste visível do atuador [mm]

(a) Atuador 3 (b) Atuador 5

Fonte: Elaborado pela autora, 2018.

Resultados similares são alcançados para os demais atuadores e são apresentados no
Apêndice A.1.

É evidente ao se analisar a Figura 5.3 que os dados se tratam de um polinômio de
primeiro grau, podendo assim ser definido pela Eq.(5.1).

y = ax+ b, (5.1)

na qual a é definido como o coeficiente angular da reta e b o coeficiente linear, x e y são
os pontos pertencentes à esta reta.

Determinou-se os coeficientes a e b utilizando os dados da Tabela A.1 com o auxilio
da função polyfit no Matlab. Os valores determinados são mostrados na Tabela 5.1.
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Tabela 5.1: Coeficientes da reta definidos para cada atuador

Atuadores a b R2
1 0,0136 0,1810 0,9997
2 0,0136 0,1805 0,9996
3 0,0136 0,2346 0,9995
4 0,0137 0,2047 0,9997
5 0,0137 0,2008 0,9998
6 0,0138 0,1278 0,9998

Fonte: Elaborado pela autora, 2018.

O valor R2 citado na Tabela 5.1 é relacionado ao coeficiente de determinação. Este
coeficiente indica a correlação entre duas variáveis e varia entre 0 e 1, indicando o quanto
o modelo consegue explicar os valores observados, sendo R2 = 1 um modelo perfeito. É
possível afirmar então, que para os dados em questão obtém-se uma relação satisfatória
com os coeficientes determinados. A Figura 5.4 mostra a comparação teórica entre os dois
métodos utilizados (Lookup Table e regressão linear).

Figura 5.4: Comparação entre a tensão de saída do potenciômetro para os métodos aplicados
para relacionar as variáveis [V] e [mm], atuador 3

Fonte: Elaborado pela autora, 2018.

Analisando a comparação entre os métodos aplicados, foi possível afirmar que a uti-
lização do método de regressão linear mostra-se mais eficaz para o caso, excluindo as
descontinuidades apresentadas quando utiliza-se o bloco lookup table. As comparações
realizadas para os demais atuadores são mostradas no Apêndice A.2.

5.1.1 Validação da calibração do potenciômetro

Determinada a regressão linear como o melhor método para se relacionar as variáveis
tensão de saída do pontenciômetro e comprimento da haste visível do atuador, a validação
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experimental foi realizada conforme Seção 4.1.1.
Para o experimento em questão foram realizados 5 deslocamentos aleatórios no robô,

os resultados foram organizados em uma tabela sendo apresentados no Apêndice A.3,
Tabela A.2.

Observando os dados individualmente, é apresentado na Figura 5.5 o resultado obtido
para um atuador.

Figura 5.5: Validação experimental da aplicação do método de regressão linear para a relação
entre as variáveis [V] x [mm], atuador 3

Fonte: Elaborado pela autora, 2018.

Resultados similares foram obtidos para os demais atuadores e são apresentados no
Apêndice A.3.

Nota-se na Figura 5.5 que os pontos teóricos utilizados para comparação e validação
da calibração realizada dispõe de uma faixa de variação, esta faixa foi determinada de
acordo com a variação do sinal do potenciômetro. Ainda analisando a figura, concluí-se
que os dados experimentais obtidos encaixam-se no valor teórico alcançado pelo método
de regressão linear, validando o método aplicado.

5.2 Análise espectral do sinal de saída do poten-
ciômetro

Como definido na Seção 4.2, neste trabalho foram determinadas três frequências de
acionamento para aquisição de dados e posterior análise espectral dos sinais. Utilizou-se
uma frequência de amostragem de 100[Hz] e tempo de aquisição do sinal de no mínimo
10 ciclos completos para cada frequência de aquisição. Foram estabelecidos para baixa,
média e alta frequência os respectivos valores: 0,064[Hz] (0,4[rad/s]), 0,159[Hz] (1[rad/s])
e 0,971[Hz] (6,1[rad/s]). Abaixo na Figura 5.6 são apresentadas as analises espectrais
realizadas para cada uma das frequências de aquisição.
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Figura 5.6: Análise espectral para as frequências de aquisição predeterminadas, atuador 1

(a) Baixa frequência (b) Média frequência

(c) Alta frequência

Fonte: Elaborado pela autora, 2018.

Observou-se na figura acima a existência de basicamente duas bandas onde o ruído
prevalece para as aquisições de baixa e média frequência, uma na região de 20[Hz] e
outra perto da própria frequência de referência, aproximadamente 1[Hz]. Para o caso da
aquisição em alta frequência, por se tratar de uma combinação com baixas amplitudes
por causa da limitação de velocidade do atuador, o atuador apresentou um sinal ruidoso
em toda a faixa de aquisição.

Resultados similares foram observados para os demais atuadores e são apresentados
no Apêndice B.1.
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5.3 Aplicação de um filtro Butterworth no sinal de
saída do potenciômetro

A caracterização do filtro a ser utilizado foi realizada a partir do processamento de
sinais realizado na seção anterior, que consistiu em analisar e extrair as informações
necessárias para desenvolvimento do filtro.

Em um primeiro momento, os parâmetros de projeto do filtro foram definidos com
uma faixa de variação baixa de Passband ripple e de Stopband attenuation, além de uma
banda de transição pequena de 1[Hz]. Desta forma constatou-se que o filtro determinado
possuía uma ordem alta, deixando a posterior sintonia dos controladores mais dificultosa,
além de produzir um atraso maior ao sistema. Por este motivo, optou-se por flexibilizar
a determinação dos parâmetros aumentando o range dos valores anteriormente definidos,
afim de alcançar um filtro eficaz e com ordem baixa.

Utilizando a metodologia descrita na Seção 4.2.1, a obtenção da função de transferên-
cia representando o filtro foi obtida através do Matlab. O primeiro resultado satisfatório
alcançado foi a determinação de um filtro de primeira ordem, sendo os valores dos parâ-
metros determinados para o projeto apresentados na Tabela 5.2.

Tabela 5.2: Valores dos parâmetros de projeto do filtro Butterworth de 1ª ordem

Parâmetros Valores
Passband 1[Hz]
Stopband 10[Hz]

Passband ripple 4[dB]
Stopband attenuation 21[dB]

Fonte: Elaborado pela autora, 2018.

É importante ressaltar que não é necessário a realização de 6 filtros distintos uma
vez que os 6 atuadores possuem comportamentos similares. A função de transferência
determinada para o filtro a partir do projeto é descrita pela Eq.(5.2).

F (s) = 5, 815
s+ 5, 815 (5.2)

A aplicação do filtro de primeira ordem projetado foi realizada e dois controladores
foram sintonizados com sua utilização, contudo visando melhorar o tempo de resposta
da planta e a utilização do derivativo do PID, optou-se por projetar um segundo filtro
que penalize mais o ruído. Apresentam-se na Tabela 5.3 os valores determinados para o
segundo filtro, sendo ele um filtro de segunda ordem.
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Tabela 5.3: Valores dos parâmetros de projeto do filtro Butterworth de 2ª ordem

Parâmetros Valores
Passband 1[Hz]
Stopband 5[Hz]

Passband ripple 0.8[dB]
Stopband attenuation 21[dB]

Fonte: Elaborado pela autora, 2018.

A função de transferência determinada para o segundo filtro a partir do projeto é
descrita pela Eq.(5.3).

F (s) = 89, 79
s2 + 13, 4s+ 89, 79 (5.3)

Abaixo na Figura 5.7 mostra-se a comparação das características dos filtros projetados.

Figura 5.7: Caracterização dos filtros de 1ª e 2º ordem quanto a sua frequência de corte e fase

Fonte: Elaborado pela autora, 2018.

