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RESUMO 

 

No estudo dos manipuladores são utilizados os conceitos da cinemática direta e a inversa. No 

cálculo da cinemática direta tem-se a facilidade da notação de Denavit-Hartenberg, mas o 

desafio maior é a resolução da cinemática inversa, que se torna mais complexa conforme 

aumentam os graus de liberdade do manipulador, além de apresentar múltiplas soluções. As 

variáveis angulares obtidas pelas equações da cinemática inversa são utilizadas pelo 

controlador, para posicionar o órgão terminal do manipulador em um ponto específico de seu 

volume de trabalho. Na busca de alternativas para contornar estes problemas, neste trabalho 

utilizam-se os Modelos Adaptativos de Inferência Neuro-Fuzzy - ANFIS para a resolução da 

cinemática inversa, por meio de simulações, para obter o posicionamento de um manipulador 

robótico de 5 graus de liberdade, composto por sete servomotores controlados pela plataforma 

de desenvolvimento Intel® Galileo Gen 2, usado como caso de estudo. Nas simulações usam-

se ANFIS com uma arquitetura com três e quatro funções de pertinência de entrada, do tipo 

gaussiana. O desempenho da arquitetura da ANFIS implementada foi comparado com uma 

Rede Perceptron Multicamadas, demonstrando com os resultados favoráveis a ANFIS, a sua 

capacidade de aprender e resolver com baixo erro quadrático médio e com precisão, a 

cinemática inversa para o manipulador em estudo. Verifica-se também, que a performance das 

ANFIS melhora, quanto à precisão dos resultados, demonstrado pelo desvio médio da posição 

do efetuador do manipulador robótico do percurso desejado, de 0,3219cm na direção X, 

0,8453cm na direção Y e 0,3580cm na direção Z, embora aumente o custo computacional, 

quando se aumenta de três para quatro funções de pertinência. Estes resultados representam 

uma redução de até 47,87% no erro médio de posicionamento para a trajetória desejada, caso 

sejam utilizadas quatro funções de pertinência.  

 

Palavras-chave: Manipuladores robóticos. Cinemática direta e inversa. Redes neurais 

artificiais. Sistemas de inferência neuro-Fuzzy. Função de pertinência. 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

In the study of manipulator’s, the concepts of direct and inverse kinematics are used. In 

the computation of forward kinematics, it has of the ease of Denavit-Hartenberg notation, 

but the biggest challenge is the resolution of the inverse kinematics, which becomes more 

complex as the manipulator's degrees of freedom increase, besides presenting multiple 

solutions. The angular variables obtained by the inverse kinematics equations are used by 

the controller to position the terminal organ of the manipulator at a specific point in its 

work volume. In the search for alternatives to overcome these problems, in this work, the 

Adaptive Neuro-Fuzzy Inference Models (ANFIS) are used to solve the inverse 

kinematics, by means of simulations, to obtain the positioning of a robot manipulator of 

5 degrees of freedom, consisting of seven servomotors controlled by the Intel® Galileo 

Gen 2 development platform, used as a  case's study . In the simulations ANFIS's 

architecture are used three and four Gaussian membership functions of input. The 

performance of the implemented ANFIS architecture was compared to a Multi-layered 

Perceptron Network, demonstrating with the favorable results the ANFIS, its ability to 

learn and solve with low mean square error and with precision, the inverse kinematics for 

the manipulator under study. It is also verified that the performance of the ANFIS 

improves, as regards the accuracy of the results in the training process, , demonstrated by 

the mean deviation of the  end effector 's position of robotic manipulator from the desired 

path is 0,3219 cm in the X direction, 0.8453 cm in the Y direction and 0.3580 cm in the 

Z Direction, although it increases the computational cost, when it has an increases from 

three to four membership functions. These results represent a reduction of up to 47.87% 

in the average positioning error for a desired trajectory, in case four membership functions 

are used. 

 

Keywords: Robotic manipulators. Forward and inverse kinematics. Artificial neural 

networks. Neuro-fuzzy inference systems. Membership function. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O estudo da robótica se baseia nos anseios da humanidade de reproduzir suas 

atividades através de mecanismos, sensores, atuadores, controladores, computadores e 

outros dispositivos. A robótica abrange conceitos da Mecânica, Eletrônica, envolvendo 

elementos da teoria de Controle e da Computação, ou seja, é uma área multidisciplinar.  

Ultimamente, estão sendo aplicados algoritmos que utilizam conceitos da Inteligência 

Artificial. 

Os robôs são agentes físicos que executam tarefas previamente especificadas, 

interagindo com o ambiente que os cercam. Para isso, eles são equipados com efetuadores 

como pernas, rodas, articulações e garras, de modo a exercer forças físicas sobre o meio 

(RUSSEL; NORVIG, 2013). Os robôs estão sendo empregados em brinquedos, aparelhos 

domésticos, até em complexos mecanismos de exploração espacial, robôs cirúrgicos e nas 

industriais fazendo tarefas repetitivas. 

Podem ser classificados como robôs móveis, humanoides ou manipuladores, 

sendo esse último, o de interesse neste trabalho. Os manipuladores, ou braços robóticos 

estão fixos ao seu local de trabalho, como por exemplo, em uma linha de montagem 

industrial ou na estação espacial internacional. Para seu movimento, geralmente estão 

envolvidas cadeias de articulações controláveis que possibilitam ao braço dispor seu 

efetuador em qualquer posição dentro de suas restrições de volume de trabalho (NIKU, 

2010).  

A incorporação de manipuladores robóticos para a realização de tarefas 

repetitivas nas indústrias representa hoje, uma importante conquista, uma vez que além 

da modernização do processo de produção mundial, houve aumento significativo da 

produção. Os robôs manipuladores suportam grandes cargas e em movimentos precisos, 

daí a grande quantidade de pesquisas com a finalidade de aprimorar os seus controles 

cinemático e dinâmico.  

Um manipulador consiste de ligações rígidas ou flexíveis (elos) que são 

conectados por articulações para permitir o movimento relativo entre elementos vizinhos. 

As articulações, comumente denominadas de juntas, geralmente são instrumentadas, 

quando em malha fechada, com sensores de posição – potenciômetros por exemplo – que 

possibilitam a medição relativa entre elos vizinhos. 

Cada junta que compõe um manipulador geralmente contribui com um Grau de 

Liberdade (GDL), do inglês, Degrees Of Freedom (DOF). Esse valor representa o número 
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de variáveis de posição, independentes, que devem ser especificadas para localizar todas 

as partes do mecanismo. No caso de robôs industriais típicos, onde cada posição da 

articulação geralmente é definida com uma única variável, o número de juntas é igual ao 

número de graus de liberdade.  

Vale ressaltar a diferença entre um robô manipulador de outros mecanismos 

como um guindaste, operado pelo homem. Os robôs são programados por meio de 

computadores ou dispositivos semelhantes para operar, armazenando em suas memórias 

as tarefas que devem executar, onde o programa envia os sinais para ativar os seus 

atuadores que movem o braço (NIKU, 2010; CRAIG, 2005). 

Os atuadores, que podem ser do tipo pneumático, hidráulico ou elétrico, recebem 

um sinal específico e o convertem em movimento, o que resulta na aplicação de uma 

quantidade relativa de força e torque para retirar todo o conjunto do repouso e alcançar a 

posição desejada. A quantidade de força e torque está relacionada a um conjunto de 

equações que representam o modelo dinâmico do manipulador (NUNES; MANTOVANI, 

2016). 

Para que um manipulador execute determinada tarefa é necessário conhecer os 

modelos cinemáticos, da cinemática direta e o da cinemática inversa, que descrevem os 

movimentos do robô no espaço. A modelagem da cinemática direta é utilizada quando se 

deseja conhecer a localização – posição e orientação – do órgão terminal de um 

manipulador robótico. Na cinemática inversa determinam-se as variáveis das juntas com 

base na posição conhecida do órgão terminal. 

A solução da cinemática inversa para robôs manipuladores com mais de três graus 

de liberdade é um tema bastante abordado em pesquisas que propõem a substituição de 

soluções geométricas ou algébricas, por algoritmos inteligentes visando posicionar o 

órgão terminal e a ferramenta para uso em suas tarefas de forma precisa, seja qual for a 

aplicação. 

A modelagem da cinemática inversa tem sido objeto de interesse em diversas 

pesquisas nos últimos anos, onde várias ferramentas e metodologias foram propostas com 

o objetivo de mapeá-la. Neste contexto, o uso de algoritmos inteligentes como as Redes 

Neurais Artificiais do tipo Perceptron Multicamadas (PMC) (vem sendo abordadas 

puramente por alguns autores, como em Daya et al.( 2010), Camargo et al. (2014), Duka 

(2014), Putra et al. (2016), Nunes e Mantovani (2016, 2017) para a resolução da 

cinemática inversa. Outros pesquisadores têm combinado as Redes Neurais com a Lógica 

difusa, ou seja, as Redes Híbridas Neuro-fuzzy propostas por Jang (1993) e utilizadas em 
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El-Sherbiny, Elhosseini e Haikal (2017), Manjareé, Agarwal e Nakra (2013), Karna Patel 

(2016) e Narayan, Singla (2017),  que têm mostrado bons resultados na resolução da 

cinemática inversa, com baixa porcentagem de erro e rápida resposta de processamento, 

quando aplicadas em hardware.   

As ANFIS, do inglês, Adaptative Neuro - Fuzzy Inference System, são redes 

adaptativas que possuem a capacidade de aprendizagem, como as Redes Neurais 

Artificiais e de representar a experiência e o conhecimento humano, como os sistemas 

fuzzy. Este conjunto de vantagens fornecem a ANFIS os meios para superar as 

desvantagens dessas técnicas quando individualmente aplicadas, para uma melhor 

aproximação dos resultados. 

A rede ANFIS combina o raciocínio da lógica fuzzy, por meio da representação 

do conhecimento humano e habilidades de explicação, e as capacidades de aprendizagem 

das RNAs (NEGNEVITSKY, 2001). 

Além do controle cinemático, é possível controlar dinamicamente um 

manipulador, sendo que as equações dinâmicas consideram as forças e os torques que 

atuam no manipulador durante seu movimento. Em outras palavras, a modelagem 

dinâmica consiste no mapeamento das forças que atuam no braço, assim como, as 

posições, velocidades e acelerações das juntas. Dentro dessa abordagem, o controle de 

força é fundamental para que a interação entre o braço e o ambiente seja coerente com 

suas necessidades operacionais. Porém, o controle dinâmico não faz parte desta pesquisa. 

(BATTISTELLA, 1999). 

A solução da cinemática inversa para robôs manipuladores com mais de três de 

grau de liberdade é um tema bastante abordado em pesquisas que propõem a substituição 

de soluções geométricas ou algébricas, por algoritmos inteligentes visando posicionar o 

órgão terminal e a ferramenta para uso em suas tarefas de forma precisa, seja qual for a 

aplicação. 

 

1.1  Objetivos 

 

- Gerais: 

Neste trabalho tem-se como objetivo propor uma metodologia para calcular a 

cinemática inversa usando uma Rede Híbrida, Neuro-Fuzzy do tipo adaptativa, do inglês, 

Adaptative Neuro - Fuzzy Inference System (ANFIS) para um robô manipulador de 5 
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DOF visando o posicionamento, de maneira precisa, de seu órgão terminal e o 

acompanhamento de uma trajetória. 

- Específicos: 

• Apresentar uma proposta de um algoritmo da rede ANFIS capaz de 

calcular a cinemática inversa para o caso de um manipulador robótico de 5 DOF.   

• Verificar a eficiência da ANFIS na resolução da cinemática inversa 

utilizando diferentes números de funções de pertinência; 

• Simular uma trajetória para o manipulador com o objetivo de validar o 

algoritmo; 

• Comparar os resultados obtidos pela proposta do algoritmo da ANFIS 

desenvolvida neste trabalho, com uma RNA PMC simples baseada em trabalhos 

encontrados na literatura. 

 

1.2 Contribuições 

 

• Contribuir para as pesquisas na área da robótica, com ênfase na cinemática 

inversa de um manipulador de 5 DOF manipulador construído por Nunes e 

Mantovani (2016) em sua dissertação de mestrado; 

• Contribuir para uma melhor compreensão do comportamento da ANFIS 

com a variação no número de funções de pertinência. 

• Comparar dois tipos de algoritmos inteligentes ANFIS e RNAs utilizados 

na cinemática inversa; 

• Testes práticos com o protótipo do manipulador e o uso da plataforma de 

desenvolvimento Intel® Galileo Gen 2 visando seu aprimoramento estrutural. 

 

1.3 Organização do texto 

 

Além desta introdução o texto encontra-se divido em mais sete capítulos. No 

Capítulo 2 apresenta-se uma revisão bibliográfica, a partir de trabalhos com abordagem 

na resolução da cinemática inversa de manipuladores robóticos usando a rede ANFIS. 

São descritos no Capítulo 3, os aspectos construtivos e a análise da cinemática direta e 

inversa dos manipuladores robóticos. No Capítulo 4 definem-se as Redes Neurais 
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Adaptativas, visando fornecer os subsídios para o entendimento da arquitetura da ANFIS 

e o seu algoritmo de aprendizagem híbrido. Apresenta-se no Capítulo 5 a fase offline do 

algoritmo, a estrutura da ANFIS desenvolvida, a geração dos padrões de treinamento e os 

resultados obtidos nesse processo.  No Capítulo 6 são apresentados os resultados obtidos 

no rastreamento de uma trajetória simulada no software MATLAB, para validação do 

algoritmo da fase offline. São detalhados no Capítulo 7, a descrição do protótipo em 

estudo, e a plataforma de controle utilizada e como foram realizados os testes para a 

aplicação do algoritmo da fase online da ANFIS no manipulador de 5DOF, usado como 

estudo de caso. E por fim, são apresentadas as conclusões da pesquisa e as sugestões para 

trabalhos futuros.  
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

Neste capítulo apresenta-se uma revisão da literatura que trata da resolução da 

cinemática inversa de manipuladores robóticos utilizando algoritmos inteligentes como a 

rede ANFIS desenvolvidos com Sistemas de Inferência Fuzzy do tipo Sugeno de primeira 

ordem. Nestes avaliam a aplicabilidade do Adaptative Neuro-Fuzzy Inference System 

(ANFIS) ao invés de se utilizar os métodos tradicionais, como o algébrico e o geométrico, 

aplicados aos manipuladores, que possuem um número maior de graus de liberdade 

devido a inviabilidade de se obter uma única solução e com custo computacional baixo. 

Alguns destes trabalhos tratam todos estes problemas aplicando o conceito de 

Lógica Fuzzy conjugada a Redes Neurais Artificiais mostrando resultados qualitativos e 

com baixo custo computacional. Além disso, alguns trabalhos comparam os resultados 

obtidos pelo uso de RNAs PMC com a rede ANFIS na resolução da cinemática inversa, 

e avaliam também a influência do tipo e do número de Funções de Pertinência (do inglês 

Memberships Functions- MFs) da ANFIS, no resultado.   

O interesse nos manipuladores não abrange somente as indústrias, onde robôs 

robustos realizam trabalhos repetitivos, manuseiam cargas/descarga, soldagem, pintura, 

dentre outros, mas também para atuarem em cirurgias onde são exigidos manipuladores 

mais precisos.  São apresentados a seguir, em ordem cronológica, alguns dos trabalhos 

que fornecem o embasamento para esta pesquisa. 

 

2.1 Solução da cinemática inversa usando redes ANFIS  

 

O estudo sobre a aplicação da ANFIS no cálculo da cinemática inversa de 

manipuladores teve origem com Jang, Sun e Mizutani (1997). Baseados em um modelo 

de um manipulador planar de 2 DOF, e por meio da cinemática direta foram obtidos 229 

pares de valores (x, y), formando um vetor de entrada para o treinamento da rede. 

Estruturalmente foram usadas três funções de pertinência do tipo sino para cada uma das 

entradas, gerando 9 regras fuzzy do tipo IF...ELSE e 45 parâmetros a serem ajustados.  Os 

autores apresentam resultados satisfatórios somente no caso da trajetória desejada, 

elíptica percorrida pelo manipulador, obtida usando o comando “invkine” no software 

MATLAB, escolhida em uma região coberta por pares de treinamento. Tal 
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comportamento é observado em sistemas, cuja resposta é a relação entre as variáveis de 

entrada e saída.  

Alavandar e Nigam (2008) propuseram uma alternativa para o problema da 

cinemática inversa de dois manipuladores planares de 2 DOF e 3 DOF utilizando redes 

ANFIS e o algoritmo de treinamento híbrido, que combina o método dos mínimos 

quadrados com o método do gradiente descendente, mais eficiente do que o 

backpropagation, pois este diminui o espaço de busca da solução mínima. A rede 

desenvolvida é composta por 7 funções de pertinência do tipo gaussiana para cada uma 

das entradas (x, y). Para ambos os manipuladores foram evidenciadas as diferenças entre 

os dados desejados e os resultados obtidos pela rede, considerados aceitáveis para um 

treinamento com um menor número de épocas, quando comparado ao backpropagation. 

A ANFIS, FIS de primeira ordem Sugeno é utilizada por Aghajarian e Kiani 

(2011), para calcular a cinemática inversa de um manipulador PUMA 560 de 3 DOF 

simulado no MATLAB e usando o Robotic Toolbox. As ANFIS foram desenvolvidas com 

5 funções de pertinência do tipo gaussiana para cada uma das entradas, e utiliza um 

algoritmo de aprendizagem híbrido que combina LSM com backpropagation onde, 80% 

das 120 amostras geradas foram utilizadas para o treinamento e 20% na validação. Os 

resultados demonstram que a rede ANFIS é capaz de aproximar a função da cinemática 

inversa com um erro quadrático médio (Root Mean Square -RMS) aceitável de 0.0018 

radianos médio para os ângulos. 

Das (2012) calculou a cinemática inversa de manipuladores de 5DOF e 7 DOF 

utilizando redes ANFIS compostas por 7 MFs do tipo gaussiana desenvolvidas no toolbox 

do MATLAB. Para fins comparativos foi criada uma RNA do tipo PMC composta por 

uma camada escondida com 30 nós para calcular a cinemática inversa do manipulador de 

7 DOF. O algoritmo de treinamento adotado para a RNA foi o Levenberg-Marquardt 

(LM) com taxa de treinamento de 0,07 em um total de 2000 épocas. Para ambas às 

metodologias foram gerados 2187 pares de amostras, sendo 1640 para treinamento e 547 

para validação, com o melhor desempenho para um MSE de 0,274, em média, para as 7 

juntas do manipulador. Em contrapartida, a RNA apresentou um MSE de 1,195. 

Concluíram que o modelo da ANFIS com MF do tipo gaussiana é mais eficiente que a 

RNA do tipo PMC para aproximar a função da cinemática inversa, considerando as 

arquiteturas definidas nas duas metodologias.  

Mashhadany (2012) utilizou a ANFIS como identificador e controlador de um 

sistema de controle, de modo a calcular a cinemática inversa para posição e orientação do 
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manipulador de 6 DOF também do tipo PUMA 560 simulado em Realidade Virtual por 

meio de redes ANFIS compostas por 7 MFs do tipo triangular. Inicialmente, os centros 

das MFs foram definidos de modo a dividir igualmente o espaço das entradas das 

variáveis, e o conjunto dos parâmetros dos consequentes foram igualados a zero. Os 

resultados foram comparados com a solução analítica, onde os erros foram considerados 

aceitáveis. 

Garcia (2013) comparou o emprego das funções de pertinência dos tipos 

gaussiana, trapezoidal e sino no cálculo da cinemática inversa de um manipulador planar 

de 2 DOF. O manipulador foi simulado no MATLAB baseado em um braço humano, cuja 

trajetória é um quadrado com 20 cm de lado definido entre o 1º e 4º quadrantes no seu 

espaço de trabalho. Os resultados demonstram que a função gaussiana se aproxima 

melhor da cinemática inversa do manipulador, com uma média de distribuição de 

probabilidade do erro igual a -0,4639º para θ1 e 0,9760º para θ2. Para a função sino, os 

resultados foram -0,9658º para θ1 e 2,0132º para θ2. 

Sariyildiz et al. (2013) utilizaram RNAs do tipo PMC, ANFIS e Máquinas de 

Vetores Suporte, do inglês Support Vector Machine (SVM) para calcular a cinemática 

inversa do manipulador Stäubli RX 60L de 6 DOF. O número e o tipo de MFs da ANFIS 

não foram especificados no trabalho; para a rede PMC foi empregado uma camada oculta 

composta por 20 nós. Para o treinamento e validação das redes foram geradas 600 e 500 

amostras respectivamente, onde, a SVM apresentou os menores resultados de erro, 

enquanto que, a RNA PMC apresentou os maiores valores. No artigo é ressaltado que o 

desempenho depende da estrutura da rede e dos parâmetros a serem ajustados.   

Manjareé, Agarwal e Nakra (2013) geraram 9261 pontos a partir do volume de 

trabalho de um manipulador de 3 DOF com a finalidade de calcular sua cinemática 

inversa. Diferente dos trabalhos de Garcia (2013) e Duka (2015) que utilizaram 

manipuladores planares, o robô utilizado neste trabalho pode se mover em um espaço 

tridimensional. Assim, foi acrescentada a coordenada z ao vetor de entrada da rede. Os 

resultados foram satisfatórios apresentando erros inferiores a 2º para as três juntas, que 

são considerados aceitáveis pelos autores para um treinamento com 300 épocas. 

A influência do número de MFs na solução da cinemática inversa do PUMA 560 

foi avaliado por Hendarto, Munadi e Setiawan (2014) por meio da ANFIS com 3, 7 e 10 

MFs do tipo gaussiana. Para analisar o desempenho das redes foram obtidos os erros de 

posicionamento do PUMA 560, por meio de simulação no Simulink. A média dos erros 

em X, Y e Z foi de 388.226 mm, 32.575 mm e 27.974 mm para as redes com 3, 7 e 10 
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MFs, respectivamente. Os autores concluem que quanto maior o número de MFs mais 

preciso será o resultado da ANFIS cujo tempo de treinamento também será maior.  

Duka (2015) também calcula a cinemática inversa de um hipotético manipulador 

planar de 3 DOF utilizando a ANFIS. Os padrões de entrada foram obtidos a partir da 

cinemática direta para a localização do órgão terminal - posição e orientação. Para 

comprovar a validade da ANFIS foram testadas diferentes trajetórias para o manipulador: 

circular, retangular e triangular. Além da posição, também foi avaliada a orientação do 

órgão terminal comparando, os ângulos desejados e obtidos pela operação das redes. 

Concluíram que os resultados podem ser melhorados aumentando-se o número de épocas 

ou a quantidade de amostras, caso estas forem insuficientes, de forma a garantir que o 

espaço de trabalho seja melhor coberto pelo treinamento. Entretanto, esse aumento não 

garante uma melhora no desempenho de rede, além de aumentar o custo computacional e 

a possibilidade de overfiting, ou memorização excessiva, em que a rede não consegue 

generalizar soluções na fase de operação. 

Jha e Biswal (2015) realizaram um estudo comparativo entre o uso das RNAs e 

da ANFIS para resolver a cinemática inversa de um manipulador de 5 DOF. A rede neural 

utilizada foi a do tipo PMC composta por duas camadas escondidas com 5 e 4 nós. Por 

outro lado, cada um dos sistemas ANFIS utilizados possuem sete funções de pertinência 

do tipo gaussiana para cada uma das entradas. Os resultados obtidos, a partir de um 

treinamento/operação composto por 1000 amostras para a rede PMC e a ANFIS, sendo 

700 amostras utilizadas para treinamento e 300 para operação. Para todas as saídas - 

ângulos das juntas- os sistemas ANFIS apresentaram uma média de erro inferior ao 

apresentado pela rede PMC. 

Manjareé, Agarwal e Nakra (2015) utilizam a ANFIS para calcular a cinemática 

inversa de um manipulador industrial de 5 DOF, considerando também o movimento do 

pulso (4º e 5º DOF). Implementaram a ANFIS utilizando ora a função do tipo gaussiana, 

ora a do tipo sino. Para o treinamento foram desenvolvidas cinco redes, cuja saída é uma 

das variáveis das juntas, com sete, seis, cinco, quatro e três funções de pertinência para 

cada uma das entradas. Após o treinamento, como forma de validar a rede, foi gerada uma 

trajetória circular a ser percorrida pelo manipulador, experimentalmente. Os resultados 

comprovam que na função de pertinência do tipo gaussiana, o percentual do erro para as 

três coordenadas cartesianas foi menor.  

Melo (2015) comparou diferentes algoritmos de aprendizado de máquina no 

cálculo da cinemática inversa de um manipulador planar de 2 DOF, do PUMA 560 (6 
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DOF) e do Motoman HP6 (6 DOF). A rede PMC utilizada possui uma camada oculta, e 

o número de nós dessa camada variou conforme a junta e o tipo de manipulador analisado. 

De modo semelhante, o número de MFs empregadas na ANFIS também variou, sendo 

que o tipo de função utilizada não foi especificado. As variações destes parâmetros – 

número de nós e MFs – se deve aos diversos treinamentos realizados para sua obtenção 

com valor otimizado. Para a ANFIS, o aumento do número de MFs representou uma 

melhora na resposta em detrimento de um maior custo computacional e a possibilidade 

de overfitting.  Em todos os testes realizados, para os três manipuladores, a ANFIS 

aproximou melhor a função inversa do que a rede PMC.  

Patel (2016) calculou a cinemática inversa de um manipulador de 6 DOF 

utilizando sistemas ANFIS compostos por 6 e 7 MFs desenvolvidos pelo comando anfis 

do MATLAB. O autor afirma que devido às aplicações dos manipuladores na indústria, 

algumas regiões do seu espaço do trabalho devem apresentar uma maior precisão no 

posicionamento do efetuador. Assim, buscou reduzir os erros ajustando os parâmetros da 

ANFIS para uma região específica do espaço de trabalho do manipulador.    

Narayan e Singla (2017) calcularam a cinemática inversa de um manipulador de 

4 DOF do tipo SCARA utilizando também a rede ANFIS com funções do tipo gaussiana, 

e o comando anfis do MATLAB. Na fase de operação foi definida uma trajetória a ser 

percorrida pelo manipulador SCARA. Utilizaram o algoritmo de treinamento híbrido que 

apresenta um menor custo computacional comparado ao backpropagation devido ao 

menor tempo de treinamento. Os resultados foram analisados e comparados com a 

solução analítica no espaço da juntas e operacional. O erro máximo calculado para a 

ANFIS comparado com a trajetória desejada foi de 0,3774 mm para x, 0,4135 mm para y 

e 0,0027 para z. Quando comparado com a solução analítica, o erro máximo foi de 0,0003 

mm, 0,0007 mm e 0,0001 mm em x, y e z, respectivamente.  

El-sherbiny, Elhosseini e Haikal (2017) compararam o uso de RNAs, ANFIS e 

Algoritmos Genéticos (Genetic Algorithim - GA) no cálculo da cinemática inversa de um 

manipulador de 5 DOF. Assim como o trabalho de Manjareé, Agarwal e Nakra (2015) 

também foi considerado a orientação do pulso na análise cinemática. A ANFIS foi 

desenvolvida com 3 funções de pertinência do tipo sino e as RNAs do tipo PMC 

compostas por 3 camadas escondidas e 7 nós por camada. Para os resultados simulados 

em uma trajetória com forma de espiral, os autores concluíram que o GA produziu os 

melhores resultados. Além disso, os resultados obtidos pela RNA e pela ANFIS 

produziram valores de erros considerados inaceitáveis e que podem levar a perdas 
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econômicas na indústria. Para aumentar a eficiência da rede os autores desenvolveram 

um método denominado Função Minimizada do Erro, ou Minimized Error Function 

(MEF), onde o valor do erro é contabilizado na posição (x, y e z) obtida pela aplicação da 

cinemática direta na saída θ, de cada uma das redes. Para testar o MEF, foi desenvolvido 

uma trajetória circular a ser percorrida por um manipulador planar de 3 DOF. Os 

resultados demonstraram uma considerável melhora nas respostas das redes após a 

aplicação do método proposto. Assim, o método foi aplicado na trajetória em forma de 

espiral, onde a ANFIS apresentou menor valor de erro quando comparada a RNA e ao 

Algoritmo Genético.   

2.2 Comentários 

Neste capítulo foram apresentados alguns trabalhos relevantes que embasaram o 

desenvolvimento desta pesquisa. Uma característica evidenciada nesses artigos de forma 

a obter melhores resultados com a rede ANFIS é a função gaussiana, normalmente usada 

como função de ativação, aplicada na aproximação da cinemática inversa de 

manipuladores robóticos.  

Outro parâmetro fundamental que melhora a precisão da rede é o aumento do 

número de MFs. Entretanto, este aumento produz uma expansão significativa no número 

de regras Fuzzy e no número de parâmetros ajustados pela rede, o que consequentemente 

eleva o custo computacional e a possibilidade de overfitting.   

Outro aspecto a ser considerado na implementação de uma rede ANFIS é a 

definição inicial dos parâmetros do antecedente das regras, ou seja, os parâmetros que 

caracterizam as MFs. Em alguns trabalhos observou-se que os centros das MFs foram 

definidos de modo a dividir igualmente o espaço das entradas. Quanto aos parâmetros do 

consequente foram normalmente estimados por meio do algoritmo dos mínimos 

quadrados. 

Com relação a comparação entre os algoritmos inteligentes na aproximação da 

cinemática inversa nos vários trabalhos pesquisados, ficou demonstrado que a rede 

ANFIS apresentou os melhores resultados quando comparadas a RNA PMC. Foi 

observada que a estrutura das redes PMC, como o número de camadas ocultas e a 

quantidade de nós desta camada, tipo e no caso da ANFIS, a quantidade de MFs, 

influenciam significativamente nos seus desempenhos.  
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Baseado nestas considerações foi usada a ANFIS com função de ativação 

gaussiana e um número maior de MFs para calcular a cinemática inversa para o caso de 

estudo, um manipulador de 5 DOF que utiliza em suas juntas sete servomotores. 
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3 ASPECTOS CONSTRUTIVOS E A MODELAGEM CINEMÁTICA DE 

MANIPULADORES 

 

Neste capítulo são abordados os conceitos estruturais sobre os robôs 

manipuladores robóticos, envolvendo os tipos de juntas, graus de liberdade, volume de 

trabalho, e a modelagem da cinemática direta e inversa de manipuladores. 

Complementando estes conceitos é apresentada a resolução da cinemática direta do 

manipulador de 5 DOF por meio da Sistemática de Denavit- Hartenberg que são utilizados 

mais adiante, para obter os padrões de treinamento.  

 

3.1 Estruturas dos manipuladores robóticos 

 

Manipuladores robóticos são sistemas mecânicos compostos por corpos rígidos 

(ou elos) articulados entre si, de maneira a posicionar e sustentar uma ferramenta para 

efetuar as atividades, para as quais o robô foi designado. Os elos são conectados por 

juntas, como mostrado na Figura 1, que permitem os movimentos relativos entre eles e, 

na extremidade da última junta (contando a partir da base fixa) encontra-se o punho onde 

são acoplados os efetuadores. Os efetuadores, ou órgão terminal, são as ferramentas 

especificas necessárias à aplicação do manipulador no seu ambiente de trabalho 

(ROSÁRIO, 2005). 

Figura 1 - Aspectos construtivos de um manipulador. 

 

Fonte:  Adaptado de Maciel (2016) 
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As juntas podem ser classificadas em três tipos principais, tais como, prismática 

(ou linear), rotativa e esférica, mostrados na Figura 2, embora outros tipos de juntas, 

menos usuais, podem existir em robôs industriais.  

As juntas prismáticas são compostas de duas hastes que deslizam entre si, de 

modo a proporcionar um grau de liberdade e movimento retilíneo ao manipulador. A junta 

rotativa (ou rotacional) possibilita movimento rotacional entre dois elos em torno de uma 

linha imaginária. Essas juntas adicionam um grau de liberdade ao robô.  

As juntas esféricas   permitem ao manipulador executar o movimento em torno 

de três eixos de rotação, funcionando de maneira similar a combinação de três juntas 

rotativas, possibilitando três graus de liberdade ao robô. 

Figura 2 – Classificação das juntas. (a) Prismática. (b) Rotativa. (c) Esférica. 

 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

Fonte:  Adaptado de Silva (2012). 

 As posições das juntas, ou variáveis de junta, são fundamentais para o controle 

do manipulador. No caso de uma junta rotacional, a variável refere-se ao deslocamento 

angular (ou ângulo de rotação) entre elos vizinhos. Para uma junta prismática, a variável 

é o deslocamento linear. 

Outro conceito fundamental para os manipuladores são os graus de liberdade que 

fornecem a quantidade de variáveis independentes que definem o posicionamento 

completo de todas as partes do manipulador. Caracterizam os movimentos do 

manipulador no espaço bidimensional e tridimensional, sendo o número de DOF total 

obtido pela somatória dos DOF de cada uma de suas juntas, e quanto maior o número de 

DOF, mais complexo é a cinemática e a dinâmica do robô.  

Para que um robô alcance qualquer ponto no ambiente de trabalho são 

necessários ao menos seis DOF; manipuladores que possuem mais de seis DOF são 

denominados de robôs redundantes, ou seja, possuem mais graus de liberdade que o 

mínimo necessário para executar qualquer tarefa.  
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Outro parâmetro importante é o espaço de trabalho definido pelo conjunto de 

todos os pontos que estão dentro dos limites restringidos pelo projeto estrutural do braço, 

pelo limite de movimento das juntas e o tamanho dos elementos que compõe o 

manipulador como um todo. Desta forma, o espaço de trabalho é o volume total 

percorrido pelo efetuador para todas as movimentações possíveis, do manipulador 

(SPONG; HUTCHINSON; VIDYASAGAR, 2006; DUMBÁ, 2012; CRAIG, 2005).  

 

3.2 Análise de posição dos manipuladores e o referencial. 

 

Na execução de uma tarefa, os manipuladores se movem para colocar o efetuador 

na posição e orientação desejadas no espaço. Esses valores são representados 

matematicamente em um sistema de coordenadas relacionadas a uma referência.  

Em um sistema de referência, qualquer ponto P no espaço pode ser representado 

com base em suas coordenadas. Analogamente, um vetor também pode ser representado 

por três coordenadas de sua extremidade. Além disso, esses componentes vetoriais podem 

ser descritos na forma matricial, amplamente utilizado na representação cinemática de 

manipuladores.  

Em se tratando do referencial, podem existir mais de um simultaneamente, no 

sistema. Um referencial fixo do Universo (Fx,y,z) é geralmente representado pelos eixos 

x, y e z. Outro referencial (Fn,o,a) – que pode ser fixo ou móvel – é representado pelos 

eixos n, o e a, conforme mostrado na Figura 3, onde n, o e a, significam normal, 

orientação e abordagem, respectivamente (CRAIG, 2005; NIKU, 2010).  

Figura 3 - Sistemas de coordenadas do órgão terminal de um manipulador. 

 

Fonte:  Elaborado pelo autor. 
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Para descrever completamente um referencial em relação a outro referencial 

deve-se especificar a localização da sua origem e a direção de seus eixos. A localização 

é descrita por um vetor entre a origem do referencial e a origem do sistema de referência. 

Caso um referencial, Fn,o,a esteja localizado na origem do sistema de referência, Fx,y,z 

pode-se especificar, apenas, as direções dos três vetores unitários do referencial, onde 

cada direção de cada eixo é representada por seus três cossenos diretores em relação ao 

sistema de referência. Na Figura 4 é ilustrada a representação de um referencial em 

relação a um sistema de referência fixo descrito pela Expressão (1), 

F = [

nx
ny
nz
0

ox
oy
oz
0

ax
ay
az
0

px
py
pz
1

] (1) 

Nesta matriz os três primeiros vetores representam as direções dos três vetores 

unitários do referencial, Fn,o,a, e o quarto vetor exprime a localização da origem do 

referencial em relação ao sistema de referência. A quarta linha é utilizada para tornar a 

matriz quadrada ou homogênea a fim de facilitar os cálculos durante o equacionamento 

do movimento do robô. Esta linha é chamada de fator de escala w e quando seu valor é 

igual a 0 significa que o comprimento do vetor não é importante, apenas sua direção. 