Pode-se observar na figura acima que o filtro de 1ª ordem começa atenuar o sinal
antes da frequência de corte determinada, este comportamento é prejudicial ao sistema
uma vez que espera-se uma resposta plana dentro da faixa projetada, neste quesito a ação
do filtro de 2ª ordem mostrou-se mais palpável, contudo a fase para o filtro de 2ª ordem
apresenta um atraso superior, sendo de 160[ms] enquanto o para o filtro de primeira ordem
o atraso foi de 130[ms]. Apresentam-se na Figura 5.8 a comparação dos sinais de saída
do potenciômetro após aplicação dos filtros para um atuador.
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Figura 5.8: Comparação entre os sinais filtrados e não filtrado da saída do potenciômetro.
Análise realizada para o atuador 1

(a) Baixa frequência (b) Média frequência

(c) Alta frequência

Fonte: Elaborado pela autora, 2018.

A partir da figura acima, pode-se afirmar que a utilização do filtro de 2ª ordem é mais
efetiva para o caso em estudo, resultando em uma diferença de aproximadamente 7[dB]
de atenuação entre os filtros em 6[Hz] para as análises de baixa e alta frequência, e de
aproximadamente 9[dB] para os sinais de alta frequência, além de não atenuar a amplitude
do sinal dentro da banda passante. Resultados similares foram observados para os demais
atuadores e são apresentados no Apêndice B.2.

5.4 Determinação da faixa de saturação do driver
do atuador

Como determinado na Seção 4.3, incrementos gradativos de tensão são aplicados na
entrada do driver para determinação de sua faixa de funcionamento experimental.
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Verificou-se que o driver apresenta uma saída de +12[V] para o motor com sinais
de entrada a partir de 3,3[V], e uma saída de –12[V] para uma entrada variando de 0 a
1,7[V]. Com isto, a faixa de variação da tensão de entrada do driver fica entre 1,7 e 3,3[V],
diferentemente da faixa especificada pelo fabricante.

Pode-se analisar abaixo na Figura 5.9 o comportamento de saturação do sinal de
entrada descrito acima para avanço e recuo de um atuador.

Figura 5.9: Análise em velocidade do sinal de saída do potenciômetro para o avanço e o recuo
do atuador 1 para diferentes tensões de entrada no driver

(a) Movimento de subida (b) Movimento de descida

Fonte: Elaborado pela autora, 2018.

O resultado mostrado na figura acima indica um valor de entrada variando de 0,8
a 2,5[V], diferente do especificado no começo desta seção. Estes valores de entrada são
somados a uma tensão de offset (tensão responsável por manter os atuadores parados),
obtendo desta forma o pulso de entrada efetuado para análise que foi descrita.

Comportamentos similares de avanço e recuo foram apresentados para os demais atu-
adores e são apresentados no Apêndice C.

5.5 Determinação da tensão de offset dos atuado-
res

Utilizando o método mostrado na Seção 4.3.1 determinou-se as tensões de offset dos
atuadores. A Tabela 5.4 mostra os dados e resultados obtidos a partir da aquisição
realizada para os atuadores sem carga.
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Tabela 5.4: Definição de tensão de offset dos atuadores sem carga

Atuadores Avanço [V] Recuo [V] Tensão de offset [V]
1 2,39 2,23 2,310
2 2,38 2,16 2,270
3 2,43 2,18 2,305
4 2,39 2,23 2,310
5 2,38 2,22 2,300
6 2,37 2,21 2,290

Fonte: Elaborado pela autora, 2018.

Uma análise importante pode ser feita com os valores obtidos. Ao aplicar uma tensão
de 2,24[V] ou 2,38[V] ao atuador 1 por exemplo, o mesmo irá responder da mesma forma,
ficando parado. Este fenômeno como mencionado na Seção 5.1 tem uma característica
não-linear e é chamado de zona morta. Desta forma o valor de zona morta foi definido
nesta etapa, sendo ela a diferença entre a tensão de offset e o valor de avanço ou recuo
do atuador. Os valores de zona morta para cada atuador são mostrados na Tabela 5.5.

Tabela 5.5: Valor de zona morta para os atuadores sem carga

Atuadores 1 2 3 4 5 6
Zona Morta [V] 0,08 0,11 0,125 0,08 0,08 0,08

Fonte: Elaborado pela autora, 2018.

Na Tabela 5.6 mostra-se os valores determinados para os atuadores com carga, aco-
plados a plataforma. Estes valores definem de forma geral se as tensões de offset obtidas
para o atuador sem carga podem ser aplicadas ao robô.

Tabela 5.6: Definição de tensão de offset dos atuadores com carga

Atuadores Avanço [V] Recuo [V] Tensão de offset [V]
1 2,44 2,24 2,340
2 2,42 2,14 2,280
3 2,45 2,22 2,335
4 2,44 2,23 2,335
5 2,42 2,22 2,320
6 2,42 2,21 2,315

Fonte: Elaborado pela autora, 2018.

Os valores de zona morta para os atuadores com carga são definidos e mostrados na
Tabela 5.7.
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Tabela 5.7: Valor de zona morta para os atuadores com carga

Atuadores 1 2 3 4 5 6
Zona Morta [V] 0,10 0,14 0,115 0,105 0,10 0,105

Fonte: Elaborado pela autora, 2018.

Ao se comparar as tensões de offset determinadas para os atuadores com e sem carga,
pode-se concluir que apesar de terem resultados diferentes as tensões obtidos para os
atuadores acoplados estão dentro da faixa em que o atuador desacoplado se matem parado.
Quanto a zona morta, para os atuadores acoplados ela apresenta um leve aumento em
seu valor para a maior parte dos atuadores, isso pode ser determinado pela construção
geométrica da plataforma que pode exigir um esforço maior dos atuadores por causa de
sua assimetria, uma vez que os atuadores tem uma resposta plana quando trabalham
dentro de sua carga nominal.

5.6 Determinação experimental da planta por um
sistema de 1ª ordem (atuadores sem carga)

Realizou-se a determinação experimental da planta baseando-se no que foi apresentado
na Seção 4.4.1. Considera-se como atuadores sem carga, a identificação realizada com eles
desacoplados da plataforma.

A resposta experimental do sistema a uma entrada degrau é demonstrada na Fi-
gura 5.10, assim como a resposta teórica obtida através da metodologia descrita.

Figura 5.10: Comparação entre a resposta experimental do sistema e a resposta teórica de-
terminada a partir da função de transferência identificada por um modelo de primeira ordem,
atuador 2 sem carga

Fonte: Elaborado pela autora, 2018.

Como visto na Seção 5.4 o driver de acionamento do atuador possui uma faixa de
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saturação, diante disto é importante ressaltar que experimentalmente não é utilizado um
degrau unitário para excitação do sistema, ficando determinado uma entrada degrau com
o valor mínimo de saturação definido para cada atuador.

Abaixo na Eq.(5.4) é exibida a função de transferência obtida para o sistema.

0, 8225
0, 2921s+ 1 (5.4)

5.6.1 Determinação experimental da planta por um sistema
de 1ª ordem (atuadores com carga)

Para os atuadores acoplados foi utilizada a mesma metodologia de identificação uti-
luzada para os atuadores sem carga. A resposta ao degrau do sistema experimental e a
resposta teórica alcançada a partir da função de transferência identificada são mostradas
na Figura 5.11.

Figura 5.11: Comparação entre a resposta experimental do sistema e a resposta teórica de-
terminada a partir da função de transferência identificada por um modelo de primeira ordem,
atuador 2 com carga

Fonte: Elaborado pela autora, 2018.

Foi possível verificar pela figura, que o sinal de saída possui um atraso, este atraso é
considerado na função de transferência e definido pela Eq.(5.5).

e−0,12s (5.5)

Considerando o atraso à função de transferência, o sistema é determinado pela Eq.(5.6).

e−0,12s 0, 7399
0, 2593s+ 1 (5.6)
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5.7 Determinação experimental da planta por um
sistema de 2ª ordem criticamente amortecido
(atuadores sem carga)

Nesta seção é realizada a determinação experimental da planta admitindo que ela se
comporta como um sistema de 2ª ordem criticamente amortecido. A metodologia utilizada
para determinação foi descrita na Seção 4.4.2.