Porém, quando seu valor é 1, o tamanho do vetor não é alterado.  

Figura 4 - Relação entre um referencial e um sistema fixo. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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3.3 Transformações entre os referenciais 

 

 O movimento de um referencial em relação a outro pode ser descrito por meio de 

transformações homogêneas, que descrevem as mudanças de posição e orientação 

relativas de um referencial para outro. Este movimento é representado de forma similar a 

representação de um referencial. Transformações homogêneas referem-se a 

representações matriciais para movimentações de corpos rígidos. A transformação pode 

ser uma translação pura, uma rotação pura em torno de um eixo ou uma combinação de 

translações e rotações.  

Uma translação pura ocorre quando apenas a localização da origem do referencial 

em relação à referência, muda. Assim, a nova localização é encontrada adicionando-se o 

vetor d, conforme observado na Figura 5. 

Figura 5 - Transformação de translação entre referenciais. 

 

Fonte:  Elaborado pelo autor. 

A matriz que representa essa transformação é dada na Equação (2), onde, a 

representação do novo referencial é encontrada pela sua multiplicação pelo referencial 

anterior. 

F = [

1
0
0
0

0
1
0
0

0
0
1
0

dx
dy
dz
1

] (2) 

 onde dx, dy e dz são os três componentes de uma translação pura do vetor d em relação 

aos eixos x, y e z do sistema de referência e, as três primeiras colunas representam nenhum 

movimento rotacional.  
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 De modo similar, uma rotação pura em torno de um eixo ocorre quando 

apenas a direção dos vetores unitários muda. Supondo, para simplificação, que o 

referencial, Fn,o,a está localizado na origem do sistema de referência, Fx,y,z e gira de um 

ângulo θ em torno do eixo x do sistema de referência. Considerando um ponto, p ligado 

ao referencial, Fn,o,a, com coordenadas px, py e pz em relação ao sistema de referência , e 

pn, po e pa em relação ao referencial em movimento, conforme a Figura 6.  

Figura 6 - Transformação de rotação entre referenciais. 

 

Fonte:  Elaborado pelo autor. 

Após a rotação do referencial, as novas coordenadas do ponto em relação ao 

sistema de referência fixo são dadas pela matriz na Expressão (3), 

[

px
py
pz
] = [

1
0
0

0
cosθ
senθ

0
−senθ
cosθ

] × [

pn
po
pa
] (3) 

Onde, as coordenadas do ponto, p no referencial modificado são multiplicadas 

pela matriz de rotação de maneira similar a transformação de translação pura. Para a 

rotação de um referencial em relação aos eixos y e z do sistema fixo, tem-se analogamente 

as matrizes de rotação conforme as Expressões (4) e (5),  

Rot (y, θ) = [

cosθ
0

−senθ
0

senθ
0

cosθ
0

0
0
1
0

0
0
0
1

]. (4) 
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Rot (z, θ) = [

cosθ
senθ
0
0

−senθ
cosθ
0
0

0
0
1
0

0
0
0
1

]. (5) 

Por outro lado, as transformações combinadas consistem em uma série de 

translações e rotações sucessivas em relação aos eixos do sistema de referência fixa, em 

outras palavras, o movimento dos eixos do referencial atual representados por uma matriz 

homogênea obtida pela multiplicação desses movimentos, obedecendo a sequência em 

que ocorrem.  

 

3.4 Modelagem cinemática 

 

A cinemática aborda conceitos referentes às propriedades geométricas e temporais 

envolvidas no movimento, como a posição, a velocidade e a aceleração  

Para qualquer manipulador multi DOF tem-se a análise pela cinemática direta e a 

inversa.  A cinemática direta é utilizada quando se deseja conhecer a localização – posição 

e orientação do órgão terminal de um manipulador robótico. Para tanto, conhecendo os 

parâmetros de cada uma das juntas, por meio de técnicas geométricas, trigonométricas ou 

algébricas obtém-se a modelagem da cinemática direta. Matematicamente, com n graus 

de liberdade, as variáveis das juntas podem ser denotadas por 𝜃= 𝜃(t), ∀ 𝑖 = 1,2,3. . , 𝑛 e 

as variáveis de posição dadas por  𝑥𝑗 = 𝑥(t), ∀ 𝑗 = 1,2,3. . , 𝑚. A relação entre o órgão 

terminal, 𝑥𝑡   e o ângulo de junta  𝜃(t), pode ser formulada pela cinemática direta, Equação 

(6), 

𝑥(t) = 𝑓(𝜃(𝑡)) (6) 

Onde, f é uma função não linear, contínua e diferenciável. 

Portanto, na cinemática direta usando as variáveis articulares de um manipulador, 

monta-se um conjunto de equações que permite o cálculo de sua posição e orientação em 

qualquer instante de tempo – realiza a transformação das variáveis do espaço das juntas 

em variáveis do espaço operacional (MELO, 2015; CRAIG, 2005).  

A análise da cinemática direta de um manipulador pode ser facilitada usando a 

sistemática de Denavit-Hartenberg – também denominada de parâmetro D-H, podendo 

ser empregada em qualquer configuração robótica, seja qual for a sua complexidade 

(NIKU, 2010).   
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Por outro lado, encontrar as variáveis das juntas com base na posição conhecida 

do órgão terminal, é descrita pela cinemática inversa, dada pela Equação (7),  

𝜃(𝑡) = 𝑓′(𝑥(𝑡)) (7) 

Em comparação a cinemática direta a solução da Equação (7) é uma complicada 

tarefa pela não existência de uma única solução devido à natureza não linear e variação 

no tempo. 

A cinemática inversa converte as variáveis do espaço operacional em variáveis do 

espaço das juntas. Como o manipulador geralmente é controlado no espaço das juntas, o 

problema da cinemática inversa é encontrar as variáveis das juntas que resultem na 

posição e orientação desejada no espaço operacional (MELO, 2015).   

Graficamente, a cinemática direta e a inversa são relacionadas pelas variáveis das 

juntas e cartesianas, necessárias para conhecer a localização e posicionar o órgão terminal 

do manipulador no seu volume de trabalho, conforme Figura 7. 

Figura 7 - Relação entre a cinemática direta e inversa no espaço. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

3.5 Cinemática direta e a representação de Denavit-Hartenberg 

 

 Como descrito anteriormente, a cinemática direta de um manipulador consiste 

de um conjunto de equações obtidas a partir de suas variáveis articulares, permitindo o 

cálculo da posição e orientação em qualquer instante de tempo.  A análise da cinemática 

direta de um manipulador pode ser realizada usando a sistemática de Denavit-Hartenberg 

que é uma forma simples para modelagem de articulações e elos de manipuladores, e pode 

ser empregada em qualquer configuração robótica, seja qual for sua complexidade 

(NIKU, 2010).   

Na Figura 8 são apresentados os parâmetros utilizados na sistemática D-H, onde 

são definidos um sistema de coordenadas cartesianas para cada junta. O eixo Z(i−1) é 
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posicionado ao longo do movimento da junta i, e o eixo Xi é normal ao eixo Z(i−1) e 

apontado para fora dele. O eixo Yi completa o sistema conforme a regra da mão direita, 

porém, esse último não é utilizado na representação de D-H. 

• 𝜃𝑖, ângulo da junta obtido entre os eixos 𝑋(𝑖−1) e 𝑋𝑖 no eixo 𝑍(𝑖−1); 

• 𝑑𝑖, distância entre a origem do (i-1) - iésimo sistema de coordenadas até a 

intersecção do eixo 𝑍(𝑖−1)com o eixo 𝑋𝑖 ao longo do eixo 𝑍(𝑖−1); 

• 𝑎𝑖, a menor distância entre os eixos 𝑍((𝑖−1)) e 𝑍𝑖 (através do eixo 𝑋𝑖);  

• 𝛼𝑖, ângulo entre os eixos 𝑍(𝑖−1) e 𝑍𝑖 medidos no eixo 𝑋𝑖. 

Figura 8 - Parâmetros da sistemática D-H. 

 

Fonte: Adaptado de Niku (2010). 

 Considerando o manipulador articulado de 5 DOF, mostrado na Figura 9, 

projetado e construído por Nunes e Mantovani (2016) no Laboratório de Sistemas Digitais 

(LSD)-FEIS-UNESP, monta-se o seu sistema de coordenadas (ao lado) visando aplicar a 

sistemática D-H para resolver a cinemática direta.  
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Figura 9 - Manipulador de 5 DOF e o seu sistema de coordenadas.  

 

Fonte: Nunes (2016). 

 O sistema de coordenadas para cada uma das articulações do manipulador foi 

definido com base nos critérios detalhados a seguir: 

Atribuição de referenciais dos elos - os elos são numerados partindo da base 

do robô, à qual se associa o referencial 0, prosseguindo em ordem crescente na cadeia 

cinemática em direção ao órgão terminal. As juntas correspondentes são numeradas da 

mesma maneira, recebendo o mesmo número que o elo. Assim, os eixos de cada um dos 

referenciais são atribuídos da seguinte maneira:  

• O eixo Zi do referencial do elo i, para i = 1,2,3,4,5 é coincidente com o eixo de 

movimento da junta i. Portanto, as variáveis de junta θi (para todas as juntas 

rotacionais) que medem o deslocamento relativo entre dois elos vizinhos 

ocorrem no eixo Zi correspondente; 

• Define-se em seguida, o sistema de coordenadas da base por completo, ou seja, 

a origem O0 e os eixos X0 e Y0. Para este sistema de coordenadas, não existe 

qualquer restrição ou regra quanto a estas escolhas, entretanto o mais natural é 
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posicionar coincidente com a base do robô, em sua origem, e perpendicular, de 

forma a completar um sistema de coordenadas tridimensional;  

•  A origem do sistema de coordenadas 1, O1, é definido no ponto onde os eixos 

Z0 e Z1 se interseccionam. Perpendicular ao plano formado pelos dois eixos e no 

ponto de intersecção define-se X1. O eixo Y1 foi escolhido de forma a completar 

o sistema de coordenada tridimensional, usando a regra da mão direita;  

• O eixo X2 está na direção da normal comum entre Z1 e Z2. O eixo Y2 foi escolhido 

de maneira similar a Y1. Assim também para o eixo X3, direção da normal comum 

entre Z2 e Z3   e o eixo Y3 foi escolhido de maneira similar a Y1; 

• Como Z3 e Z4 são perpendiculares, define-se X4 no ponto de intersecção entre os 

dois eixos, perpendicular ao plano, formado pelo cruzamento entre eles. O eixo 

Y4 foi escolhido de maneira similar a Y1. 

Com o sistema de coordenadas definido encontram-se os parâmetros de D-H 

utilizados para calcular as matrizes de transformação homogênea de cada junta e, por fim, 

a matriz de transformação homogênea total, resolvendo a cinemática direta. Na Tabela 1 

têm-se os valores destes parâmetros: comprimento,  𝑎𝑖,torção, 𝛼𝑖, excentricidade, 𝑑𝑖 e os 

ângulos, 𝜃𝑖. 

Tabela 1- Parâmetros obtidos na sistemática de D-H. 

Junta θi (graus) di (mm) αi (graus) ai (mm) 

1 θ1 160 90 0 

2 θ2 0 0 80 

3 θ3 0 0 70 

4 (θ4 + 90) -41,75 90 0 

5 --------- 156 0 0 

Fonte:  Elaborado pelo autor. 

Após definir os parâmetros para todas as juntas pode-se escrever uma matriz de 

transformação homogênea para cada junta. A primeira transformação deve ser feita da 

primeira articulação, na base do robô, para a segunda articulação (sistema X1, Y1, Z1). 

Para isso, deve-se rotacionar o eixo Z0 em θ1 para tornar X0 paralelo a X1, essa 

transformação é dada pela matriz na Expressão (8),  
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Rot (Z0, θ1) = [

cosθ1
senθ1
0
0

−senθ1
cosθ1
0
0

0
0
1
0

0
0
0
1

] (8) 

O próximo passo consiste em uma transformação de translação ao longo do eixo 

Z0 de distância d1, conforme visto na Figura 8. Essa transformação é dada pela matriz na 

Expressão (9), 

Trans (0,0, d1) = [

1
0
0
0

0
1
0
0

0
0
1
0

0
0
d1
1

] (9) 

O eixo Z1 é defasado em α1 igual a +90º de Z0 conforme a regra da mão direita. 

Portanto, para tornar Z0 paralelo a Z1, deve-se rotacionar α1, ao longo de X1, cuja 

transformação é representada pela matriz na Expressão (10), 

Rot (X1, α1) = [

1
0
0
0

0
cosα1
senα1
0

0
−senα1
cosα1
0

0
0
0
1

] (10) 

Finalmente, a matriz que representa a transformação do referencial 0 para o 

referencial 1 é dada pela multiplicação das matrizes de transformação, dadas pelas 

Expressões (8), (9) e (10), e manipulando algebricamente resulta em A1, Expressão (11). 

A1 = [

cosθ1
senθ1
0
0

0
0
1
0

senθ1
−cosθ1
0
0

0
0
0
1

] (11) 

 Assim é feito também para a transformação do referencial 1 (X1, Y1, Z1) para o 

referencial 2 (X2, Y2, Z2), onde deve-se rotacionar Z1 de θ2, para tornar X1 paralelo a X2. 

Essa transformação é dada pela matriz da Expressão (12),  

Rot (Z1, θ2) = [

cosθ2
senθ2
0
0

−senθ2
cosθ2
0
0

0
0
1
0

0
0
0
1

] (12) 

O próximo passo consiste em uma transformação de translação ao longo do eixo 

X1 de distância a2. Essa transformação é dada pela matriz na Expressão (13). 
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Trans (𝑎2, 0,0) = [

1
0
0
0

0
1
0
0

0
0
1
0

𝑎2
0
0
1

] (13) 

A rotação em torno de X1 é zero, pois o eixo Z1 é paralelo a Z2 , como pode ser 

observado na Figura 8. A matriz final que representa a transformação do referencial 1 

para o referencial 2 é dada pela multiplicação da matrizes de transformação, obtidas nas 

Equação  (12) e (13), resultando  na matriz de transformação homogênea, A2, mostrada 

na Expressão (14). 

A2 = [

cosθ2
senθ2
0
0

−senθ2
cosθ2
0
0

0
0
1
0

𝑎2cosθ2
𝑎2senθ2

0
1

] (14) 

De forma análoga a transformação anterior, para a transformação do referencial 

2 (X2, Y2, Z2) ao referencial 3 (X3, Y3, Z3) deve-se rotacionar Z2 de θ3 para tornar X2 

paralelo a X3. A matriz dada na Expressão (15) representa essa transformação, 

Rot (Z2, θ3) = [

cosθ3
senθ3
0
0

−senθ3
cosθ3
0
0

0
0
1
0

0
0
0
1

] (15) 

A transformação de translação ao longo do eixo X2 de distância a3, conforme 

representado na Figura 8, é dada pela matriz na Expressão (16), 

Trans (𝑎3, 0,0) = [

1
0
0
0

0
1
0
0

0
0
1
0

𝑎3
0
0
1

] (16) 

Como o eixo Z2 é paralelo a Z3, a rotação em torno de X2 é zero. A matriz final 

que representa a transformação do referencial 2 para o 3 é dada pela multiplicação de 

matrizes de transformação obtidas nas Expressões (15) e (16), cujo resultado da 

multiplicação algébrica, a matriz de transformação homogênea, A3 é apresentado na 

Expressão (17), 

A3 = [

cosθ3
senθ3
0
0

−senθ3
cosθ3
0
0

0
0
1
0

𝑎3cosθ3
𝑎3senθ3

0
1

] (17) 
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A próxima etapa consiste na transformação do referencial 3 (X3, Y3, Z3) para o 

referencial 4 (X4, Y4, Z4). Como mostrado na Tabela 1, a rotação em torno de Z4 é 

mostrada como 90º + θ4. Isso ocorre, pois, mesmo quando θ4 é zero, existe um ângulo de 

90º entre X3 e X4, sendo importante para definir a posição inicial do robô. Portanto, o 

primeiro passo consiste em rotacionar Z3 em um ângulo θ4 para tornar X3 paralelo a X4. 

Considerando o sen (90º + θ4) = cos (θ4) e cos (90º + θ4) = - sen (θ4), a matriz que 

representa essa rotação é dada pela Expressão (18), 

Rot (Z3, θ4) = [

−senθ4
senθ3
0
0

−cosθ4
−senθ4
0
0

0
0
1
0

0
0
0
1

] (18) 

Em seguida faz-se a transformação de translação ao longo do eixo Z3 de distância 

d4 (como essa translação é em sentido contrário a Z3, d4 é negativo), conforme Figura 8. 