A resposta do sistema experimental a uma entrada degrau e a resposta teórica para a
função de transferência identificada são apresentadas na Figura 5.12.

Figura 5.12: Comparação entre a resposta experimental do sistema e a resposta teórica de-
terminada a partir da função de transferência identificada por um modelo de segunda ordem,
atuador 2 sem carga

Fonte: Elaborado pela autora, 2018.

É demostrado na Eq.(5.7) a função de transferência obtida para o sistema.

26, 84
s2 + 11, 43s+ 32, 64 (5.7)

5.7.1 Determinação experimental da planta por um sistema
de 2ª ordem (atuadores com carga)

Assim como para a identificação do sistema por um sistema de segunda ordem cri-
ticamente amortecido para os atuadores sem carga, o mesmo método foi utilizado para
determinação da planta para os atuadores trabalhando com carga nominal.

A resposta ao degrau e sua respectiva função de transferência são mostradas a seguir
na Figura 5.13
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Figura 5.13: Comparação entre a resposta experimental do sistema e a resposta teórica de-
terminada a partir da função de transferência identificada por um modelo de segunda ordem,
atuador 2 com carga

Fonte: Elaborado pela autora, 2018.

Foi possível identificar na Figura 5.13 o mesmo atraso identificado na seção anterior
uma vez que as identificações utilizam os mesmos dados. Deste modo, considerou-se
para o sistema o atraso definido pela Eq.(5.5). A função de transferência definida para o
sistema considerando o atraso é determinada pela Eq.(5.8).

e−0,12s 38, 59
s2 + 14, 45s+ 52, 17 (5.8)

Observou-se que para as respostas em velocidade para o atuador sem carga o sinal
indica a presença de ruídos diferente da análise realizada para o atuador com carga. Este
ruído pode ser explicado pela vibração que a haste apresenta ao se movimentar de forma
livre.

5.8 Identificação experimental da planta conside-
rando uma entrada rampa

Para se aplicar o método descrito na Seção 4.4.3, foi necessário realizar algumas con-
siderações práticas. Experimentalmente considerou-se que o sistema em estudo funciona
conforme mostra a Figura 5.14. Quando submetido uma entrada degrau ao sistema,
admitiu-se que o potenciômetro funciona como um integrador do sinal de saída, resul-
tando em uma rampa.
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Figura 5.14: Diagrama de blocos representando o comportamento experimental do sistema

Fonte: Elaborado pela autora, 2018.

Para implementação prática da identificação experimental da planta utilizando uma
entrada rampa, assumiu-se ainda que o sistema possui um comportamento linear, desta
forma pode-se admitir teoricamente que o sistema tem o mesmo sinal de saída quando
integra-se sua entrada, resultando no esquema mostrado pela Figura 5.15.

Figura 5.15: Diagrama de blocos representando o comportamento teórico do sistema
considerando-o como um sistema linear

Fonte: Elaborado pela autora, 2018.

Admitindo então que o sistema se comporta experimentalmente como a teoria descrita
acima, fez-se a identificação dos parâmetros considerando as equações determinadas na
Seção 4.4.3.

A resposta do sistema a uma entrada rampa teórica é apresentada na Figura 5.16.

Figura 5.16: Resposta experimental do sistema a uma entrada rampa teórica, atuador 3

Fonte: Elaborado pela autora, 2018.
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Observa-se na figura um offset de aproximadamente 1 no eixo y, isto indica experi-
mentalmente que o robô não está na posição totalmente retraída quando foi aplicada a
tensão de entrada. Para efeito de cálculo é fundamental que este valor saia da origem,
y = 0, logo, basta subtrair este valor de offset do valor total do dado.

Mencionado na apresentação da Seção 4.4, os atuadores apresentam comportamentos
diferentes de subida em relação a descida quando aplicado um sinal de entrada ao sistema.
Considerando esta mudança, funções de transferência para avanço e recuo dos atuadores
foram identificadas.

Os valores de inclinação e intersecção da reta foram calculados experimentalmente
pela função polyfit no Matlab para cada atuador e substituídos nas Eq.(4.28) e (4.29) para
obtenção dos parâmetros da função de transferência. A Figura 5.17 mostra a resposta
da rampa experimental e a linha interpolada da resposta do estado estacionário para
um atuador. É importante ressaltar que o processo de identificação foi realizado com
atuadores montados no robô com carga operacional.

Figura 5.17: Comparação entre a resposta da rampa experimental e a linha interpolada para
o atuador 3

(a) Movimento de subida (b) Movimento de descida

Fonte: Elaborado pela autora, 2019.

Resultados similares foram identificados para os demais atuadores.
As funções de transferência identificadas para os comportamentos de subida e descida

dos atuadores são exibidas na Tabela 5.8.
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Tabela 5.8: Funções de transferência identificadas pelo método de identificação com uma
entrada rampa (teórica)

Atuadores Função de Transferência Função de Transferência
(avanço) (recuo)

1 398,20
s2+48,33s+584

24640
s2+347,20s+30140

2 2876
s2+149s+5550

2310
s2+125,6s+3941

3 3389
s2+143,10s+5118

959,10
s2+70,94s+1258

4 452,80
s2+52,90s+699,50

11940
s2+251,60s+15820

5 283,70
s2+39s+380,30

1354
s2+81,84s+1675

6 584,40
s2+59,23s+877

4219
s2+148s+5472

Fonte: Elaborado pela autora, 2019.

Abaixo são apresentadas na Figura 5.18 uma comparação teórica e experimental do
comportamento do atuador para seu avanço e recuo.

Figura 5.18: Comparação entre a resposta experimental do sistema a uma entrada rampa e a
resposta da função identificada quando submetida a mesma entrada para o atuador 3

(a) Movimento de subida (b) Movimento de descida

Fonte: Elaborado pela autora, 2019.

Resultados para os demais atuadores encontram-se no Apêndice D.1.
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Validação dos modelos identificados

Utilizando o método descrito na Seção 4.4.3, realizou-se a validação experimental das
funções de transferência de identificadas para cada atuador.

Uma vez que a identificação do modelo do atuador foi realizada com pulsos de 0,8[V] de
entrada, para validação foi aplicada uma entrada degrau de 0,5[V] tanto para o sistema
experimental, quanto para a estrutura teórica desenvolvida. A Figura 5.19 mostra a
comparação entre as respostas obtidas pelo sistema experimental e teórico.

Figura 5.19: Validação da função de transferência identificada para uma entrada de 0,5[V]
para o atuador 3

Fonte: Elaborado pela autora, 2019.

Pode-se observar na figura acima um alto ruído no sinal de saída quando o sistema
é submetido a uma entrada baixa de tensão, supõe-se que este ruído aparece pelo fato
da velocidade do atuador ser proporcional a tensão aplicada na entrada, e para baixos
deslocamentos o sinal do potenciômetro não consegue ser medido de forma precisa por
causa da sua variação, por outro lado, pode ser observado que a média do sinal em regime
permanente é diferente do valor de referência, mostrando um comportamento não linear.
Encontram-se no Apêndice D.2 as figuras da validação para demais atuadores.

5.9 Sintonia dos controladores PD no domínio da
frequência

Para sintonia do controlador PID implementado a este trabalho, foi considerado ini-
cialmente os critérios de desempenho no domínio da frequência definidos na Seção 4.5,
contudo experimentalmente a máxima frequência permitida devido às limitações físicas
dos atuadores foi determinada como sendo o valor da frequência de corte do atuador mais
lento.
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Considerando então o limite de velocidade máxima do atuador (42[mm/s] com carga
nominal) e considerando sua zona morta, a frequência de corte ficaram determinadas em
0,9549[Hz] (6[rad/s]) com amplitude de 7[mm], como discutido na Figura 4.5.

Outro critério de desempenho considerado no projeto foi o valor de sobressinal. Por
se tratar de requisitos pertencentes a área de simuladores de voo, comportamentos oscila-
tórios podem causar falsas sensações de aceleração ao usuário, ficando assim definido um
sobressinal igual a 0, resultando um sistema criticamente amortecido.

Definidos os dois critérios de desempenho na frequência, a sintonia dos controladores foi
realizada e mostrou que para a frequência máxima de trabalho determinada anteriormente
o sistema não consegue responder de forma criticamente amortecida, sendo necessário
ajustes manuais para atender aos dois requisitos. Desta forma foi estabelecida então
uma frequência de corte de 0,2228[Hz] (1,4[rad/s]) conseguindo assim atender aos dois
requisitos de desempenho.

Deve-se considerar também que altos ganhos do controlador proporcional podem dimi-
nuir as margens de estabilidade, além de levar o sistema a saturação do sinal de controle, e
que a implementação do integrativo ao sistema aumenta a duração da resposta transitória
sem redução do erro em regime permanente de posição, pois já se trata de um sistema do
tipo 1. Por estes motivos constatados, decidiu-se utilizar um controlador PD para cada
atuador.

É importante ressaltar que a utilização do controle derivativo de um PID implica em
uma sensibilidade elevada do sistema a ruídos, fazendo com que a ação derivativa acabe
amplificando o sinal de ruído quando aplicado. Para evitar que esta influência no sinal
seja prejudicial ao sistema, foi utilizado um controlador PID com filtro na parte da ação
derivativa do controlador, descrito pela Eq.(5.9).

P + I
1
s

+D
N

1 +N 1
s

(5.9)

A Figura 5.20 mostra a influência do valor de N do filtro derivativo quanto a frequên-
cias de passagem, podendo ser observado que quanto menor o valor de N maior será a
filtragem do sinal.
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Figura 5.20: Influência do valor de N no filtro derivativo

Fonte: Elaborado pela autora, 2018.

Definidos na Seção 4.5.1 os componentes do toolbox para a sintonia no domínio da
frequência, determinou-se primeiramente a frequência de corte na barra variável e se
ajusta a margem de ganho afim de obter um sobressinal igual a 0. Os ganhos obtidos
para as sintonias são apresentados nas Tabelas 5.9 e 5.10. As siglas At., N.F , M.G e
M.F representam respectivamente, atuador, valor de N (Eq.(5.9)), margem de ganho e
margem de fase.

É importante ressaltar que inicialmente o filtro do sinal do potenciômetro utilizado foi
o filtro de primeira ordem determinado na Seção 5.3.

Tabela 5.9: Ganhos do controlador PD projetado para frequência de corte de 1,4[rad/s] -
Subida

Atuador P D N.F Margem de Ganho[dB] Margem de Fase[deg]
1 2,084 0,050 1,424 20,20 70,80
2 2,780 - - 28,90 74,30
3 2,176 - - 28,60 74,20
4 2,208 0,033 1,415 20,80 71,00
5 1,849 0,127 1,469 18,60 71,00
6 2,117 0,070 1,468 21,60 72,40

Fonte: Elaborado pela autora, 2019.
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Tabela 5.10: Ganhos do controlador PD projetado para frequência de corte de 1,4[rad/s] -
Descida

Atuador P D N.F Margem de Ganho[dB] Margem de Fase[deg]
1 1,762 - - 35,90 75,50
2 2,458 - - 27,50 73,90
3 1,883 0,012 1,413 23,00 72,20
4 1,908 - - 33,20 75,20
5 1,752 0,045 1,453 24,10 73,60
6 1,868 - - 28,80 74,30

Fonte: Elaborado pela autora, 2019.

5.10 Sintonia do controlador PD no domínio do
tempo

Para a realização de uma análise comparativa, foi realizada a sintonia no domínio do
tempo para os controladores.

Uma vez constatado que o tempo de assentamento dos controladores sintonizados para
o domínio da frequência é diferente, adotou-se este critério de desempenho para sintonia
no domínio do tempo, além do sobressinal igual a 0.

Como dito na Seção 5.3 dois filtros foram utilizados no decorrer desde trabalho. Inicial-
mente projetou-se os controlares com a utilização do filtro de primeira ordem, e posterior-
mente visando melhorar o desempenho dos controladores, foram projetados controladores
com a utilização do filtro de segunda ordem.

O requisito de projeto determinado inicialmente foi de 2[s] de tempo de assentamento,
tempo mínimo alcançado para o atuador manter um comportamento criticamente amor-
tecido. Os ganhos obtidos para esta sintonia são exibidos nas Tabelas 5.11 e 5.12.

Tabela 5.11: Ganhos do controlador PD projetado para um tempo de assentamento de 2[s] -
Subida

Atuador P D N.F Margem de Ganho[dB] Margem de Fase[deg]
1 2,081 0,180 1,556 19,60 72,60
2 2,741 0,045 1,412 28,90 75,00
3 2,150 0,044 1,424 28,50 75,00
4 1,995 0,005 1,263 21,80 72,40
5 1,673 0,025 1,219 19,90 71,40
6 1,962 - - 22,60 72,70

Fonte: Elaborado pela autora, 2019.
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Tabela 5.12: Ganhos do controlador PD projetado para um tempo de assentamento de 2[s] -
Descida

Atuador P D N.F Margem de Ganho[dB] Margem de Fase[deg]
1 1,753 - - 35,90 75,60
2 2,482 0,096 1,538 27,10 75,00
3 1,744 - - 23,80 73,20
4 1,884 - - 33,30 75,40
5 1,666 - - 24,70 73,60
6 1,810 - - 29,10 74,70

Fonte: Elaborado pela autora, 2019.

Aplicando o filtro de segunda ordem ao sistema, foi possível realizar um projeto com o
tempo de assentamento de 1,5[s] para um sobressinal igual a 0. Os ganhos determinados
são apresentados nas Tabelas 5.13 e 5.14.

Tabela 5.13: Ganhos do controlador P projetado para um tempo de assentamento de 1,5[s] -
Subida

Atuador P D N.F Margem de Ganho[dB] Margem de Fase[deg]
1 2,311 - - 13,60 69,00
2 3,497 - - 15,00 71,60
3 2,732 - - 14,90 71,50
4 2,476 - - 13,70 69,30
5 2,021 - - 13,40 69,30
6 2,453 - - 13,80 69,60

Fonte: Elaborado pela autora, 2019.

Tabela 5.14: Ganhos do controlador P projetado para um tempo de assentamento de 1,5[s] -
Descida

Atuador P D N.F Margem de Ganho[dB] Margem de Fase[deg]
1 2,299 - - 15,90 72,50
2 3,050 - - 14,80 71,30
3 2,211 - - 14,00 70,10
4 2,465 - - 15,60 72,20
5 2,125 - - 14,20 70,40
6 2,351 - - 15,00 71,50

Fonte: Elaborado pela autora, 2019.
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Pode-se analisar a partir dos ganhos alcançados que a diminuição do tempo de assen-
tamento influencia nas margens de fase e de ganho do sistema, isto ocorre pelo fato de que
o aumento do ganho do controlador diminui o tempo de resposta do sistema deixando-o
mais suscetível a instabilidade. O desaparecimento do derivativo do PID também é per-
cebido, isto acontece em razão do filtro de segunda ordem alterar a dinâmica do sistema
em malha fechada.

5.11 Acompanhamento de trajetórias em espaço
das juntas

Como determinado na Seção 4.6, três trajetórias foram definidas para análise de acom-
panhamento em espaço das juntas, entrada degrau, rampa e parábola.