Essa transformação é vista na matriz dada na Expressão (19), 

Trans (0,0, d4) = [

1
0
0
0

0
1
0
0

0
0
1
0

0
0
d4
1

] (19) 

Além disso, conforme Figura 8, o eixo Z3 é inclinado em α4 igual a +90º de Z3, 

conforme a regra da mão direita. Portanto, para tornar Z3 paralelo a Z4, deve-se rotacionar 

α4 ao longo de X4. Esta transformação é representada pela matriz dada na Expressão (20),  

Rot (X4, α4) = [

1
0
0
0

0
cosα4
senα4
0

0
−senα4
cosα4
0

0
0
0
1

] (20) 

A matriz, A4 que representa a transformação do referencial 3 para o referencial 

4, dada pela multiplicação das matrizes de transformação obtidas nas Equações (18) a 

(20), matriz de transformação homogênea, Expressão (21), 

A4 = [

−senθ4
cosθ4
0
0

0
0
1
0

cosθ4
senθ4
0
0

0
0
d4
1

] (21) 

Por fim, a última transformação entre articulações sucessivas até o referencial 

do orgão terminal do robô é a do referencial 4 (X4, Y4, Z4) para o referencial 5 (X5, Y5, 
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Z5). Como nesta pesquisa considera-se apenas 4 DOF para a aplicação da ANFIS no 

manipulador, a transformação entre os referenciais consiste em uma translação ao longo 

de d5. Em decorrência desse fato, a matriz que representa essa transformação é dada na 

Expressão (22), 

A5 =  Trans(0,0,d5) = [

1
0
0
0

0
1
0
0

0
0
1
0

0
0
d5
1

] (22) 

Finalmente, a matriz que representa a transformação total do robô (entre o 

sistema da garra e da base) é dada pela multiplicação entre as transformações sucessivas 

entre as articulações, matriz T que é a matriz da cinemática direta do manipulador, 

Expressão (23),  

T =  A1A2A3A4A5 (23) 

Assim, dado um conjunto de variáveis das juntas, θ1, θ2, θ3, θ4, θ5, pode-se 

definir, com a matriz T, a posição e orientação da origem do órgão terminal do robô no 

espaço de trabalho com relação à base. O vetor que representa a localização da garra, com 

os valores dos parâmetros definidos na Tabela 1 que é a quarta coluna da matriz T, é dado 

pelas Equações (24) a (26), onde 𝑠 e 𝑐 referem-se ao seno e cosseno do ângulo indicado 

pelo subscrito, respectivamente, de forma a simplificar as equações. Nos termos com mais 

de um subscrito tem-se a multiplicação desses valores (por exemplo, o termo 𝑐123 trata 

do produto dos cossenos de θ1, θ2, θ3,  

 

onde, Px, Py, Pz denotam a translação dos eixos x,y e z , respectivamente . 

Para validar os resultados anteriores e usando os parâmetros da Tabela 1 é 

possivel simular o manipulador por intermédio do Robotic Toolbox no MATLAB e 

representá-lo graficamente.  Para isso, primeiro obtém-se analiticamente as coordenadas 

do orgão terminal, considerando todos os ângulos com valores iguais a zero, e por meio 

das Expressões (24), (25) e (26), obtém-se as coordenadas cartesianas Px = 30,6 cm; Py = 

4,1751 cm e Pz = 16 cm. 

𝑃𝑥 = −4.175𝑠1 + 7𝑐123 − 7𝑠23𝑐1 + 8𝑐12 + 15.6 (𝑐1234 − 𝑠23𝑐14 − 𝑠34𝑐12 − 𝑠24𝑐13)  (24) 

𝑃𝑦 = 4.175𝑐1 + 7𝑐23𝑠1 − 7𝑠123 + 8𝑠1𝑐2 + 15.6 (𝑠1𝑐234 − 𝑠123𝑐4  −   𝑠134𝑐2  − 𝑠124𝑐3) (25) 

𝑃𝑧 = (7𝑐3𝑠2 + 7𝑠3𝑐2 + (8𝑠2 + 16) + 15.6(𝑠2𝑐34 + 𝑠3𝑐24 − 𝑠234 + 𝑠4𝑐23) (26) 
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Utilizando o toolbox para simular o manipulador com os parâmetros da Tabela 

1 e os valores angulares do método analítico, tem-se os resultados do robô manipulador 

articulado de 5 DOF mostrados nas Figuras 10 (a) a (c), sejam a forma tridimensional, 

vista superior e vista lateral direita, respectivamente. 

Figura 10 - Robô manipulador articulado de 5 DOF. a) Vista tridimensional. b) Vista 

superior. c) Vista lateral direita 

 

(a) 

 

(b) 
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(c) 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

3.6 Cinemática inversa de manipuladores 

 

Na cinemática inversa trata-se as equações para a obtenção do conjunto de 

ângulos das juntas, quando se conhece a posição do órgão terminal. A complexidade deste 

problema aumenta quando se tem muitos graus de liberdade, ou ainda, devido a geometria 

do robô. As equações da cinemática inversa são não-lineares, e podem não apresentar 

soluções, assim como, apresentar múltiplas soluções. Para uma solução existir, o ponto 

desejado para o manipulador alcançar deve estar dentro do seu volume (ou espaço) de 

trabalho.   

Desta forma, o espaço de trabalho pode ser dividido em espaço de trabalho 

destro, que é o volume do espaço que o efetuador pode alcançar independentemente da 

sua orientação, e espaço de trabalho alcançável, onde o efetuador pode alcançar com, pelo 

menos, uma orientação. Se a posição e a orientação desejadas se encontram no espaço de 

trabalho, então existe, ao menos, uma solução.  

Em contrapartida, o problema da cinemática inversa pode apresentar um 

conjunto de soluções, o que implica na existência de múltiplas configurações que 

resultarão na mesma localização no espaço operacional. O problema inverso pode ser 

resolvido analiticamente ou numericamente. Os métodos analíticos para resolução da 

cinemática inversa são a análise geométrica do manipulador baseado nas relações 

trigonométricas, e a análise algébrica, que consistem em realizar manipulações algébricas 

nas matrizes homogêneas das transformações entre referenciais (CRAIG, 2005; MELO, 

2015).    
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Por outro lado, os métodos numéricos geralmente são baseados no inverso da 

matriz jacobiana ou no gradiente descendente, para encontrar a solução inversa através 

de iterações que minimizam o erro. Na maioria dos casos o método numérico é preferível 

quando se tem acesso a um processamento computacional adequado, e alguns dos 

métodos são: O Newton-Raphson, Algoritmo de Levenberg–Marquardt, o Jacobiano 

Pseudo-Inverso, entre outros (PINHEIRO; TRINDADE; PANTOJA, 2013). 

Outra alternativa para solucionar a cinemática inversa é o uso de algoritmos 

inteligentes, como Genéticos, Fuzzy, RNAs, etc. As redes possuem propriedades de 

aproximação universal de funções (HAYKIN, 2009). Isto é realizado por meio da geração 

de um conjunto de dados contendo amostras do mapeamento entre variáveis do espaço 

das juntas e variáveis do espaço operacional para posterior treinamento da rede.  

Apesar das dificuldades, as equações da cinemática inversa são mais importantes 

quando comparadas as equações da cinemática direta, pois frequentemente é necessário 

que o controlador do robô calcule os valores articulares para mover o órgão terminal para 

a posição e orientação desejadas para executar alguma tarefa ou percorrer uma trajetória 

determinada. 

 

3.7 Comentários 

 

Neste capítulo foram abordados os aspectos construtivos básicos e a cinemática 

de manipuladores, além das transformações entre referenciais. A resolução da cinemática 

direta do manipulador de 5 DOF pela sistemática D-H visando obter os dados necessários 

para resolver a cinemática inversa pela ANFIS. 
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4 SISTEMA ADAPTATIVO NEURO-FUZZY – ANFIS 

 

Apresentam-se neste capítulo os conceitos fundamentais e necessários ao 

embasamento sobre Redes Neurais Adaptativas e o algoritmo aplicado neste trabalho. 

Apresenta-se também, a arquitetura básica da ANFIS, assim como a funcionalidade de 

cada camada, e o algoritmo híbrido utilizado no ajuste dos parâmetros.   

 

4.1 Redes Neurais Adaptativas 

 

 Jang, Sun e Mizutani (1997) definem redes adaptativas como estruturas, cujo 

comportamento é determinado por um conjunto de parâmetros ajustáveis de modo a 

relacionar as saídas com as entradas. Estas redes são compostas de nós (nós) interligados 

que processam, por meio de uma função parametrizada, os sinais de entrada em saídas 

que são propagadas entre esses nós. 

O conceito de redes adaptativas engloba todos os tipos de RNAs cujo 

aprendizado é supervisionado, como o Perceptron, Adaline, Perceptron Multicamadas e 

as Redes Neurais com Função de Ativação de Base Radial (do inglês Radial Basis 

Function - RBF). Neste contexto, o conhecimento das redes adaptativas é adquirido por 

meio de um algoritmo de treinamento que ajusta os parâmetros dos nós para produzir 

saídas mais próximas as desejadas, visando uma melhor modelagem de um sistema 

desconhecido descrito por um conjunto de pares de entrada-saída.  

O conceito de redes adaptativas engloba também a ANFIS, desenvolvida por 

Jang (1993), que pode ser definida como um Sistema de Inferência Fuzzy, do inglês Fuzzy 

Inference System (FIS) organizado na forma de uma rede adaptativa multicamadas. 

Portanto, a ANFIS combina a lógica fuzzy com as RNAs (NEGNEVITSKY, 2001). 

Uma breve revisão sobre lógica fuzzy encontra-se no APÊNDICE B, assim como 

uma comparação entre a teoria dos conjuntos fuzzy e a teoria dos conjuntos clássicos, e 

uma breve descrição do FIS do tipo Mamdani e Sugeno.  

O FIS ou controlador fuzzy é a mais importante ferramenta de modelagem, 

baseada na Teoria dos Conjuntos Fuzzy. Essa ferramenta permite computar a resposta do 

sistema a uma dada excitação, com base em um conjunto de regras.  A estrutura básica 

do FIS se divide em: fuzzificação, base de regras, inferência e defuzzificação. 
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Inicialmente, um FIS realiza a transformação de valores não-fuzzy para valores 

fuzzy, onde são tomadas as decisões baseadas em uma inferência fuzzy expressa por uma 

estrutura do tipo modus ponens (modo afirmativo) SE-ENTÃO, e por fim, efetua a 

transformação inversa do domínio fuzzy para o domínio real (SHAW; SIMÕES, 1999). 

Segundo Jang, Sun e Mizutani (1997) para o FIS pode-se utilizar a inferência do 

tipo Sugeno, Tsukamoto ou Mamdani. Entretanto, o modelo Sugeno de primeira-ordem 

apresenta maior transparência e eficiência na aproximação de funções, além de um custo 

computacional menor, quando comparado ao modelo Mamdani que possui uma maior 

complexidade estrutural.  

 

4.2 Redes ANFIS 

 

A rede ANFIS é uma rede neural com comportamento equivalente a um FIS com 

regras fuzzy do tipo SE-ENTÃO, e por intermédio de um algoritmo de treinamento, 

consegue ajustar os parâmetros das funções das entradas e da saída de forma a otimizar a 

fidelidade da inferência sobre a planta representada (NEGNEVITSKY, 2001). 

O aprendizado do ANFIS, assim como para as outras redes adaptativas, é do tipo 

supervisionado, onde é necessária a apresentação de um vetor de entrada e um vetor alvo 

que representa a saída desejada, denominados de par treinado. Na Figura 11 resume-se o 

conceito de aprendizado supervisionado, onde os pesos são os parâmetros dos nós 

ajustados pelo algoritmo de treinamento (HAYKIN, 2001).  

Figura 11 - Procedimento de aprendizagem do tipo supervisionado. 

 

Fonte: Adaptado de Krug et.al (2008) 
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O algoritmo de treinamento visa minimizar o erro encontrado entre a saída atual 

da rede, obtida pela propagação do vetor de entrada, e a saída desejada. Para as redes 

adaptativas, o treinamento é baseado no método do gradiente descendente, onde o ajuste 

dos pesos segue na direção contrária ao vetor gradiente do erro quadrático. 

Um dos algoritmos mais difundidos para o treinamento das redes adaptativas 

feedforward é o backpropagation, baseado no método gradiente descendente e proposto 

por Werbos (1974). Porém, devido ao grande tempo de convergência do 

backpropagation, Jang (1993) desenvolveu um algoritmo híbrido que combina o método 

do gradiente descendente com o método dos Mínimos Quadrados  −  do inglês Least 

Square Estimator (LSE). O uso do LSE diminui o espaço de busca da solução mínima, 

pelo método do gradiente descendente, convergindo mais rapidamente (ALAVANDAR; 

NIGAM, 2008).  

Quanto a estrutura, a ANFIS pode apresentar algumas variações que não alteram 

a sua funcionalidade. Os nós de cada camada possuem funções especificas que são 

determinadas conforme o tipo de FIS utilizado. Apresenta-se a seguir, a arquitetura da 

ANFIS para o FIS Sugeno de primeira-ordem descrita por Jang (1993). 

 

4.3 Arquitetura da ANFIS  

 

A rede ANFIS, considerada um sistema multiple input, single output (MISO), 

isto é, que possui múltiplas entradas e uma única saída, é composta por 5 camadas com 

finalidades específicas, onde 2 camadas são adaptativas e 3 camadas são fixas. Cada 

camada representa uma etapa do processo de inferência de um FIS, e as camadas 

adaptativas são referentes aos parâmetros do antecedente e consequente das regras.  

 Para representar as diferentes capacidades adaptativas, usam-se círculos e 

quadrados como mostrado na Figura 12. Os círculos representam os nós que não são 

adaptativos (nós fixos), e, portanto, não possuem parâmetros que podem ser ajustados. 

Por outro lado, os quadrados representam os nós adaptativos, que são ajustados durante o 

treinamento para alcançar um mapeamento de entrada/saída desejados. Considerando, 

para fins didáticos, uma rede com duas entradas {x1 e x2} e uma saída y, é possível 

detalhar cada camada com respeito às suas atribuições, conforme a seguir.  



48 

 

 

 

Figura 12 - Arquitetura de uma rede ANFIS básica. 

 

Fonte:  Elaborado pelo autor. 

 Camada 1 – É a Camada de fuzzificação - esta é responsável pela fuzzificação 

das entradas, onde, a saída de cada nó é o grau de pertinência, conforme o tipo de função 

utilizada nos nós A1, A2, B1 e B2 que representam os conjuntos fuzzy. Todos os nós dessa 

camada são adaptativos e, portanto, possuem parâmetros que podem ser ajustados durante 

o treinamento.  

O número de nós é igual ao número de funções de pertinência utilizadas no 

processo de fuzzificação de cada uma das variáveis de entrada. Segundo Shaw e Simões 

(1999), um número prático de funções de pertinência é algo entre 2 e 7, sendo que, quanto 

maior o número de conjuntos, maior a precisão e a demanda computacional. 

 Estas funções podem ser do tipo triangular, trapezoidal, gaussiana, sino ou 

sigmoide. Entretanto, em casos onde um desempenho suave é de importância crítica, 

funções do tipo gaussiana ou sigmoide devem ser usadas.  A função de ativação do tipo 

gaussiana é dada pela Equação (27), 

yi
(1)
= e

−
1
2
(
𝑥𝑖−𝑐
𝜎

)
2

 (27) 

onde,  

 𝑥𝑖 , entrada não-fuzzy da rede 

 𝑦𝑖
(1)

, saída fuzzificada do nó i da Camada 1;  

 𝜎𝑖 e 𝑐𝑖 , parâmetros que controlam, respectivamente, a largura e o centro da função.  
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 Os parâmetros das funções de pertinência são comumente chamados de 

parâmetros do antecedente e são ajustados pelo método do gradiente descendente, durante 

o treinamento.  

 Com o ajuste, alteram-se também os valores fuzzy, que são os graus de 

pertinência, 𝜇𝑖, atribuídos pela função para os valores discretos das variáveis de entrada, 

em seu universo de discurso. Esse ajuste é propagado por toda a rede até a saída. Os 

efeitos da variação dos parâmetros, 𝜎 e c da função gaussiana, considerando uma variável 

de entrada hipotética, são apresentados na Figura 13. 

Fonte:  Elaborado pelo autor. 

Figura 13 - Efeito da variação dos parâmetros na função gaussiana. (a) Efeito da variação 

de c. (b) Efeito da variação de sigma. 

 
(a) 

 

 

(b) 
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 Camada 2 – Camada de regras - É a camada não adaptativa responsável por 

calcular a intensidade de disparo das regras, onde cada nó corresponde a uma regra fuzzy. 

Dessa forma, a conjunção (conectivo “E”) dos antecedentes das regras é avaliada pelo 

operador produto ou mínimo.  Considerando o operador produto, a saída de cada nó dessa 

camada é dada pela Equação (28). 

yi
(2) = ∏xij

(2)

k

j=1

 
(28) 

onde,    

 𝑥𝑖𝑗
(2)

 é a entrada fuzzificada pela Camada 1; 

 𝑦𝑖
(2)

 é a saída do nó i da Camada 2;  

 k corresponde ao número de entradas do nó i. 

 Para o exemplo da Figura 13, a saída do nó 1 da camada 2 da ANFIS é dada pela 

Equação (29), 

𝑦Π
(2) = 𝜇𝐴1 × 𝜇𝐵1 = 𝑤1 (29) 

 Camada 3 – Camada de normalização- camada não adaptativa responsável por 

normalizar a intensidade de disparo de cada regra, por meio da razão entre esse valor e a 

soma dos disparos de todas as regras. A intensidade de disparo normalizada representa a 

contribuição de uma dada regra no resultado da rede. Portanto, a saída do nó i da camada 

3 é dada pela Equação (30), 

yi
(3) = 

xii
(3)

∑ xji
(3)n

j=1

= 
wi

∑ wj
n
j=1

= w̅j (30) 

onde,  

 𝑥𝑖𝑖
(3)

 , é a entrada do nó i da camada atual (camada 3) que corresponde a saída do nó i da 

camada anterior (camada 2); 

 𝑥𝑗𝑖
(3)

 , é a entrada do nó i da camada atual vinda da saída do nó j da camada anterior;  

n, número total de nós da camada de regras.  



51 

 

 

 

 Para o exemplo da Figura 13 a saída do nó 1 da camada 3 da ANFIS é dada pela 

Equação (31), 

w̅1 = 
w1

w1 + w2
 . 

(31) 

 Camada 4 – Camada de defuzzificação - é responsável por calcular o valor 

ponderado do consequente de uma dada regra. Dessa forma, para um FIS do tipo Sugeno 

de primeira-ordem, as saídas são calculadas pelo produto entre os níveis de disparo 

normalizados e os polinômios referentes aos consequentes das regras, dada pela Equação 

(32), 

yi
(4) = w̅i[ki0 + ki1 x1 + ki2x2] (32) 

onde, 

 �̅�𝑖 , é a intensidade de disparo normalizada de cada regra;  

 𝑘𝑖0, 𝑘𝑖1 e 𝑘𝑖2, são os parâmetros do consequente da regra i que são ajustados pelo LSE.  

 Além disso, como geralmente é muito difícil ou impossível especificar o 

consequente de uma regra na forma polinomial, a ANFIS não necessita do conhecimento 

dos parâmetros, pois, também é capaz de estimar esses valores por meio do LSE. 

Considerando a Figura 12, a saída de cada um dos nós da camada 4 é dada pelas Equações 

(33) e (34), 

f1 = w̅1[k10 + k11. x + k12. y] (33) 

f2 = w̅2[k20 + k21. x + k22. y]  (34) 

 Camada 5 – Somatório- essa camada é representada por um único nó, não 

adaptativo, que calcula a soma das saídas de todos os nós da camada de defuzzificação e 

produz a saída geral do sistema que é dada na Equação (35), 
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yi
(5) =∑fi

(4)

n

i=1

=∑w̅i[ki0 + ki1. 𝑥1 + ki2. 𝑥2]

n

i=1

 (35) 

onde, 𝑦𝑖
(5)

  é a saída do nó i da Camada 5 que corresponde a saída final da rede. 

 

4.4 Algoritmo de Aprendizagem híbrido 

 

O Algoritmo de Aprendizagem híbrido combina o uso do método do gradiente 

descendente para ajustar os parâmetros do antecedente e o LSE para estimar e ajustar os 

parâmetros do consequente.  

Portanto, os parâmetros ajustados no treinamento são os parâmetros do 

antecedente - constantes que caracterizam as funções de pertinência, 𝜎𝑖 e 𝑐𝑖 (Equação 27) 

e os parâmetros do consequente - parâmetros lineares da saída do FIS, 𝑘𝑖0, 𝑘𝑖1 e 𝑘𝑖2 

(Equação 32). 

A caracterização das funções de pertinência definidas pelo especialista 

raramente produz saídas ótimas, principalmente quando o banco de dados é grande, por 

isso necessitam de ajustes (JANG; SUN; MIZUTANI, 1997).   

Desta forma, no algoritmo híbrido para cada época, é composto por um forward 

step e um backward step. Para o forward step os padrões de treinamento são apresentados 

à rede e as saídas dos nós são calculadas, camada a camada, até a camada 4, onde, os 

parâmetros do consequente das regras são estimados por meio do LSE.  

Portanto, considerando o elemento pi de um conjunto de padrões de treinamento 

P, e utilizando o modelo de inferência Sugeno de primeira-ordem, tem - se na Equação 

(36), a saída da ANFIS, conforme descrição da camada 5 (somatório) na seção anterior, 

 

{
 
 
 
 

 
 
 
 

 

yd(1) =   w̅1(1)f1(1) + w̅2(1)f2(1) + ⋯+ w̅n(1)fn(1)     

yd(2) =   w̅1(2)f1(2) + w̅2(2)f2(2) + ⋯+ w̅n(2)fn (2)      
.
.
.

yd(p) =   w̅1(p)f1(p) + w̅2(p)f2(2) +⋯+ w̅n(2)fn(2)     
.
.
.

yd(P) =   w̅1(P)f1(P) + w̅2(P)f2(P) + ⋯+ w̅n(P)fn(P)

 
(36) 
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Substituindo a Equação (32) na matriz representada pela Equação (36), obtém-

se o vetor geral das saídas de todas as amostras, Equação (37),  

 

{
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
yd(1) =   w̅1(1)[k10 + k11x1(1) + k12x2(1) +⋯+ k1mxm(1)]                        

+  w̅2(1)[k20 + k21x1(1) + k22x2(1) + ⋯+ k2mxm(1)] + ⋯

+  w̅n(1)[kn0 + kn1x1(1) + kn2x2(1) + ⋯+ knmxm(1)]         

yd(2) =   w̅1(2)[k10 + k11x1(2) + k12x2(2) +⋯+ k1mxm(2)]                      

+  w̅2(2)[k20 + k21x1(2) + k22x2(2) + ⋯+ k2mxm(2)] + ⋯

+  w̅n(2)[kn0 + kn1x1(2) + kn2x2(2) + ⋯+ knmxm(2)]         
⋮

yd(p) =   w̅1(p)[k10 + k11x1(p) + k12x2(p) + ⋯+ k1mxm(p)]                        

+  w̅2(p)[k20 + k21x1(p) + k22x2(p) + ⋯+ k2mxm(p)] + ⋯

+  w̅n(p)[kn0 + kn1x1(p) + kn2x2(p) + ⋯+ knmxm(p)]         
⋮

yd(P) =   w̅1(P)[k10 + k11x1(P) + k12x2(P) + ⋯+ k1mxm(P)]                        

+  w̅2(P)[k20 + k21x1(P) + k22x2(P) + ⋯+ k2mxm(P)] + ⋯

+  w̅n(P)[kn0 + kn1x1(P) + kn2x2(P) + ⋯+ knmxm(P)]         

 
(37) 

onde, 

m, é o número de variáveis de entrada; 

 n, é o número de nós na camada de regras; 

 𝑦𝑑(𝑝) , é a saída da ANFIS para as entradas 𝑥1(𝑝), 𝑥2(𝑝),… , 𝑥𝑚(𝑝) .  

Nesta etapa, os parâmetros do antecedente permanecem fixos, o que torna a saída 

uma combinação linear das entradas e pode ser descrita em notação matricial, conforme 

a Equação (38), 

yd = Ak (38) 

onde, 

𝑦𝑑, vetor da saída desejada das amostras, de dimensão 𝑃 × 1 , Equação (39); 

A, matriz de dimensões 𝑃 × 𝑛(1 + 𝑚), Equação (40); 

k, é um vetor de dimensão 𝑛(1 + 𝑚) × 1, onde os elementos são os parâmetros do 

consequente das regras, cujos valores são desconhecidos, Equação (41), 
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yd =

[
 
 
 
 
 
 
 
 
yd(1)

yd(2)

⋮

yd(p)

⋮

yd(P)]
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(39) 

  

A =

[
 
 
 
 
 
w̅1(1) w̅1(1)x1(1) ⋯ w̅1(1)xm(1) ⋯ w̅n(1) w̅n(1)x1(1) ⋯ w̅n(1)xm(1)

w̅1(2) w̅1(2)x1(2) ⋯ w̅1(2)xm(2) ⋯ w̅n(2) w̅n(2)x1(2) ⋯ w̅n(2)xm(2)
⋮ ⋮ ⋯ ⋮ ⋯ ⋮ ⋮ ⋯ ⋮

w̅1(p) w̅1(p)x1(p) ⋯ w̅1(p)xm(p) ⋯ w̅n(p) w̅n(p)x1(p) ⋯ w̅n(p)xm(p)
⋮ ⋮ ⋯ ⋮ ⋯ ⋮ ⋮ ⋯ ⋮

w̅1(P) w̅1(P)x1(P) ⋯ w̅1(P)xm(P) ⋯ w̅n(P) w̅n(P)x1(P) ⋯ w̅n(P)xm(P)]
 
 
 
 
 

  (40) 

 

k =  [k10 k11 k12 ⋯ k1m k20 k21 k22 ⋯ k2m ⋯ kn0 kn1 kn2 ⋯ knm]
T (41) 

 

Portanto, para encontrar os valores dos parâmetros dos consequentes (vetor k) é 

usado o LSE. Como geralmente o número de padrões de treinamento P é maior que o 

número de parâmetros do consequente, 𝑛(1 +𝑚) o problema é sobredeterminado, ou 

seja, possui mais equações do que incógnitas, onde a solução exata da Equação (38) pode 

nem sequer existir. Em razão disso, deve-se encontrar uma estimativa dos mínimos 

quadrados de k, chamada de k*, que minimiza o erro quadrático ‖𝐴𝑘 − 𝑦𝑑‖
2 com a 

finalidade de produzir uma solução 𝐴𝑘 mais próxima de 𝑦𝑑. Para isso, utiliza-se a técnica 

da pseudo - inversa descrita na Equação (42), 

k∗ = (AtA)−1Atyd (42) 

onde,  𝐴𝑡, matriz transposta de 𝐴, e (𝐴𝑡𝐴)−1𝐴𝑡 é a pseudoinversa de 𝐴, caso (𝐴𝑡𝐴) seja 

não singular, ou seja, uma matriz inversível (matriz quadrada com determinante diferente 

de zero).  

Com o emprego da Equação (42) encontram-se os valores dos parâmetros dos 

consequentes que são ideais para os parâmetros dos antecedentes fixados, permitindo o 

cálculo da saída atual 𝑦, conforme as etapas (camada a camada) na Figura 12, e o valor 

do erro, diferença entre a saída desejada e a saída atual da rede, dado pela Equação (43), 
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𝑒 = 𝑦𝑑 − 𝑦 (43) 

 Para finalizar o forward step e avaliar a evolução do desempenho global do 

algoritmo, calcula-se o valor do erro quadrático, 𝐸𝑝 para a época atual, pela Equação (44) 

e o erro quadrático médio, MSE para o conjunto P, dado pela Equação (45),  

Ep = 
1

2
(ep)

2
 

(44) 

𝑀𝑆𝐸 = 
1

𝑃
∑Ep

𝑃

𝑘=1

 

(45) 

onde,  𝑒𝑝 é o erro obtido para o elemento p. 

  

Finalizado o forward step, inicia-se backward step. Nesta etapa, os parâmetros 

do consequente, calculados anteriormente, permanecem fixos e os parâmetros do 

antecedente são otimizados, por meio do algoritmo backpropagation que é baseado no 

gradiente descendente. O algoritmo propaga os sinais do erro, a partir da última camada 

para camadas anteriores e ajusta os parâmetros do antecedente, de acordo com a regra da 

cadeia. Considerando o parâmetro 𝑐𝑖 da função gaussiana do nó 𝐴1 (Figura 12), o ajuste 

aplicado ao parâmetro é dado na Equação (46), 

∆c =  −α
∂E

∂c
 (46) 

onde,  

∆c , é a variação do parâmetro analisado que minimiza o erro da rede; 

α ,  é a taxa de treinamento   

 Para o conjunto total de amostras P, a derivada parcial do erro global,  ∂E é dada 

pela Equação (47), 

∂E

∂c
=  ∑

∂𝐸𝑝

∂c

𝑃

𝑝=1

 (47) 
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onde, obtém-se a taxa do erro 
∂𝐸𝑝

∂c
 da amostra p por meio da regra da cadeia, considerando 

a retropropagação do erro em todas as camadas da rede, e em todos os nós dessas camadas 

que dependem do valor do parâmetro 𝑐𝑖, dado pela Equação (48), 

∂𝐸𝑝

∂c
=  
∂E

∂e
×
∂e

∂y
×

∂y

∂(w̅ifi)
×
∂(w̅ifi)

∂w̅i
×
∂w̅i
∂wi

×
∂wi
∂μA1

×
∂μA1
∂c

 
(48) 

 

Desta forma, em cada um dos termos da regra da cadeia aplica-se o somatório 

da retropropagação do erro nas camadas onde os nós possuem mais de uma conexão. Por 

exemplo, cada nó da segunda camada da rede (Figura 12), recebe o sinal da 

retropropagação do erro de dois nós da camada 3. Portanto, a taxa 
∂wi

∂μA1
 é obtida pelo 

somatório desses sinais. Da mesma forma é possível obter as correções para os 

parâmetros, 𝜎 e 𝑐, em todos os nós da camada de fuzzificação. Os passos do aprendizado 

híbrido são resumidos na Tabela 2. 

Tabela 2 – Etapas do aprendizado híbrido para a ANFIS. 

Parâmetro Forward Backward 

Antecedente Fixo Gradiente descendente 

Consequente LSE Fixo 

Fonte: Adaptado de Jang (1997). 

Portanto, como a criação de regras e de funções de pertinência é um processo 

difícil, principalmente em sistemas complexos, o procedimento de aprendizagem do 

comportamento do sistema permite o ajuste dos parâmetros dessas funções no espaço de 

entrada (MFs) e no espaço de saída (polinômios) da ANFIS. Os ajustes modificam as 

características dessas funções visando a obtenção de resultados mais precisos que 

implicam em uma melhor modelagem do sistema analisado. Por isso, a ANFIS possui 

uma grande capacidade de generalizar e, por meio do algoritmo híbrido, convergir 

rapidamente para uma solução adequada (NEGNEVITSKY, 2001). 
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4.5 Comentários  

 

Neste capítulo foi apresentado o conceito de redes Adaptativas Neuro-Fuzzy do 

tipo Sugeno de primeira-ordem, abordando sua arquitetura básica e as funcionalidades de 

cada uma das camadas. Por fim, foi apresentado o procedimento de aprendizagem híbrido 

que oferece vantagens com relação ao backpropagation.  

 A ANFIS pode ser utilizada na aproximação de funções complexas e não lineares, 

como a cinemática inversa de manipuladores robóticos com vários graus de liberdade. 

Para isso, é necessário descrever o sistema desconhecido, por meio de amostras (par 

treinado) para ajuste dos parâmetros e a otimização da modelagem. 
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5 DESENVOLVIMENTO DAS ANFIS PARA RESOLVER A CINEMÁTICA 

INVERSA DE UM MANIPULADOR DE 5 GLD 

 

Neste capítulo apresenta-se o desenvolvimento de um algoritmo do ANFIS para 

resolver a cinemática inversa para o manipulador de 5 DOF, usando o software 

MATLAB. Inicia-se com a descrição da arquitetura da rede ANFIS, da sistemática para 

a geração dos padrões de treinamento, e ao final apresentam-se os resultados das 

simulações obtidos para uma trajetória definida no volume de trabalho do manipulador. 

Os resultados foram comparados com os de RNAs encontradas na literatura. 

 

5.1 Arquitetura das redes ANFIS  

 

Baseadas na teoria apresentada no Capítulo 4 foram desenvolvidas redes ANFIS 

para calcular aa cinemática inversa do manipulador em estudo, com o objetivo de 

posicionar o órgão terminal, em um sistema tridimensional de coordenadas cartesianas, 

sem contemplar a orientação. Portanto, apesar do robô possuir 5 DOF considera-se, para 

a geração de padrões de treinamento, apenas 4 DOF, pois o giro do pulso, representado 

pelo ângulo θ5, é responsável apenas por orientar o órgão terminal. 

Como anteriormente explicado, o modelo ANFIS pode operar com várias 

entradas, porém, apenas uma saída, por isso, para o caso do manipulador em estudo são 

necessárias quatro redes ANFIS, com arquiteturas idênticas, uma para cada ângulo θ.  

Como a arquitetura da rede ANFIS tem uma estrutura definida, os parâmetros 

que podem ser variados, visando obter uma melhor solução ou aproximação dos 

resultados, são: 

• Quantidade de nós (ou quantidade de funções de pertinência) na camada de 

entrada  − um aumento do número de nós, aumenta a precisão dos resultados 

produzidos pela rede; 

• Tipo da função de pertinência − as recomendadas por Manjareé, Agarwal e 

Nakra (2015) são a gaussiana e a sino; 

• Parâmetros do antecedente das regras que incluem o centro das funções de 

pertinência e a largura, que determinam uma maior ou menor sobreposição. 
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Inicialmente foram utilizadas redes ANFIS compostas por três funções de 

pertinência para cada uma das entradas. Porém, devido ao elevado valor de erro de 

precisão dos ângulos, foram desenvolvidas ANFIS com quatro funções de pertinência, 

todas do tipo gaussianas, utilizando particionamento em grid e regras fuzzy do tipo modus 

ponens com agregação pelo operador produto. A arquitetura e os parâmetros iniciais, além 

dos resultados para o treinamento e operação das ANFIS, com três e quatro funções de 

pertinência, são apresentadas a seguir. 

 

5.1.1 Arquitetura das redes ANFIS para três funções de pertinência  

 

A arquitetura da rede ANFIS desenvolvida, formadas basicamente por cinco 

camadas e utilizando três funções de pertinência e consequentemente 3 nós para cada 

variável de entrada, é apresentada na Figura 14.   

 

Figura 14 - Arquitetura das ANFIS desenvolvidas com três MFs. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Os parâmetros envolvidos nesta arquitetura, idênticos para as quatro juntas, são 

mostrados na Tabela 3 a seguir.  
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Tabela 3 - Parâmetros das ANFIS. 

Parâmetro Quantidade  

Número de nós 78 

Número de regras fuzzy 27 

Número de parâmetros do antecedente 18 

Número de parâmetros do consequente 108 

Fonte:  Elaborado pelo autor. 

onde, 

Número de nós - corresponde ao número total de nós da rede, para todas as 

camadas, incluindo as entradas e a saída; 

Número de regras fuzzy - corresponde a quantidade de regras do tipo 

SE...ENTÃO. Para um particionamento em grid, utilizado neste trabalho, o número de 

regras depende da quantidade de entradas e de funções de pertinência utilizadas, assim, 

por exemplo, se um sistema possui m entradas e n funções de pertinência para cada 

entrada, tem-se que o número de regras fuzzy total é calculado como 𝑛𝑚 regras. Outra 

forma de particionamento do espaço de entrada é o agrupamento subtrativo, utilizado 

quando não se conhece o número de agrupamentos de um conjunto de dados. Além disso, 

as regras utilizadas são do tipo modus ponens, ou modo afirmativo, e na composição dos 

conjuntos fuzzy de entrada, dentro das regras (agregação) utilizou-se o operador produto, 

que fornece melhor continuidade e uma função de entrada/saída mais suave. 

 Número de parâmetros do antecedente – corresponde aos parâmetros do 

antecedente das regras fuzzy, para a função do tipo gaussiana são  𝜎𝑖 e 𝑐𝑖. A escolha dos 

valores iniciais dos parâmetros foi baseada nos valores iniciais apresentados pelo Toolbox 

anfisedit do MATLAB. Porém, para validar a escolha e otimizar o treinamento foram 

respeitados os seguintes critérios: 

a.    O número de funções é determinado empiricamente, não existindo uma regra para 

esta escolha. Porém, alguns autores indicam que um número comumente utilizado é 

entre 2 e 7 funções, sendo que um maior número, implica em uma melhor precisão 

da ANFIS na aproximação de qualquer função, porém, exige uma maior demanda 

computacional. Na literatura comenta-se uma mudança de cinco funções triangulares 
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para sete, aumenta a precisão em torno de 15% e a partir de valores maiores não há 

melhorias significativas (SHAW; SIMÕES, 1999);  

b.   Os centros das funções foram inicialmente definidos de modo a dividir, igualmente, 

o domínio das entradas, onde o conjunto de funções deve cobrir todo o universo de 

discurso da variável; 

c.   As larguras e os declives devem estar entre 25% e 75% para permitir a superposição 

das funções e proporcionar uma resposta mais suave do sistema fuzzy, visto que, a 

propriedade de interpolação da lógica fuzzy está relacionada, entre outros fatores, 

com a superposição entre as funções de pertinência fuzzy (SHAW; SIMÕES, 1999).   