Segundo Franklin, Powell e Emami-Naeini (2013), como parte do estudo dos erros de
estado estacionário para entradas polinomiais, os sistemas podem ser classificados como
“tipo” de acordo com o grau do polinomio que ele pode razoavelmente seguir, ou seja,
os sistemas de controle podem ser classificados de acordo com sua habilidade em seguir
um sinal de referência. Para ser classificado como sistema tipo 1 por exemplo, o sistema
deve controlar um polinomio de grau 1 com erro constante. Sabe-se ainda que o tipo do
sistema em malha fechada é definido pelo número de integradores (ou pólos em s = 0) da
função de transferência em malha aberta.

Por definição os erros em regime permanente para cada tipo de sistema são apresen-
tados na Tabela 5.15.

Tabela 5.15: Erro em estado estacionário em função do tipo de sistema

Tipo de sistema Degrau (posição) Rampa (velocidade) Parábola (aceleração)

Tipo 0 1
1+KP

∞ ∞

Tipo 1 0 1
Kv

∞

Tipo 2 0 0 1
Ka

Fonte: Elaborado pela autora, 2019.

Por se tratar de um sistema Tipo 1, espera-se que o sistema em estudo se comporte
conforme definição apresentada na tabela acima.

Para o acompanhamento a uma entrada degrau foi aplicado ao sistema experimental
uma entrada de 40[mm] para subida e -40[mm] para descida partindo da posição neutra
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(150[mm]). As respostas obtidas são apresentadas na Figura 5.21.

Figura 5.21: Acompanhamento experimental de trajetória a uma entrada degrau de referência
para o atuador 6

(a) Movimento de subida (b) Movimento de descida

Fonte: Elaborado pela autora, 2019.

Como apresentado na Tabela 5.15, o erro de acompanhamento de posição para sistemas
Tipo 1 deve ser 0, contudo pode-se observar na Figura 5.21 que existe um erro em estado
estacionário diferente de 0 tanto para o movimento de subida quanto para o de descida
do atuador, bem como um melhor acompanhamento para o controlador projetado para
1,5[s] de tempo de assentamento. Estes comportamentos são explicados por dois fatores,
o ganho proporcional do controlador e o valor de zona morta do atuador.

Como definido anteriormente, o valor de zona morta do atuador impossibilita que o
mesmo se movimente, partindo desta premissa, uma vez que o ganho proporcional seja
pequeno, ao multiplicar o erro do sistema o valor do sinal de controle não atinge valor
suficiente para movimentar o atuador, a Figura 5.22 apresenta dos sinais de controle para
os acompanhamentos mostrados na Figura 5.21.
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Figura 5.22: Sinal de controle do sistema referente ao acompanhamento a uma entrada degrau
de referência para o atuador 6

(a) Movimento de subida (b) Movimento de descida

Fonte: Elaborado pela autora, 2019.

A partir dos sinais de controle apresentados acima foi possível validar os dois fatores
que influenciam no erro em estado estacionário para o acompanhamento em posição do
sistema.

A análise em velocidade foi realizada com o avanço da plataforma partindo da posição
60[mm] e o recuo iniciando de 240[mm]. Os resultados alcançados são mostrados na
Figura 5.23.

Figura 5.23: Acompanhamento experimental de trajetória a uma entrada rampa de referência
para o atuador 6

(a) Movimento de subida (b) Movimento de descida

Fonte: Elaborado pela autora, 2019.

Para análise do acompanhamento de aceleração, a entrada parábola foi considerada
partindo da posição inicial em 60[mm] para subida e 240[mm] para descida. Os resultados
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são mostrados na Figura 5.24.

Figura 5.24: Acompanhamento experimental de trajetória a uma entrada parábola de referên-
cia para o atuador 6

(a) Movimento de subida (b) Movimento de descida

Fonte: Elaborado pela autora, 2019.

Conforme Tabela 5.15, pode-se inferir que os acompanhamentos em velocidade e em
aceleração dos controladores são satisfatórios, observando uma leve melhora para o acom-
panhamento do controlador projetado com o filtro de segunda ordem para o tempo de
assentamento de 1,5[s]. Resultados similares são apresentados para os demais atuadores
e podem ser vistos nos Apêndices E.2 e E.3.

5.12 Função descritiva - acompanhamento em es-
paço cartesiano

Foram realizadas funções descritivas para os 3 controladores conforme metodologia
descrita na Seção 4.6. Para aquisição dos dados experimentais foram utilizados 6 sinais
de entrada senoidal. Os sinais de entrada variaram com frequências indo de 0,0796 a
0,9549[Hz] (0,5 a 6[rad/s]) com amplitudes de 12 a 80[mm].

As análises foram realizadas para a coordenada z, e os resultados obtidos são apre-
sentados na Figura 5.25, na qual, a magnitude representa a relação entre a saída e a
entrada em aceleração, obtidas a partir do sensor inercial e a derivada do sinal de entrada
respectivamente, uma vez que a plataforma é acionada em posição.
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Figura 5.25: Comparação entre as funções descritivas de aceleração do comportamento do
robô para os controladores projetados no domínio do tempo e no da frequência

Fonte: Elaborado pela autora, 2019.

Pode-se observar a partir das figuras acima que o sistema apresentou uma resposta
plana em baixas frequências para ambos controladores, sendo o controlador projetado
para 1,5[s] o que apresentou maior frequência de corte.

5.12.1 Movimentos parasitas

Utilizou-se nesta seção a metodologia para análise dos movimentos parasitas, descrita
na Seção 4.6. A Figura 5.26 mostra a comparação das funções descritivas obtidas para
os movimentos parasitas nas coordenadas cartesianas x e y em relação ao movimento
em z para os controladores sintonizados no domínio do tempo e no da frequência. Os
valores de entrada utilizados para aquisição de dados seguem o mesmo critério da seção
anterior e foram definidos em frequências indo de 0,0796 a 0,9549[Hz] (0,5 a 6[rad/s]) com
amplitudes de 12 a 80[mm], bem como a magnitude que é representa pela relação entre a
saída e a entrada em aceleração.
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Figura 5.26: Comparação dos movimentos parasitas entre os controladores projetados no
domínio do tempo e no da frequência

(a) Coordenada cartesiana x (b) Coordenada cartesiana y

Fonte: Elaborado pela autora, 2019.

De acordo com as figuras expostas acima afirma-se que: para movimentos em baixa
frequência os controladores apresentaram maior fidelidade, e ao observar o cenário de
forma geral, é possível concluir que a utilização do controlador projetado para 1,5[s] é
mais eficaz.

Pode-se observar ainda que o comportamento dos movimentos parasitas em y para
os controladores sintonizados no tempo conseguem maior fidelidade em seu movimento.
Esse comportamento é explicado pela forma de sintonia dos controladores, que quando
projetados na frequência, apresentam um tempo de assentamento diferente, sendo este
tipo de influência percetível quando a plataforma é colocada em movimento, uma vez que
cada atuador chega na posição desejada em tempos diferentes.
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Capítulo 6

CONCLUSÕES

Inicialmente pode-se assegurar que as calibrações realizadas foram indispensáveis para
montagem do sistema de controle do robô, ficando visível nesta etapa as limitações físicas
encontrada na infraestrutura, sendo elas: ruído no sinal de realimentação, saturação do
driver, zona morta, velocidade máxima do atuador e frequência de funcionamento.

Observou-se na fase de identificação da planta, que os atuadores apresentaram com-
portamento diferente para os movimentos de subida e descida, sendo necessário identificar
duas funções de transferência para cada atuador, obtendo desta forma uma maior repre-
sentatividade no funcionamento do modelo experimental. A identificação experimental
do modelo pelo método de identificação do sistema por um sistema de segunda ordem
criticamente amortecido considerando uma entrada rampa, representou melhor o sistema
em estudo uma vez que os outros métodos necessitavam da derivação do sinal do poten-
ciômetro para se obter a função de transferência.

Ao sintonizar os controladores percebeu-se que ganhos muito altos apesar de retor-
narem respostas mais rápidas produzem um sobressinal indesejável para o sistema. Teo-
ricamente a utilização de um ganho derivativo solucionaria este problema, porém não é
recomendável a utilização de derivativos para sistemas que possuem ruído, pois esta uti-
lização amplifica este sinal. Mesmo com o sistema possuindo um filtro projetado, testes
realizados na estrutura experimental inviabilizam a utilização de derivativos com valores
altos.

Nota-se nas avaliações realizadas tanto no espaço das juntas quanto no espaço carte-
siano que o controlador projetado com um filtro de 2ª ordem obteve melhor resultado,
enquanto os demais projetos apresentaram grande similaridade em sua resposta.

A função descritiva por sua vez permitiu analisar a plataforma no espaço cartesiano
(acoplada). Nessa análise é possível observar um baixo desempenho da estrutura quando
submetida a movimentos de alta frequência (dentro das limitações físicas da plataforma).
Ainda, ao se analisar os movimentos parasitas pode-se afirmar que o comportamento
dos controladores sintonizados no tempo conseguem maior fidelidade em seu movimento,
sendo o controlador projetado para 1,5[s] o que apresentou ainda melhor resultado.
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Analisando e comparando os resultados obtidos teoricamente com os dados experi-
mentais, pode-se dizer que o sistema de controle linear desenvolvido atinge resultados
satisfatórios, tendo um melhor desempenho em todos os quesitos o controlador projetado
com um filtro de 2ª ordem para um tempo de assentamento de 1,5[s]. Pode-se ainda con-
cluir com tais resultados que as não linearidades presentes na planta não possuem grande
influência no sistema. Em contra partida, devido as limitações físicas dos atuadores os
requisitos de desempenho estipulados para o sistema de movimento de simuladores de voo
não são alcançados.
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Apêndice A

CALIBRAÇÃO DO
POTENCIÔMETRO

Apresentam-se neste apêndice resultados alcançados na calibração do potenciômetro.
No Apêndice A.1 é apresentada a tabela de aquisição de dados com os valores de tensão
e o respectivo comprimento do atuador, seguido da representação gráfica individual dos
dados. O Apêncice A.2 mostra a comparação da utilização dos métodos de relação entre
variáveis e o Apêncice A.3 apresenta a aquisição de dados realizada para validar da escolha
do método de regressão linear, seguido da representação gráfica individual dos atuadores.
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A.1 Dados de aquisição da relação [V] X [mm]

Tabela A.1: Tabela de aquisição de dados realizada para calibração do potenciômetro

Aquisição
Atuador 1 Atuador 2 Atuador 3 Atuador 4 Atuador 5 Atuador 6

[mm] [V] [mm] [V] [mm] [V] [mm] [V] [mm] [V] [mm] [V]

1 6,00 0,22 8,55 0,25 4,80 0,22 6,70 0,26 6,30 0,26 9,75 0,24
2 9,65 0,27 9,90 0,27 10,30 0,31 10,35 0,30 9,70 0,30 10,25 0,24
3 12,10 0,31 13,75 0,32 11,85 0,33 13,30 0,36 11,45 0,33 11,70 0,27
4 16,60 0,41 16,05 0,36 18,95 0,46 19,65 0,44 17,45 0,41 18,60 0,35
5 21,70 0,45 19,85 0,42 21,90 0,50 24,00 0,49 22,05 0,47 21,85 0,41
6 26,80 0,52 23,35 0,48 24,40 0,53 26,20 0,54 26,70 0,54 27,30 0,48
7 31,30 0,58 27,35 0,55 28,75 0,62 32,95 0,64 31,80 0,62 32,45 0,55
8 36,95 0,67 36,20 0,68 34,90 0,69 37,80 0,73 36,60 0,69 37,90 0,64
9 42,75 0,75 45,60 0,82 38,45 0,76 42,55 0,79 41,45 0,76 42,45 0,71

10 47,35 0,81 51,85 0,87 47,00 0,89 47,75 0,86 47,65 0,84 48,00 0,78
11 52,05 0,89 59,40 1,01 51,35 0,95 50,85 0,89 50,65 0,89 50,90 0,83
12 55,65 0,94 64,90 1,07 56,00 1,04 55,50 0,98 55,50 0,96 56,30 0,90
13 60,10 1,01 69,60 1,15 62,20 1,09 61,40 1,01 60,05 1,03 60,60 0,97
14 65,10 1,06 74,80 1,21 66,55 1,18 65,35 1,11 65,15 1,10 65,50 1,04
15 71,15 1,17 79,20 1,26 72,75 1,27 70,50 1,19 70,70 1,18 71,35 1,13
16 76,90 1,25 84,10 1,34 78,60 1,36 78,25 1,25 76,60 1,26 76,95 1,19
17 81,15 1,32 86,65 1,38 85,60 1,42 82,20 1,35 81,55 1,33 81,95 1,27
18 86,85 1,37 91,65 1,44 91,60 1,52 88,45 1,44 86,35 1,40 86,55 1,34
19 91,95 1,44 96,35 1,51 96,20 1,57 92,95 1,49 91,20 1,46 91,85 1,41
20 96,50 1,51 101,95 1,58 101,15 1,64 98,15 1,56 96,60 1,53 96,35 1,47
21 107,05 1,65 106,40 1,64 105,40 1,69 108,05 1,70 105,90 1,66 107,65 1,63
22 112,20 1,72 107,65 1,65 109,15 1,73 112,45 1,74 112,15 1,74 112,35 1,69
23 116,10 1,77 110,00 1,70 116,10 1,81 114,80 1,80 113,20 1,77 113,55 1,71
24 120,25 1,84 114,15 1,78 119,00 1,86 119,80 1,86 118,30 1,84 118,70 1,79
25 123,80 1,88 121,10 1,86 120,00 1,87 123,65 1,93 122,00 1,89 122,20 1,84
26 128,80 1,96 126,65 1,91 125,35 1,94 128,70 1,98 127,10 1,96 126,95 1,91
27 132,90 2,01 131,65 1,99 130,40 2,01 133,60 2,06 132,55 2,03 132,05 1,98
28 138,55 2,09 135,85 2,05 135,40 2,09 138,90 2,11 137,80 2,11 137,90 2,05
29 144,25 2,15 141,65 2,10 143,30 2,17 143,30 2,19 142,05 2,17 141,95 2,12
30 147,95 2,22 144,00 2,16 148,00 2,25 147,90 2,25 148,25 2,25 148,50 2,20
31 149,25 2,24 146,45 2,20 148,80 2,24 149,15 2,27 148,25 2,24 148,30 2,20
32 154,55 2,30 152,95 2,26 153,75 2,32 154,70 2,32 153,05 2,30 152,80 2,25
33 159,30 2,38 156,05 2,32 158,40 2,39 160,55 2,41 157,70 2,38 157,90 2,32
34 164,65 2,44 161,20 2,39 162,00 2,42 164,70 2,50 163,00 2,44 162,70 2,38
35 169,80 2,52 167,15 2,47 167,10 2,51 171,40 2,55 168,30 2,51 167,60 2,46
36 175,05 2,58 171,90 2,54 172,60 2,57 175,95 2,60 173,20 2,58 173,30 2,54
37 181,45 2,66 177,40 2,60 177,80 2,65 180,00 2,68 179,00 2,66 177,70 2,59
38 184,85 2,72 181,20 2,66 182,30 2,71 184,60 2,74 184,10 2,73 183,30 2,67
39 190,45 2,78 186,80 2,73 187,20 2,78 190,50 2,81 188,40 2,79 188,40 2,73
40 195,85 2,86 191,80 2,80 192,30 2,84 196,10 2,89 193,90 2,86 193,40 2,79
41 199,60 2,92 197,60 2,88 197,40 2,92 205,00 3,00 199,10 2,94 198,70 2,87
42 205,80 2,99 201,40 2,96 202,80 2,99 206,80 3,03 204,95 3,00 203,85 2,94
43 210,50 3,05 206,90 3,01 207,70 3,04 211,70 3,10 208,90 3,06 208,90 3,00
44 217,40 3,13 218,70 3,11 217,70 3,13 215,20 3,15 213,80 3,14 213,35 3,08
45 220,45 3,19 219,20 3,16 218,30 3,20 220,25 3,20 219,10 3,20 217,90 3,14
46 227,50 3,27 225,00 3,23 223,40 3,26 225,45 3,29 224,50 3,28 222,20 3,21
47 231,10 3,32 229,30 3,28 228,15 3,32 230,60 3,35 229,65 3,35 228,15 3,27
48 236,90 3,39 234,45 3,36 233,25 3,38 235,50 3,41 234,65 3,41 233,10 3,35
49 241,90 3,47 240,65 3,44 239,25 3,48 242,90 3,50 240,65 3,48 238,10 3,42
50 245,10 3,55 244,70 3,49 243,35 3,53 247,55 3,57 245,90 3,55 243,30 3,49
51 250,80 3,58 250,25 3,67 247,85 3,59 251,20 3,62 251,20 3,61 248,60 3,56
52 256,40 3,67 254,45 3,64 252,35 3,67 256,10 3,70 256,00 3,67 252,80 3,63
53 260,55 3,73 259,15 3,70 258,10 3,74 262,45 3,78 260,00 3,74 258,80 3,70
54 266,10 3,77 264,85 3,78 263,20 3,80 266,00 3,84 265,90 3,82 263,40 3,76
55 272,00 3,88 269,45 3,84 269,65 3,88 271,95 3,91 270,45 3,88 268,90 3,83
56 275,45 3,91 275,00 3,90 273,90 3,94 275,60 3,94 275,30 3,96 273,95 3,90
57 280,00 4,00 279,50 3,99 278,90 4,01 281,80 4,04 280,45 4,03 279,20 3,97
58 285,70 4,04 284,40 4,04 283,60 4,08 285,70 4,10 285,50 4,09 283,45 4,03
59 291,55 4,11 289,35 4,10 289,80 4,15 290,40 4,15 290,55 4,16 289,10 4,10
60 296,70 4,20 294,25 4,16 292,00 4,18 292,30 4,18 293,15 4,19 292,90 4,14