 

Os valores iniciais dos parâmetros estão detalhados na Tabela 4 e as funções de 

pertinência iniciais, idênticas para todas as ANFIS, são mostradas na Figura 15. As 

funções de pertinência gaussianas cobrem todo o domínio das entradas, sendo que para X 

está entre -16,52 cm e 30,87 cm, para Y entre -30,60 cm e 30,87 cm e para Z entre 0,4 cm 

e 46,6 cm ; os graus de pertinências 𝜇(𝑋),  𝜇(𝑌) e 𝜇(𝑍) são os valores fuzzificados que 

variam entre 0 e 1. 

Tabela 4 - Parâmetros iniciais das MFs, para todas as redes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:  Elaborado pelo autor. 

Número de parâmetros do consequente - corresponde aos parâmetros do 

consequente das regras fuzzy. Para o modelo Takagi-Sugeno de primeira-ordem, os 

parâmetros são as constantes que multiplicam as variáveis de entrada no polinômio de 

primeira-ordem do consequente das regras. Os parâmetros do consequente são estimados 

Nó c σ 

A1 -30,87 13,05 

A2 0 13,05 

A3 30,6 13,05 

B1 -16,52 10,06 

B2 6,98 10,1 

B3 30,87 10,06 

C1 0,4 9,81 

C2 23,5 9,81 

C3 46,6 9,81 
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via LSE durante o processo de treinamento e, portanto, não necessitam ser escolhidos 

inicialmente. 

 

Figura 15 - Funções de pertinência iniciais para as entradas. (a) X. (b)Y. (c) Z  

 

  (a)  

 

(b) 

 

(c) 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

5.1.2  Arquitetura para quatro funções de pertinência  

 

Visando melhorar a precisão e baseada na revisão de literatura apresentada no 

Capítulo 2, foram desenvolvidas as ANFIS com quatro funções de pertinência, cujos 

resultados para o treinamento e operação são comparados com a ANFIS com três MFs. 

Quanto a arquitetura, acrescenta-se a cada entrada da ANFIS uma função de pertinência 

para a entrada X (nó A4), B4 para Y e C4 para Z. Com quatro funções de pertinência o 

número de nós aumenta significativamente, o que implica em um aumento no número de 

regras e de parâmetros do antecedente e consequente. Os parâmetros da ANFIS com 

quatro MFs são resumidos na Tabela 5. 
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Tabela 5 - Parâmetros das ANFIS para 4 MFs. 

Parâmetro Quantidade 

Número de nós 158 

Número de regras fuzzy 64 

Número de parâmetros do antecedente 24 

Número de parâmetros do consequente 256 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Analogamente à arquitetura da ANFIS com três funções, a ANFIS com 4 funções 

de pertinência do tipo gaussiana foi definida de modo a dividir, igualmente, o domínio 

das entradas. Os valores dos parâmetros iniciais do antecedente foram baseados no 

Toolbox Anfisedit do MATLAB, mostrados na Tabela 6 e graficamente na Figura 16. 

Tabela 6 - Parâmetros iniciais das funções, para todas as ANFIS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

 

              Nó c σ 

A1 -30,87 8,70 

A2 -10,38 8,70 

A3 10,11 8,70 

A4 30,60 8,70 

B1 -16,52 6,69 

B2 -0,72 6,70 

B3 14,30 6,72 

B4 30,87 6,72 

C1 0,40 6,54 

C2 15,80 6,54 

C3 31,20 6,54 

C4 46,61 6,53 
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Figura 16 - Funções de pertinência iniciais para as entradas. (a) X. (b)Y. (c) Z  

 

                               (a)  

 

                                                     (b) 

 

(c) 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

5.2 Fases de implementação da ANFIS 

 

O algoritmo desenvolvido para implementação da rede ANFIS para a resolução 

da cinemática inversa do manipulador foi dividido em duas fases, online e offline. A fase 

offline envolve a geração dos padrões, treinamento e a obtenção da matriz de pesos 

sinápticos. Na fase online deve-se realizar um algoritmo visando a operação do protótipo, 

usando a matriz de pesos sinápticos. A fase de treinamento (offline) foi desenvolvida no 

MATLAB V. 2018a, com um computador com processador Intel Core i3-6006U 

operando em 2 GHz, e memória RAM de 4 GB.  O alto custo computacional exigido para 

o treinamento da rede ANFIS inviabiliza na forma online, (limitações de hardware e sua 

resposta em aplicações industriais), por isso a divisão em duas fases.  
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Fase Offline - O algoritmo desenvolvido para a fase offline é apresentado no 

diagrama de blocos da Figura 17, e tem como objetivo obter os valores ajustados dos 

parâmetros do antecedente e consequente das regras, que representam o conhecimento 

obtido durante o treinamento. 

Figura 17 – Diagrama de bloco da fase offline da ANFIS. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

No algoritmo da fase offline gera-se um banco de dados contendo amostras de 

valores no espaço operacional e no espaço das juntas, para pontos distribuídos no volume 

de trabalho do manipulador, visando o treinamento.  

Fase Online – Nesta fase realiza-se a operação da rede, detalhado no diagrama 

de blocos da Figura 18, simulando uma trajetória para validar o algoritmo da ANFIS.   

Este processo é implementado em Python a ser aplicado na plataforma de controle, 

INTEL Galileu Gen 2, disponível nos laboratórios da FEIS – UNESP, visando realizar os 

testes experimentais no protótipo de um manipulador robótico de 5DOF, projetado e 

construído por Nunes (2016). 

               Figura 18 – Diagrama de blocos para a fase online da ANFIS. 

 

                    Fonte: Elaborado pelo autor. 
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5.3  Geração do banco de dados  

 

O treinamento de redes adaptativas, como a rede ANFIS, necessita da 

apresentação de padrões de treinamento para o banco de dados, que descrevem o sistema 

a ser treinado, de forma a ajustar os parâmetros dos nós pela ANFIS e a generalizar 

soluções mais precisas. Por isso, o banco de dados e o ajuste fino das amostras são 

fundamentais para a eficiência da rede.  Por outro lado, um banco de dados muito pequeno 

não possui amostras suficientes e implicam em um processo de aprendizagem deficiente 

e ao contrário, um banco de dados muito grande pode conter muitas redundâncias, 

múltiplas soluções, possibilidade de overfiting e alto custo computacional. 

Para o manipulador em estudo, os padrões para o treinamento foram calculados 

pela cinemática direta, onde se obteve as coordenadas cartesianas, X, Y e Z do órgão 

terminal, e  a saída desejada, em ângulo, dentro do volume de trabalho do manipulador 

que tem como limites físicos, os valores especificados em graus, na Tabela 7. As 

coordenadas são apresentadas às entradas da ANFIS que serão propagadas para se obter 

a saída atual, em ângulo, que deve ser comparada à saída desejada, visando o cálculo do 

erro para o ajuste dos parâmetros da rede ANFIS.   

Tabela 7 - Restrições impostas às variáveis das juntas. 

Variável de junta 

(parte do robô) 

Limites para a variável 
Movimento 

Máximo (º) Mínimo (º) 

θ1 (base) -90 90 Direita /esquerda  

θ2 (ombro) 0 90 Para cima /para baixo 

θ3 (cotovelo) 0 45 Para cima /para baixo 

θ4 (pulso) -90 0 Para cima /para baixo 

θ5 (pulso) 0 0 Sentido horário/anti-horário 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Usando as combinações de ângulos da Tabela 7 e as equações da cinemática 

direta, Equações (22) a (24), obteve-se 90.000 amostras (pontos) distribuídos no volume 

de trabalho do manipulador, mostrados graficamente, nas Figura 19 (a) e (b).   

 

Figura 19 - Volume de trabalho do manipulador de 5 DOF (a) Vista tridimensional. (b) 

Vista superior. 
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(a) 

 

(b) 

 Fonte: Elaborado pelo autor. 

O banco de dados inicialmente, possui os mesmos valores de entradas, X, Y, Z 

para as quatro ANFIS, mas diferentes vetores da saída desejada, uma vez que a saída de 

cada ANFIS corresponde a um ângulo de junta, limitado pela Tabela 7 que contém as 

restrições do modelo do manipulador em estudo, limitando o banco de dados.  

 Existe a possibilidade de alguns pontos serem inalcançáveis pelo manipulador, 

por isso, para refinar melhor os padrões para o treinamento, este modelo de manipulador 

e seu volume de trabalho foram simulados, com o auxílio do Robotic Toolbox do 

MATLAB, e por meio da cinemática inversa foram obtidos os novos valores para os 

ângulos, gerado pela comparação dos dois bancos de dados, um obtido pela cinemática 

direta e o outro pela inversa. Desta comparação foram descartados, pontos X, Y, Z com 
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valor de ângulo com erro em módulo > 0,1 radianos (≅ 6º) reduzindo as amostras de θ1 

para 83652 (7%), de θ2 para 85217(5,3%), θ3 para 73530 (18%) e θ4 para 72291 (19%). 

 

5.4 Processo de treinamento da ANFIS  

 

Com a geração do banco de dados inicia-se o processo de treinamento das quatro 

redes, conforme a descrição do algoritmo ANFIS dado anteriormente, representado por 

meio de um diagrama de blocos, na Figura 20, envolvendo as quatro ANFIS, uma para 

cada ângulo.  

Figura 20 – Procedimento para o treinamento das ANFIS. 

 
Fonte: Adaptado de Aghajarian e Kiani (2011). 

Para o treinamento foi aplicado o algoritmo híbrido, detalhado no fluxograma da 

Figura 21, onde é usado o backpropagation para o  ajuste dos parâmetros dos 

antecedentes, 𝜎𝑖 e 𝑐𝑖, e o método dos mínimos quadrados (LSE), para ajustar os 

consequente das regras, vetor k, para cada uma das ANFIS, minimizando o erro. Para o 

critério de parada do treinamento usa-se o número máximo de iterações (épocas) definido 

conforme a redução do valor do MSE em cada ANFIS.   

Ambos os parâmetros – antecedente e consequente - ajustados para as quatro 

redes ANFIS foram armazenadas em documentos de texto, visando realizar a operação, 
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que é a simulação de uma trajetória a ser percorrida pelo manipulador, na fase online.  O 

formato em arquivo de texto é reconhecido pela linguagem Python, que é usada na 

plataforma de controle escolhida para desenvolver este projeto e realizar os testes 

experimentais no protótipo. 

Figura 21 – Fluxograma para o treinamento das redes ANFIS. 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

5.4.1  Resultado do treinamento para as ANFIS com três MFs  
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No treinamento individual para cada ANFIS e, com base nos padrões de 

treinamento obtidos anteriormente, o critério de parada, número máximo de iterações 

(épocas), foi de 50 ou 100, em decorrência do desempenho apresentado para cada ANFIS, 

uma vez que não houve melhoras significativas no valor do MSE, para maiores número 

de épocas e, portanto na convergência, detalhados na Tabela 8, para um tempo gasto na 

simulação, em média,  de 22min e 18s. Os resultados do treinamento, MSE x época para 

3 MFs, são mostrados nas Figuras 22 (a) a (d).  

 

Tabela 8 – Resultado do treinamento para as quatro ANFIS 

Variável de junta 

 

Nº. Épocas MSE (𝟏𝟎−𝟑) 

θ1 50 13,3 

θ2 100 28,7 

θ3 100 41,1 

θ4 100 23,4 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Figura 22 - Resultado do treinamento para as ANFIS - 3 MFs. a) 𝜃1.b) 𝜃2. c) 𝜃3. d) 𝜃4 

 

(a) 
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(b) 

 

(c) 

 

(d) 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Os valores ajustados dos parâmetros do antecedente,  𝜎 e 𝑐, após o treinamento 

para as ANFIS, são apresentados na Tabela 9. As funções de pertinência parametrizadas 
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pelos valores ajustados para as ANFIS𝜃1, ANFIS𝜃2, ANFIS𝜃3 e ANFIS𝜃4 , são mostradas 

nas Figuras 23 a 26, respectivamente.  

Tabela 9 - Parâmetros do antecedente ajustados no treinamento. 

Nós c𝜽𝟏 σ𝜽𝟏 c𝜽𝟐 σ𝜽𝟐 c𝜽𝟑 σ𝜽𝟑 c𝜽𝟒 σ𝜽𝟒 

A1 -26,34 13,03 -27,95 20,73 -28,35 21,43 -29,22 22,65 

A2 0,34 13,07 0,38 13,07 0,44 18,91 -0,51 19,12 

A3 16,43 13,00 17,25 18,12 28,71 20,49 29,41 22,05 

B1 -16,49 10,06 -15,65 8,01 -14,61 10,82 -17,38 6,21 

B2 7,00 10,12 7,00 12,85 9,70 13,49 11,23 14,46 

B3 30,84 10,09 30,84 15,36 28,94 15,10 27,75 15,87 

C1 0,40 9,81 0,85 12,40 3,33 15,80 1,70 14,43 

C2 23,53 9,84 25,78 10,88 31,49 15,47 27,26 13,05 

C3 46,62 9,79 46,96 10,90 47,12 21,43 47,00 16,15 

Fonte: Elaborado pelo autor.  

onde, A1, A2 e A3   são os nós das funções de pertinência da entrada X; B1, B2 e B3, nós 

das funções de pertinência da entrada Y; C1, C2 e C3 nós das funções de pertinência da 

entrada Z.  

Figura 23 - Funções de pertinência finais para 𝜃1. a) X. b) Y. c) Z.  

 

(a) 

 

 (b) 
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(c) 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Figura 24 - Funções de pertinência finais para 𝜃2. a) X. b) Y. c) Z. 

 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Figura 25 - Funções de pertinência finais para 𝜃3 a) X. b) Y. c) Z. 

 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 
 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Figura 26 - Funções de pertinência finais para 𝜃4. a) X. b) Y. c)Z. 

 

(a) 

 

(b) 
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(c) 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

5.4.2  Resultado do treinamento para as ANFIS com quatro MFs 

 

De forma análoga ao treinamento das ANFIS compostas por três funções de 

pertinência, no processo de treinamento para quatro MFs foi usado o mesmo critério de 

parada, número de iterações, conforme a Tabela 10. Os resultados do treinamento pelo 

desempenho na minimização do MSE por época, para cada uma das ANFIS, são 

mostrados nas Figuras 27 (a) a (d). 

Tabela 10 – Resultado do treinamento para as quatro ANFIS, com quatro MFs. 

 Variável de junta Época MSE (𝟏𝟎−𝟑) 

θ1 40 9,5 

θ2 70 20,6 

θ3 50 28,7 

θ4 50 17,1 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Figura 27 - Resultado do treinamento, ANFIS com 4 MFs. a) 𝜃1.b) 𝜃2. c) 𝜃3. d) 𝜃4 

 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 
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(d) 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Os valores ajustados dos parâmetros do antecedente,  𝜎 e 𝑐, após o treinamento 

para as ANFIS, são apresentados na Tabela 11 e as funções de pertinências 

parametrizadas pelos valores ajustados são mostradas nas Figuras 28 a 31, para as  

ANFIS𝜃1 , ANFIS𝜃2, ANFIS𝜃3 e ANFIS𝜃4 , respectivamente. 

Tabela 11 - Parâmetros das funções após o processo de treinamento. 

Nós c𝜽𝟏 σ𝜽𝟏 c𝜽𝟐 σ𝜽𝟐 c𝜽𝟑 σ𝜽𝟑 c𝜽𝟒 σ𝜽𝟒 

A1 -28,16 14,25 -30,90 8,59 -30,86 9,07 -30,77 9,07 

A2 -7,85 13,43 -10,34 8,65 -10,31 8,95 -9,56 10,69 

A3 14,36 9,87 10,05 8,73 9,62 9,66 10,25 9,69 

A4 38,43 7,97 30,61 8,64 30,54 9,19 30,76 9,11 

B1 -14,59 6,35 -16,51 6,70 -16,39 6,81 -16,03 9,94 

B2 -2,09 5,75 -0,68 6,83 -0,54 7,28 -3,07 9,16 

B3 7,19 4,21 14,29 6,73 14,52 7,10 14,26 8,52 

B4 27,65 12,09 30,89 6,75 31,05 7,20 30,36 8,41 

C1 0,83 7,76 0,41 6,56 0,34 6,69 0,91 7,47 

C2 16,67 9,53 15,92 6,76 16,93 7,83 16,88 8,29 

C3 33,09 14,49 31,35 6,64 33,14 7,20 31,87 7,75 

C4 57,16 7,15 46,77 6,53 47,95 8,07 46,54 7,85 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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onde, A1, A2 e A3   são os nós para as funções de pertinência da entrada X; B1, B2 e B3, 

nós das funções de pertinência da entrada Y; C1, C2 e C3 funções de pertinência da 

entrada Z.  

Figura 28 - Funções de pertinência finais para 𝜃1. a) X. b) Y.c) Z 

 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Figura 29 - Funções de pertinência finais para 𝜃2. a) X. b) Y. c) Z. 

 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Figura 30 - Funções de pertinência finais para  𝜃3 a) X. b) Y. c) Z. 

 

(a) 

 

(b) 
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(c) 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Figura 31 - Funções de pertinência finais para 𝜃4. a) X. b) Y. c) Z. 