Fonte: Elaborado pela autora, 2018.
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Figura A.1: Relação entre os dados de de saída do potenciômetro [V] com o respectivo com-
primento da haste do atuador [mm]

(a) Atuador 1 (b) Atuador 2

(c) Atuador 4 (d) Atuador 6

Fonte: Elaborado pela autora, 2018.
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A.2 Comparação entre os métodos (Lookup Table e
regressão linear)

Figura A.2: Comparação entre a tensão de saída do potenciômetro para os métodos aplicados
para relacionar as variáveis [V] e [mm]

(a) Atuador 1 (b) Atuador 2

(c) Atuador 4 (d) Atuador 5

(e) Atuador 6

Fonte: Elaborado pela autora, 2018.
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A.3 Validação experimental do método de regres-
são linear

Tabela A.2: Dados obtidos pela validação da calibração do potenciômetro

Comprimento Tensão Tensão
Medição Atuadores Experimental [mm] Experimental [V] Teórica [V]

1 36,05 0,663 0,672
2 32,25 0,642 0,612
3 36,85 0,702 0,734
4 35,30 0,681 0,687
5 35,65 0,692 0,688

1

6 34,25 0,624 0,601
1 16,10 0,377 0,400
2 12,10 0,356 0,345
3 18,75 0,433 0,488
4 16,60 0,404 0,431
5 16,70 0,414 0,429

2

6 15,05 0,341 0,336
1 70,00 1,138 1,135
2 64,10 1,105 1,054
3 70,90 1,185 1,196
4 66,95 1,142 1,119
5 70,00 1,173 1,158

3

6 67,50 1,093 1,061
1 149,25 2,235 2,214
2 141,25 2,180 2,105
3 150,75 2,274 2,279
4 146,00 2,228 2,199
5 150,40 2,273 2,258

4

6 146,90 2,216 2,158
1 210,25 3,040 3,045
2 205,95 3,021 2,986
3 209,10 3,060 3,071
4 209,00 3,066 3,060
5 209,20 3,063 3,062

5

6 208,55 3,022 3,010
Fonte: Elaborado pela autora, 2018.
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Figura A.3: Validação experimental da aplicação do método de regressão linear para a relação
entre as variáveis [V] x [mm]

(a) Atuador 1 (b) Atuador 2

(c) Atuador 4 (d) Atuador 5

(e) Atuador 6

Fonte: Elaborado pela autora, 2018.
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Apêndice B

ANÁLISE ESPECTRAL

Apresentam-se neste apêndice os resultados obtidos para a análise espectral realizada.
Nos Apêndices B.1.1, B.1.2 e B.1.3 são exibidas as figuras referentes as analises espec-
trais em baixa, média e alta frequência e nos Apêndices B.2.1, B.2.2 e B.2.3 as figuras
comparando os sinais filtrados e não filtrado para as mesmas frequências predeterminadas.
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B.1 Análise dos sinais

B.1.1 Análise em baixa frequência

Figura B.1: Análise espectral em baixa frequência

(a) Atuador 2 (b) Atuador 3

(c) Atuador 4 (d) Atuador 5

(e) Atuador 6

Fonte: Elaborado pela autora, 2018.

113



B.1.2 Análise em média frequência

Figura B.2: Análise espectral em média frequência

(a) Atuador 2 (b) Atuador 3

(c) Atuador 4 (d) Atuador 5

(e) Atuador 6

Fonte: Elaborado pela autora, 2018.
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B.1.3 Análise em alta frequência

Figura B.3: Análise espectral em alta frequência

(a) Atuador 2 (b) Atuador 3

(c) Atuador 4 (d) Atuador 5

(e) Atuador 6

Fonte: Elaborado pela autora, 2018.
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B.2 Comparação entre os sinais filtrados e não
filtrado do potenciômetro

B.2.1 Sinal de baixa frequência

Figura B.4: Comparação entre os sinais com e sem filtro do potenciômetro, aquisição em baixa
frequência

(a) Atuador 2 (b) Atuador 3

(c) Atuador 4 (d) Atuador 5

(e) Atuador 6

Fonte: Elaborado pela autora, 2019.
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B.2.2 Sinal de média frequência

Figura B.5: Comparação entre os sinais com e sem filtro do potenciômetro, aquisição em média
frequência

(a) Atuador 2 (b) Atuador 3

(c) Atuador 4 (d) Atuador 5

(e) Atuador 6

Fonte: Elaborado pela autora, 2019.
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B.2.3 Sinal de alta frequência

Figura B.6: Comparação entre os sinais com e sem filtro do potenciômetro, aquisição em alta
frequência

(a) Atuador 2 (b) Atuador 3

(c) Atuador 4 (d) Atuador 5

(e) Atuador 6

Fonte: Elaborado pela autora, 2019.
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Apêndice C

SATURAÇÃO DE TENSÃO DE
ENTRADA DO DRIVER

Neste apêndice são apresentadas as figuras referentes ao comportamento de saturação
dos atuadores em seu avanço e recuo.

Figura C.1: Análise em velocidade do sinal de saída do potenciômetro para o avanço e o recuo
do atuador 2 para diferentes tensões de entrada no driver

(a) Movimento de subida (b) Movimento de descida

Fonte: Elaborado pela autora, 2018.
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Figura C.2: Análise em velocidade do sinal de saída do potenciômetro para o avanço e o recuo
do atuador 3 para diferentes tensões de entrada no driver

(a) Movimento de subida (b) Movimento de descida

Fonte: Elaborado pela autora, 2018.

Figura C.3: Análise em velocidade do sinal de saída do potenciômetro para o avanço e o recuo
do atuador 4 para diferentes tensões de entrada no driver

(a) Movimento de subida (b) Movimento de descida

Fonte: Elaborado pela autora, 2018.
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Figura C.4: Análise em velocidade do sinal de saída do potenciômetro para o avanço e o recuo
do atuador 5 para diferentes tensões de entrada no driver

(a) Movimento de subida (b) Movimento de descida

Fonte: Elaborado pela autora, 2018.