 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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5.4.3 Comparando os resultados do treinamento das ANFIS com três e quatro MFs 

 

O aumento no número de funções de pertinência implica em um melhoramento 

na aproximação da rede ANFIS como em Hendarto, Munadi e Setiawan (2014), 

demonstrado pelo valor do MSE e a significativa melhora na precisão, com uma redução 

em média dos erros de 9x10-3, apresentados na Tabela 12. Verifica-se também, que para 

qualquer das ANFIS, o número de iterações foi significativamente menor. Entretanto, 

tem-se um aumento considerável do custo computacional no treinamento, para as duas 

ANFIS, verificado na Tabela 13.  

Tabela 12 - Comparação entre os valores do MSE para ANFIS com três e quatro MFs 

ANFIS 
MSE da ANFIS (x10-3) Média dos Erros  

(x10-3) θ1 θ2 θ3 θ4 

3 MFs 13,1 28,7 43,1 23,4 27 

4 MFs 9,5 20,6 28,7 17,1 18 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Tabela 13 – Tempo de treinamento para ANFIS com três e quatro MFs 

ANFIS             

Tempo de treinamento  

das ANFIS (min) 
Tempo médio 

(min) 
  θ1 θ2 θ3 θ4 

3 MFs 12,06 25,72 22,08 28,47 22,08 

4 MFs 65,44 109,74 74,39 80,18 82,43 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 Ao final do processo de treinamento, os parâmetros do antecedente e consequente 

foram armazenados em arquivos de texto no MATLAB, para posterior importação no 

processo de operação (online) na realização dos testes experimentais com o manipulador 

de 5 DOF.   

 

5.5 Comentários  

 

Neste capítulo foi apresentada a fase offline do algoritmo, que consistiu no 

treinamento das ANFIS utilizando o MATLAB.  Para isso, foram descritos o processo 
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para geração do banco de dados, ou padrões de treinamento, limitados pelas restrições do 

modelo em estudo, o treinamento e a comparação, sob o ponto de vista da precisão, entre 

as redes ANFIS com três e quatro funções de pertinência.  

As ANFIS com três e quatro funções de pertinência (com conjunto de regras 

diferentes) foram comparadas quanto, ao tempo de treinamento e ao valor do MSE. 

Também quanto ao erro médio na simulação de uma trajetória composta por 100 pontos, 

dentro do volume de trabalho do manipulador. Os resultados demonstram que o aumento 

no número de funções de pertinência resulta em uma melhor precisão na aproximação da 

solução da cinemática inversa, em detrimento de uma menor velocidade no processo de 

treinamento devido ao aumento no número de regras. 
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6 SIMULAÇÃO DA OPERAÇÃO DA ANFIS NO MATLAB. 

  

 Neste capítulo, com o objetivo de validar o algoritmo da rede ANFIS foi gerada 

uma trajetória, na qual o órgão terminal do manipulador percorre pontos específicos do 

seu volume de trabalho. Apresentam-se os resultados das comparações para a ANFIS com 

3 e 4 funções de pertinência e as comparações com um RNA PMC e as discussões.  

 

6.1 Fase de operação da ANFIS 

 

A fase de operação inicia-se importando os parâmetros dos antecedentes e 

consequentes utilizados na ANFIS, previamente ajustados no treinamento e armazenados 

em um arq.txt., cujos valores permanecem fixos e as entradas são propagadas camada por 

camada, até a saída da rede.  

O próximo passo na fase de operação consistiu na geração de uma trajetória 

desejada, dentro do volume de trabalho do manipulador, composta por um número 

determinado de pontos. Para isso, foi gerada uma trajetória composta por 100 pontos, 

apresentada na Figura 32, limitando-se Zd, em  5 ≥ 𝑍𝑑 ≤ 15  (cm), e calculando-se os 

pontos desejados, Xd , Yd, pelas Equações (49) e (50),     

𝑋𝑑 = 𝑥0 + 𝑟𝑐𝑜𝑠(∅) (49) 

𝑌𝑑 = 𝑦0 + 𝑟𝑠𝑒𝑛(∅) (50) 

onde,  𝑥0 = 0  , 𝑦0 = 0, e raio,  𝑟 = 26  cm, para 0° ≤ ∅ ≥ 60°  .  

Figura 32 - Trajetória de teste para o manipulador no volume de trabalho. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Nesta fase é processada apenas a forward step e os pontos da trajetória são 

propagados nas ANFIS para a obtenção de 𝜃𝑖 na Camada 5. Como não ocorre ajuste nos 

parâmetros, a fase de operação ocorre em uma única época e o erro é calculado pela 

diferença entre a saída desejada e obtida pela rede. O processo completo para a operação 

é mostrado no fluxograma da Figura 33. 

Figura 33 – Fluxograma para a fase de operação das ANFIS. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

6.2 Resultados da simulação da trajetória desejada para as ANFIS de 3 MFs 

 

 Inicialmente apresentam-se os resultados da simulação da resolução da 

cinemática inversa do manipulador 5 DOF utilizando ANFIS com 3 MFs. Os 100 pontos 

da trajetória gerada no espaço operacional, Xd, Yd e Zd foram propagados como entradas 

em cada ANFIS visando obter os valores das variáveis articulares.  

 De forma a comparar e validar os resultados obtidos pela ANFIS com 3 MFs, 

fez-se uma simulação usando o comando “invkine” do Robotic Toolbox do MATLAB, 

para resolver a cinemática inversa por método numérico, para o mesmo modelo 

(parâmetros da sistemática D-H, Tabela 1). Comparando os ângulos obtidos pela ANFIS 

com 3MFs e os obtidos pelo Robotic Toolbox, o Erro Médio calculado para cada ângulo 

é apresentado na Tabela 14. Os dois resultados foram plotados em um só gráfico, para 

cada ângulo, versus o número de amostras e são apresentados nas Figuras 34 (a) a (d).  
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 Tabela 14 - Erro médio para cada ângulo de junta na simulação da trajetória 

gerada: ANFIS com 3 MFs x Robotic Toolbox.  

N.0 da Junta Erro Médio (graus) Erro Máximo (graus) 

1 0,3548 2,3947 

2 0,9314 4,5526 

3 1,2484 2,2909 

4 2,1921 4,0146 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Figura 34 – Resultado da operação das ANFIS com três MFs x Robotic Toolbox. (a) θ1. 

(b) θ2. (c) θ3. (d) θ4. 

 

(a) 

 

(b) 

 

 

 

(c) 

 

(d) 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Os maiores valores do erro foram calculados para a quarta junta, que apresentou 

um erro médio de 2,19º, enquanto a primeira junta apresentou o menor erro médio 

(0,3548º). Uma possível causa desta diferença, como concluído por Melo (2015), é a 

pouca variação do ângulo dentro do volume de trabalho, devido ao processo de geração 

dos padrões de treinamento.  

Com estes ângulos dados pela ANFIS com 3MFs calcula-se o erro de 

posicionamento do órgão terminal do modelo, utilizando as equações da cinemática direta 

(Equações (24) a (26)), obtendo-se as variáveis cartesianas, Xd, Yd e Z d.  Em seguida este 

resultado é comparado com os resultados de posicionamento obtidos pelo Robotic 

Toolbox, todos para a mesma trajetória desejada, conforme são apresentados nas Figuras 

35 (a) a (c). 

Figura 35 - Resultados do erro de posicionamento no processo de operação: ANFIS com 

3 MFs, x Robotic Toolbox. (a) X. (b) Y. (c) Z. 

 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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A média do erro de posicionamento, considerando a trajetória desejada com 100 

pontos, no espaço de trabalho do manipulador em estudo, para cada um dos eixos 

cartesianos, é apresentada na Tabela 15, onde os resultados obtidos são comparados ao 

ANFIS 3MFs e pelo método numérico do Robotic Toolbox (RT).  

Tabela 15 - Erro Médio de posicionamento para a trajetória desejada (Td).  

Eixo  

Cartesiano 

Erro de Médio de posição (cm) 

(Td x ANFIS 3MFs) (ANFIS 3MFs x RT) (Td x RT) 

X 0,3950  0,3948  3,4256x10- 4  

Y 0,8515  0,1989  0,8602  

Z 0,6868  0,6760  1.5336 x 10- 5 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

O maior desvio de posicionamento é no eixo cartesiano Y, cujo valor do erro 

médio do Robotic Toolbox com relação a trajetória desejada é de 0,8602 cm. Para a 

ANFIS (com 3MFs), o maior valor de erro médio com relação a trajetória desejada 

também é para a coordenada Y (0,8515 cm). Os gráficos do acompanhamento da trajetória 

são mostrados nas Figuras 36 (a) a (c). 

Figura 36 - Acompanhamento da trajetória. (a) Vista tridimensional. (b) No plano 

XY. (c) No plano XZ.  

 

(a) 
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(b) 

 

(c) 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

6.3  Resultados da simulação da trajetória para as ANFIS com quatro MFs 

 

Os resultados para as variáveis angulares obtidas para a ANFIS com quatro MFs 

são apresentados nas Figuras 37 (a) a (d), onde foi considerada a mesma trajetória 

desejada usada na simulação para a ANFIS com três funções de pertinência. 
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Figura 37 - Resultados da operação das ANFIS com quatro MFs x Robotic Toolbox. (a)  

θ1. (b) θ2. (c) θ3. (d) θ4. 

 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

 

(d) 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

O Erro médio para cada θ e considerando a mesma trajetória contendo 100 

pontos no espaço das juntas, é mostrado na Tabela 16. 

Tabela 16 - Erro médio para cada ângulo de junta na simulação da trajetória gerada: 

ANFIS com 4 MFs x Robotic Toolbox.  

Nº.  da Junta Erro Médio (graus) Erro Máximo (graus) 

1 0,0904 0,1125 

2 0,3326 1,1563 

3 0,5183 1,2896 

4 1,4218 5,4571 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Com os ângulos dados pela ANFIS com 4MFs calcula-se o erro de 

posicionamento do órgão terminal do modelo, da mesma forma que foi realizado para a 

ANFIS 3MFs, obtendo-se as variáveis cartesianas, Xd, Yd e Z d.  Em seguida este resultado 

é comparado com os resultados de posicionamento obtidos pelo Robotic Toolbox, para a 

mesma trajetória desejada, conforme mostrado nas Figuras 38 (a) a (c). 

Figura 38 - Resultados do erro de posicionamento no processo de operação: ANFIS com 

4 MFs, x Robotic Toolbox. (a) X. (b) Y. (c) Z. 

 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Calcula-se também a média do erro de posicionamento, considerando a trajetória 

desejada com 100 pontos, no espaço de trabalho do manipulador em estudo, para cada 

um dos eixos cartesianos, Tabela 17, sendo que os resultados obtidos são comparados ao 

ANFIS 4MFs e pelo método numérico do Robotic Toolbox (RT).  
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Tabela 17 - Erro médio de posicionamento para a trajetória desejada (Td). 

Eixo 

Cartesiano 

Erro de Posição (cm) 

(Td x ANFIS 4MFs) (ANFIS 4MFs x RT) (Td x RT) 

X 0,3219 0,2391 3,4256. 10- 5 

Y 0,8453 0,1092 0,8602 

Z 0,3580 0,3812 1,5336. 10- 5 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Comparando os resultados das três medidas, observa-se que, o erro médio de 

posicionamento é maior para o Robotic Toolbox com relação à trajetória desejada, na 

coordenada Y, cujo valor é de 0,8602 cm. Comparando a ANFIS com a trajetória 

desejada, o maior valor de erro médio é também para a coordenada Y (0,8453 cm). O 

acompanhamento da trajetória para a ANFIS com 4 MFs são mostrados nas Figuras 39 

(a) a (c). 

Figura 39 - Resultados da operação das ANFIS com 4 MFs. (a) XYZ. (b) XY. (c) XZ. 

 

(a) 

 

(b) 
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(c) 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

6.4 Comparação entre a operação das ANFIS com três e quatro MFs 

 

Para a operação (simulação da trajetória) a precisão das ANFIS com 4 funções 

de pertinência foi maior, conforme verifica-se na Tabela 18 onde são comparados os 

resultados para a operação das ANFIS com 3 e 4 funções de pertinência no espaço das 

juntas, para as quatro ANFIS, em relação aos resultados obtidos pelo Robotic Toolbox. 

Tabela 18 – Comparando o desempenho dos ângulos na operação -ANFIS com 3 e 4 

MFs. 

ANFIS 
Erro Médio 

3 MFs (º) 

Erro Médio 

4 MFs (º) 

Redução no Erro Médio 

(%) 

ANFIS𝜽𝟏 0,3548 0,0904 74,52 

ANFIS𝜽𝟐 0,9314 0,3326 64,29 

ANFIS𝜽𝟑 1,2484 0,5183 58,48 

ANFIS𝜽𝟒 2,1921 1,4218 35,14 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Assim, verifica-se pela tabela que o aumento no número de funções de 

pertinência, de três para quatro funções, produziu uma melhora, de ao menos, 35% para 

θ4. Com relação à trajetória desejada, os resultados das variáveis cartesianas X, Y e Z para 

3 e 4 funções de pertinência são mostrados na Tabela 19. 
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Tabela 19 – Comparando o desempenho da posição na operação - ANFIS com 3 e 4 

MFs. 

Eixo 

Cartesiano 

Erro Médio (cm) 

3 MFs  

Erro Médio (cm) 

4 MFs  

Redução no Erro 

Médio (%) 

X 0,3950  0,3219   18,50 

Y 0,8515  0,8453    0,73 

Z 0,6868  0,3580     47,87 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Portanto, também é verificada uma redução de, pelo menos, 0,73% no erro 

médio da coordenada Y, sendo esta, a coordenada que apresentou a menor redução com 

o aumento de MFs. Por outro lado, com o aumento no número de MFs têm-se uma 

redução de 47,87% no erro médio para a coordenada Z. Com estas considerações finaliza-

se a fase offline do algoritmo, que incluiu o treinamento e a operação das ANFIS no 

MATLAB, obtendo-se o ajuste dos parâmetros do antecedente e consequente. Estes 

parâmetros serão usados na fase online, quando é implementada somente o algoritmo da 

operação, no manipulador real, em estudo.  

 

6.5 Comparação da simulação da trajetória entre as ANFIS e uma RNA 

 

Os resultados obtidos com as redes ANFIS foram comparados aos resultados de 

uma RNA do tipo Perceptron Multicamadas (PMC) na resolução da cinemática inversa 

do manipulador. A RNA desenvolvida, Figura 40, tem 3 nós na camada de entrada 

referentes às coordenadas em x, y e z do órgão terminal do robô; 7 e 8 nós na primeira e 

na segunda camadas intermediárias, respectivamente e 4 nós na camada de saída, 

referentes aos ângulos das juntas; usa função de ativação do tipo tangente hiperbólica, 

taxa de treinamento, η= 0,5 e o fator momento, α= 0,7.  
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Figura 40 - Arquitetura da RNA do tipo PMC desenvolvida. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Os padrões para o treinamento da RNA (65378) foram obtidos de forma análoga 

ao da ANFIS, exceto pelos valores desejados que é um vetor com os quatro ângulos da 

junta. Também foi realizado um processo de refinamento, considerando o mesmo critério 

das ANFIS, que reduziu as amostras, em 27 %. O algoritmo utilizado para o treinamento 

é o backpropagation (BP) e o resultado da convergência para 8000 épocas, para MSE de 

0,1163, é apresentado na Figura 41.  

Figura 41 - Resultado do treinamento para a RNA. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Para validar o algoritmo da RNA foi simulado a mesma trajetória da ANFIS 

(Equações (49) e (50)), cujo resultados versus Robotic Toolbox para as variáveis 

angulares são apresentados na Figura 42 e Tabela 20. 
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Figura 42  - Resultados da operação da RNA x Robotic Toolbox. 

 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

 

(d) 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Tabela 20 – Erro médio para a RNA PMC - ângulo da junta na simulação da trajetória.  

Nº da Junta Erro Médio (graus) Erro Máximo (graus) 

1 3,9582 9,4563 

2 4,3528 7,4448 

3 5,5188 8,2214 

4 5,8877 20,6264 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Os maiores valores do erro apresentados são da quarta junta, de 5,88º, enquanto a 

primeira junta apresentou o menor erro médio (3,9582º). Com estes ângulos dados pela 

RNA calcula-se o erro de posicionamento do órgão terminal do modelo, utilizando as 

equações da cinemática direta (Equações (24) a (26)), obtendo-se as variáveis cartesianas, 

X, Y e Z. Este resultado é comparado com os resultados de posicionamento obtidos pelo 

Robotic Toolbox e para a mesma trajetória, Figuras 43 (a) a (c). 
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Figura 43 - Resultados do processo de operação da RNA PMC. (a) X. (b)Y. (c) Z. 

 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Calculando o Erro Médio de posicionamento, considerando a trajetória desejada 

(Td) com 100 pontos, no espaço de trabalho do manipulador em estudo, para cada um dos 

eixos cartesianos, tem-se a Tabela 21, sendo que os resultados desejados são comparados 

aos resultados da RNA PMC e pelo método numérico do Robotic Toolbox (RT).  

Tabela 21 - Comparando o desempenho de posicionamento na operação para a RNA 

PMC. 

Eixo  

Cartesiano 

Erro médio de posição (cm) 

(RNA x Td) (RNA x RT) (RT x Td) 

X 1,4244 1,4240 3,4256 x 10- 4  

Y 1,6550 1,0691 0,8602  

Z 1,7771 1,7773 1,5336 x 10- 5 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Pela tabela, observa-se que o erro médio de posicionamento é maior para a 

coordenada Z, quando a RNA é comparada ao Robotic Toolbox. Para o acompanhamento 

da trajetória pela RNA, tem-se as Figuras 44 (a) e (b)  
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Figura 44 - Resultados do acompanhamento da trajetória para a RNA. a) XYZ. b) XZ. 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

Finalmente, compara-se a operação (simulação da trajetória) da ANFIS com 4 e 

3 funções de pertinência e a RNA PMC, no espaço das juntas, em relação aos resultados 

obtidos pelo Robotic Toolbox, conforme resumo na Tabela 22.  Com relação à trajetória 

desejada, os resultados das variáveis cartesianas X, Y e Z para 3 e 4 funções de pertinência 

é resumido na Tabela 23. 