Figura C.5: Análise em velocidade do sinal de saída do potenciômetro para o avanço e o recuo
do atuador 6 para diferentes tensões de entrada no driver

(a) Movimento de subida (b) Movimento de descida

Fonte: Elaborado pela autora, 2018.
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Apêndice D

RESPOSTAS
TEÓRICAS/EXPERIMENTAIS DO
COMPORTAMENTO DA PLANTA

Neste apêndice são apresentados resultados referentes ao comportamento dos atua-
dores. O Apêndice D.1 apresenta uma comparação em velocidade entre a resposta ex-
perimental do sistema a uma entrada rampa e resposta da função identificada quando
submetida a mesma entrada e no Apêndice D.2 são mostrados os resultados da validação
realizada para estas funções identificadas.
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D.1 Comparação em velocidade do comportamento
teórico em relação ao experimental dos atu-
adores

Figura D.1: Comparação em velocidade entre a resposta experimental do sistema a uma
entrada rampa e resposta da função identificada quando submetida a mesma entrada para o
atuador 1

(a) Movimento de subida (b) Movimento de descida

Fonte: Elaborado pela autora, 2019.

Figura D.2: Comparação em velocidade entre a resposta experimental do sistema a uma
entrada rampa e resposta da função identificada quando submetida a mesma entrada para o
atuador 2

(a) Movimento de subida (b) Movimento de descida

Fonte: Elaborado pela autora, 2019.
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Figura D.3: Comparação em velocidade entre a resposta experimental do sistema a uma
entrada rampa e resposta da função identificada quando submetida a mesma entrada para o
atuador 4

(a) Movimento de subida (b) Movimento de descida

Fonte: Elaborado pela autora, 2019.

Figura D.4: Comparação em velocidade entre a resposta experimental do sistema a uma
entrada rampa e resposta da função identificada quando submetida a mesma entrada para o
atuador 5

(a) Movimento de subida (b) Movimento de descida

Fonte: Elaborado pela autora, 2019.
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Figura D.5: Comparação em velocidade entre a resposta experimental do sistema a uma
entrada rampa e resposta da função identificada quando submetida a mesma entrada para o
atuador 6

(a) Movimento de subida (b) Movimento de descida

Fonte: Elaborado pela autora, 2019.
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D.2 Validação da função de transferência identi-
ficada

Figura D.6: Validação da função de transferência identificada para uma entrada de 0.5 [V]

(a) Atuador 1 (b) Atuador 2

(c) Atuador 4 (d) Atuador 5

(e) Atuador 6

Fonte: Elaborado pela autora, 2019.
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Apêndice E

ACOMPANHAMENTO
EXPERIMENTAL DE
TRAJETÓRIAS PARA UMA
ENTRADA DEGRAU, RAMPA E
PARÁBOLA DE REFERÊNCIA

Neste apêndice são apresentados resultados referentes ao acompanhamento de traje-
tórias remanescentes da Seção 5.11, bem como o sinal de controle do sistema quando
submetido a uma entrada degrau. No Apêndice E.1 são apresentadas as figuras referentes
ao acompanhamento em posição dos atuadores seguido do Apêndice E.1.1 que apresenta
os sinais de controle para o acompanhamento mostrado anteriormente e nos Apêndices E.2
e Apêndices E.3 os acompanhamentos em velocidade e aceleração respectivamente.
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E.1 Degrau

Figura E.1: Acompanhamento experimental de trajetória a uma entrada degrau de referência
para o atuador 1

(a) Movimento de subida (b) Movimento de descida

Fonte: Elaborado pela autora, 2019.

Figura E.2: Acompanhamento experimental de trajetória a uma entrada degrau de referência
para o atuador 2

(a) Movimento de subida (b) Movimento de descida

Fonte: Elaborado pela autora, 2019.
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Figura E.3: Acompanhamento experimental de trajetória a uma entrada degrau de referência
para o atuador 3

(a) Movimento de subida (b) Movimento de descida

Fonte: Elaborado pela autora, 2019.

Figura E.4: Acompanhamento experimental de trajetória a uma entrada degrau de referência
para o atuador 4

(a) Movimento de subida (b) Movimento de descida

Fonte: Elaborado pela autora, 2019.

129



Figura E.5: Acompanhamento experimental de trajetória a uma entrada degrau de referência
para o atuador 5

(a) Movimento de subida (b) Movimento de descida

Fonte: Elaborado pela autora, 2019.

E.1.1 Sinais de controle

Figura E.6: Sinal de controle do sistema referente ao acompanhamento a uma entrada degrau
de referência para o atuador 1

(a) Movimento de subida (b) Movimento de descida

Fonte: Elaborado pela autora, 2019.
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Figura E.7: Sinal de controle do sistema referente ao acompanhamento a uma entrada degrau
de referência para o atuador 2

(a) Movimento de subida (b) Movimento de descida

Fonte: Elaborado pela autora, 2019.

Figura E.8: Sinal de controle do sistema referente ao acompanhamento a uma entrada degrau
de referência para o atuador 3

(a) Movimento de subida (b) Movimento de descida

Fonte: Elaborado pela autora, 2019.
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Figura E.9: Sinal de controle do sistema referente ao acompanhamento a uma entrada degrau
de referência para o atuador 4

(a) Movimento de subida (b) Movimento de descida

Fonte: Elaborado pela autora, 2019.

Figura E.10: Sinal de controle do sistema referente ao acompanhamento a uma entrada degrau
de referência para o atuador 5

(a) Movimento de subida (b) Movimento de descida

Fonte: Elaborado pela autora, 2019.
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E.2 Rampa

Figura E.11: Acompanhamento experimental de trajetória a uma entrada rampa de referência
para o atuador 1

(a) Movimento de subida (b) Movimento de descida

Fonte: Elaborado pela autora, 2019.

Figura E.12: Acompanhamento experimental de trajetória a uma entrada rampa de referência
para o atuador 2

(a) Movimento de subida (b) Movimento de descida

Fonte: Elaborado pela autora, 2019.
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Figura E.13: Acompanhamento experimental de trajetória a uma entrada rampa de referência
para o atuador 3

(a) Movimento de subida (b) Movimento de descida

Fonte: Elaborado pela autora, 2019.

Figura E.14: Acompanhamento experimental de trajetória a uma entrada rampa de referência
para o atuador 4

(a) Movimento de subida (b) Movimento de descida

Fonte: Elaborado pela autora, 2019.
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Figura E.15: Acompanhamento experimental de trajetória a uma entrada rampa de referência
para o atuador 5

(a) Movimento de subida (b) Movimento de descida

Fonte: Elaborado pela autora, 2019.

E.3 Parábola

Figura E.16: Acompanhamento experimental de trajetória a uma entrada parábola de refe-
rência para o atuador 1

(a) Movimento de subida (b) Movimento de descida

Fonte: Elaborado pela autora, 2019.
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Figura E.17: Acompanhamento experimental de trajetória a uma entrada parábola de refe-
rência para o atuador 2

(a) Movimento de subida (b) Movimento de descida

Fonte: Elaborado pela autora, 2019.

Figura E.18: Acompanhamento experimental de trajetória a uma entrada parábola de refe-
rência para o atuador 3

(a) Movimento de subida (b) Movimento de descida

Fonte: Elaborado pela autora, 2019.
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Figura E.19: Acompanhamento experimental de trajetória a uma entrada parábola de refe-
rência para o atuador 4

(a) Movimento de subida (b) Movimento de descida

Fonte: Elaborado pela autora, 2019.

Figura E.20: Acompanhamento experimental de trajetória a uma entrada parábola de refe-
rência para o atuador 5

(a) Movimento de subida (b) Movimento de descida

Fonte: Elaborado pela autora, 2019.
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