 

Tabela 22 - Comparando o desempenho na operação - ANFIS com 3 e 4 MFs e RNA.  

ANFIS 
Erro Médio (graus)  

ANFIS - 3 MFs  ANFIS - 4 MFs  RNA PMC 

           𝜽𝟏 0,3548 0,0904 3,9582 

𝜽𝟐 0,9314 0,3326 4,3528 

𝜽𝟑 1,2484 0,5183 5,5188 

 

(a) 

 

(b) 
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𝜽𝟒 2,1921 1,4218 5,8877 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Tabela 23 - Erro médio de posicionamento para a trajetória desejada (Td). 

Eixo 

Cartesiano 

Erro médio (cm) 

ANFIS - 3 MFs  ANFIS - 4 MFs  RNA PMC 

X 0,3950  0,3219 1,4244 

Y 0,8515  0,8453 1,6550 

Z 0,6868  0,3580 1,7771 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Verifica-se pela Tabela 22 que as ANFIS com três e quatro funções de 

pertinência apresentaram resultados melhores que a RNA PMC, para os quatro ângulos 

de junta. Quanto às variáveis cartesianas a ANFIS também apresentou maior precisão que 

a RNA PMC. 

 

6.6 Comentários  

 

Neste capítulo foi apresentada a fase online do algoritmo, que consistiu na 

simulação da operação das ANFIS utilizando o MATLAB.  Para isso, foram utilizados os 

parâmetros do antecedente e consequente, obtidos no treinamento das ANFIS, com três e 

quatro funções de pertinência e comparado o desempenho para uma trajetória específica, 

dentro do volume de trabalho do manipulador, no caso das coordenadas cartesiana. 

Enquanto, as variáveis angulares foram comparadas ao Robotic Toolbox  

Os resultados demonstram que o aumento no número de funções de pertinência 

resulta em uma melhor precisão na aproximação da solução da cinemática inversa, em 

detrimento de uma menor velocidade no processo de treinamento, conforme encontrado 

em Hendarto, Munadi e Setiawan (2014).  

Os resultados da ANFIS foram comparados também com uma RNA do tipo PMC, 

e conforme já visto na revisão bibliográfica, a ANFIS apresentou resultados mais precisos 

na aproximação da cinemática inversa do manipulador em estudo.  
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7 TESTES DAS ANFIS NO CONTROLE DO MANIPULADOR      

Finalmente, neste capítulo é apresentada a descrição do protótipo do 

manipulador de 5DOF utilizado como modelo nesta pesquisa e, a plataforma de controle 

que executa, a fase online ― a operação da ANFIS para o controle do manipulador. São 

apresentados os resultados (ângulos) dessa operação para o acionamento dos motores que 

devem gerar no manipulador real, a trajetória para o qual foi treinado.  
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7.1 Características construtivas do Manipulador 5 DOF 

 

O manipulador em estudo, utilizado para realizar os testes experimentais da 

ANFIS que resolve a cinemática inversa, e projetado e construído por Nunes (2016),  é 

classificado como sendo, do tipo articulado (RRR) de 5 DOF, e de cadeia cinemática 

aberta; três graus de liberdades fornecem o movimento do “braço” e dois para o “pulso” 

que tem uma garra na sua extremidade;  construído com elos de alumínio e base de nylon, 

material que proporciona ao manipulador sustentação e confiabilidade na realização de 

suas tarefas; são usados sete servomotores para o acionamento do protótipo,  sendo seis 

para o movimento do braço, antebraço e punho do manipulador e um para garra e um 

circuito faz a  interface entre o manipulador e a plataforma de controle.  Apresenta-se o 

manipulador em estudo na Figura 45 e na Tabela 24 suas principais características 

construtivas. Os dados dos motores e a forma como foram alocados no protótipo são 

apresentados na Tabela 25. 

Figura 45 – Manipulador de 5 DOF 

  

Fonte: Nunes (2016). 

Tabela 24 – Características construtivas do manipulador 5 DOF 

Número de eixos 5 

Alimentação 5 VCC/3A 

Alcance máximo 
46,6 cm com a garra 

31 cm (sem a garra) 

Peso 2641 g 

Base (diâmetro) 15 cm  

Capacidade de carga (na 

garra) 
300 g  
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Fonte: Adaptada de Nunes (2016). 

Tabela 25 - Dados dos servomotores utilizados. 

Servomotor Alocação 

 

Torque a 4.8V 

(kgf·cm) 

 

Peso 

(g) 

MG995 (3) 

Futaba 
Base, antebraço, punho (vertical) 9,4 55 

MG996R (2) 

TowerPRO 
Braço 9,4 55 

MG90S (1) 

TOwerPRO 
Punho (giro) 1,8 13,4 

S3003 (1) 

TowerPRO 
Garra 3,2 37,2 

Fonte: Nunes (2016). 

7.2 Plataforma de desenvolvimento - Intel® Galileo Gen 2 

 

A plataforma Intel® Galileo Gen 2, mostrada na Figura 46, é uma plataforma de 

hardware livre sucessora da Intel® Galileo, considerada uma placa controladora,  

constituída de processador moderno e robusto, memórias, entradas e saídas (I/Os), 

comunicação serial, entre outros periféricos, e que contém os recursos de hardware e 

software necessários, para o controle de um sistema robótico, como o que está sendo 

estudado nesta pesquisa. A plataforma disponibiliza ainda, um número grande de saídas 

PWM, capacidade de processamento e de memória suficientes, interfaceamento via cabo 

ethernet e a possibilidade de programação em linguagens de alto nível, como a linguagem 

Python, utilizada na realização dos programas de testes da fase online. As principais 

características desta plataforma estão resumidas na Tabela 26.  
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Figura 46 - Plataforma Intel® Galileo Gen 2. 

 

Fonte:  Intel corporation (2015) 

Tabela 26 - Características da Plataforma Intel Galileo Gen 2 
Processador Intel® Quark™ SoC X1000 (16K Cache, 400 MHz) 

RAM 256 MB DDR3 e SRAM 512 KB, NOR Flash de 8 MB 

EEPROM padrão 8 KB on-board 

Armazenamento slot microSD, expansível até 32GB 

USB USB host e USB cliente 

Sistemas operacionais 
Linux, além de Windows e Mac via Arduino (IDE) 

 

GPIO 

 

20 pinos, 14 digitais (6 com saída PWM 8/12-bit) e 6 

entradas analógicas 

Outros periféricos FTDI mini-PCI Express e Ethernet 

Alimentação 7V a 15V 

Dimensões 124 mm x 72 mm 

Fonte: Nunes (2016). 

7.3 Algoritmo da fase online para uma trajetória aplicado ao manipulador. 

 

O algoritmo da fase online, desenvolvido em Python é iniciado pela operação da 

ANFIS, importando os parâmetros do antecedente e consequente das regras fuzzy para as 

quatro ANFIS com quatro funções de pertinência, previamente ajustadas na fase offline e 

salvos em arquivos de texto. A seguir, deve executar o acionamento dos atuadores do 

manipulador de acordo com as saídas obtidas pelas ANFIS para θi, para  (i = 1,..., 4), de 

modo a posicionar o órgão terminal nos pontos dados pela  trajetória definida pelas 
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Equações (49) e (50). Após isso, e com a importação dos parâmetros ajustados, as 

entradas (coordenadas cartesianas) são propagadas nas ANFIS para obter-se os ângulos 

das quatro juntas iniciais para acionamento dos servomotores. O processo da fase online 

é apresentado no fluxograma da Figura 47. Esses ângulos das quatro juntas para serem 

avaliados os erros, podem ser submetidos, em simulação, às equações da cinemática direta 

(Equações (24) a (26)) para propagação nas ANFIS e o cálculo do erro de posicionamento 

no espaço das juntas e no espaço operacional. 

 

Figura 47 – Fluxograma para a fase online. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

7.3.1  Procedimento para os testes do algoritmo da fase online no manipulador  

 

Para o acionamento dos servomotores do manipulador, o algoritmo da fase 

online – a operação da ANFIS, é armazenado em um cartão microSD (Secure Digital 

Card) de 16GB, conectado a plataforma de controle Intel® Galileo Gen 2. São 

armazenados também, no cartão microSD, os arquivos de texto contendo os parâmetros 

do antecedente e do consequente, previamente ajustados, de todos as ANFIS e mais o 

Sistema Operacional do Linux (Yocto). Ressalta-se que todos os ângulos são 
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considerados para o acionamento, inclusive o ângulo θ5, responsável pelo movimento de 

giro do pulso, e o θ6, pelo ângulo de abertura da garra. 

Na fase da operação, as variáveis angulares resultantes são convertidas em 

binário para o acionamento dos servomotores, portanto, é acrescentado ao algoritmo da 

fase online, a conversão dos valores angulares obtidos em cada ANFIS (em radianos), 

para valores binários com precisão de 8 bits ( 0 a 255), de forma a gerar os sinais de PWM 

configurados em 50 Hz com duty cycle variando de 2,5 a 12,5 % do período. 

A plataforma de controle Intel® Galileo Gen 2 é ligada a um notebook via cabo 

ethernet para acessar o algoritmo online, por intermédio do software de emulação de 

terminal, PuTTy, usando o protocolo de rede SSH (Secure Shell). Além de acessar o 

algoritmo pelo notebook, é possível efetuar o comando pelo teclado, inserindo os valores 

de ângulos desejados, e visualizar em tempo real, o erro de posicionamento. 

O notebook utilizado nos testes é o mesmo da simulação, com processador Intel 

Core I3-6006U operando em 2 GHz, memória RAM de 4Gb. Uma placa de interface é 

usada entre o manipulador e uma fonte de alimentação externa de 5 VCC para 

alimentação dos servomotores (NUNES, 2016). Com estes procedimentos foram 

realizados dois testes visando à validação, análise dos resultados e a verificação do 

desempenho do algoritmo da ANFIS na resolução da cinemática inversa. 

 

7.3.2  Procedimento para a validação dos resultados  

 

Primeiro teste: Para a realização do primeiro teste foram escolhidos oito pontos 

da trajetória desejada, definida pelas Equações (49) e (50), que propagados nas ANFIS 

do algoritmo online, resultam nas variáveis angulares para acionar os servomotores do 

manipulador. A resposta do algoritmo gerou uma trajetória percorrida por onde o 

manipulador supostamente posicionou o órgão terminal.  

Portanto, para comparação dos resultados, as trajetórias desejadas e obtidas pelo 

algoritmo da fase online (trajetória que o manipulador supostamente percorreu) foram 

analisadas no software MATLAB, e apresentadas nas Figuras 48 (a) e (b). Os valores das 

coordenadas dos pontos desejados e percorridos e os valores do erro médio de 

posicionamento são resumidos na Tabela 27.  
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Figura 48 – Resposta do algoritmo online aos pontos da trajetória. a) No espaço 

tridimensional. b) Nas coordenadas XY.  

 

(a) 

 

(b) 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Tabela 27 – Valores dos pontos desejados e percorridos x Erros médios de 

posicionamento 
Pontos desejados (cm) Pontos obtidos (cm) Erro médio (cm) 

X Y Z X Y Z X Y Z 

26 0 5 25,80 0,01 4,63 0,19 0,01 0,36 

25,82 3,01 6,66 25,91 3,60 6,62 0,08 0,58 0,03 

25,29 5,99 8,33 25,39 6,74 8,47 0,10 0,75 0,13 

24,43 8,89 10 24,53 9,49 10,13 0,10 0,60 0,13 

23,23 11,66 11,66 23,24 12,00 11,77 0,01 0,33 0,11 

21,72 14,28 13,33 21,63 14,08 13,42 0,09 0,20 0,09 

19,91 16,71 15 19,89 15,85 15,06 0,02 0,85 0,06 

17,84 18,91 16,66 17,83 17,61 16,72 0 1,29 0,05 

MÉDIA DOS ERROS  .............................. 0,1084 0,8158 0,1211 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Segundo teste: Foram escolhidos sete pontos treinados do volume de trabalho 

no espaço das juntas, via teclado do notebook, para a apresentação ao algoritmo de 

operação online da ANFIS como saídas desejadas. A comparação entre os valores de 

ângulos desejados e os obtidos pelas ANFIS é mostrada nas Figuras 49 (a) a (d), e os 

valores de erro médio, para os quatro ângulos estão na Tabela 28.  

Figura 49 - Resultados do segundo teste das ANFIS com 4 MFs. a) θ1. b) θ2. c) θ3. d) θ4. 

 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 
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(d) 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Tabela 28 - Erro Médio para cada ângulo obtido na fase online 

Nº. da Junta Erro Médio (graus) Erro Máximo (graus) 

1 1,8991 2,3589 

2 2,1030 4,0231 

3 2,4904 5,0966 

4 3,3862 5,7595 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

De forma análoga à simulação da trajetória na fase offline do algoritmo, a junta de 

número quatro apresentou o maior valor de erro médio (3,3862º), e a primeira, os valores 

mais precisos (1,8991º). 

 

7.4 Comentários 

 

Neste capítulo foram apresentados os aspectos construtivos do protótipo, a 

plataforma de desenvolvimento e como foram realizados os testes para a aplicação do 

algoritmo da fase online da ANFIS no manipulador de 5DOF, usado como estudo de caso. 
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8 CONCLUSÃO E SUGESTÕES PARA FUTUROS TRABALHOS  

 

O trabalho teve como proposta o desenvolvimento de um algoritmo usando a 

rede ANFIS e funções de pertinência gaussiana, para resolução da cinemática inversa de 

um caso de estudo, um protótipo de um manipulador robótico de 5 DOF, existente no 

Laboratório de Sistemas Digitais (LSD) da UNESP – Campus de Ilha Solteira. O 

algoritmo, dividido em duas fases (offline e online) foi simulado no software MATLAB 

para o treinamento e validação da operação, usando uma trajetória desejada. Depois foi 

programado em Python, para os testes experimentais da operação da ANFIS, com o 

protótipo e na plataforma Intel Galileo Gen2.  

O uso da ANFIS para calcular a cinemática inversa e os parâmetros angulares de 

robôs manipuladores, apresenta-se na literatura como uma boa alternativa para substituir 

os métodos tradicionais ― geométrico, algébrico ou iterativo, que não fornecem garantia 

de solução, principalmente quando há um aumento na quantidade de graus de liberdade, 

e a indisponibilidade de uma solução única. Ao contrário, a ANFIS diminui o custo 

computacional para a simulação e para a realização em tempo real devido a não ter a 

complexidade das equações não lineares da cinemática inversa.  

A capacidade de aprendizagem, as capacidades adaptativas das Redes Neurais 

Artificiais e a capacidade de representar a experiência e o conhecimento humano, como 

os sistemas fuzzy fornecem a ANFIS um conjunto de vantagens que superam as 

desvantagens dessas técnicas individualmente aplicadas, e com um menor custo 

computacional.  Mesmo sendo complexo o algoritmo, pelo treinamento as redes ANFIS 

conseguem armazenar o conhecimento necessário por meio de ajustes dos parâmetros das 

regras, possibilitando a obtenção de bons resultados em diferentes aplicações. 

A precisão dos resultados está relacionada com o tipo e o número de funções de 

pertinência utilizadas na camada de entrada. Dos estudos realizados foi verificado que 

funções do tipo gaussianas apresentam melhores resultados na aproximação da 

cinemática inversa e por isso foram utilizadas neste trabalho. O aumento no número de 

funções implica em uma melhor precisão nos resultados, porém, exigem uma maior 

demanda computacional. 

No trabalho foram adotados modelos ANFIS com três e quatro funções de 

pertinência do tipo gaussianas, visando ter um baixo custo computacional e evitar a 

possibilidade de overfitting. Com essa escolha houve a redução no erro quadrático médio 

para a ANFIS com quatro funções de 9x10-3 para um gasto no tempo de treinamento de 
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~60 min, tempo considerado rápido quando comparado aos tempos de treinamento das 

RNAs PMCs.    

Para mostrar o desempenho das redes ANFIS com três e quatro funções de 

pertinência foram realizadas simulações para uma trajetória (100 amostras no volume de 

trabalho de manipulador). A redução na média de erros encontrada para as coordenadas 

(X, Y, Z) é de (18,50%, 0,73%, 47,87%), comprovando a melhora na precisão da ANFIS 

com o aumento do número de funções de pertinência. Por outro lado, se o percurso está 

fora do domínio treinado, a ANFIS pode ter um comportamento inesperado.  

Uma RNA do tipo PMC foi implementada e comparado seus resultados a rede 

ANFIS. Desta comparação foi verificado que a ANFIS possui melhor capacidade de 

aproximação da cinemática inversa e por um menor custo computacional.  

A proposta da ANFIS implementada foi direcionada para o caso de estudo do 

manipulador de 5 DOF, na verdade foram considerados 4 DOF, mas pode ser aplicada 

para manipuladores de graus maiores, embora ocasione um aumento no custo 

computacional devido ao aumento no número de padrões de treinamento.   

Visando aumentar a precisão da rede e dar seguimento a futuros trabalhos pode-

se aprimorar o algoritmo da ANFIS, pelo uso da função gaussiana e do aumento no 

número de nós na camada de fuzzificação.  Além disso, adaptações do algoritmo da 

ANFIS, como Extreme Learning Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System (ELANFIS) e 

redes ANFIS otimizadas com Algoritmos Genéticos podem ser utilizadas para melhorar 

o desempenho e a precisão na solução da cinemática inversa de manipuladores robóticos.    
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APÊNDICE A - ALGORITMO DESENVOLVIDO PARA CADA ANFIS 

Início do Algoritmo Híbrido – Fase de Treinamento 

1. Obter o conjunto de amostras de treinamento {𝑋(𝑘), 𝑌(𝑘), 𝑍(𝑘)} e associar a saída 

desejada {𝜃𝑑𝑛
(𝑘)} para cada amostra obtida; 

2. Definir os parâmetros iniciais do antecedente 𝑎𝑖, 𝑏𝑖 e 𝑐𝑖;  

3. Especificar a taxa de aprendizagem {α} e a precisão requerida {ε};  

4. Iniciar o contador de épocas {época            0}; 

5. Repetir as instruções: 

5.1. MSEanterior           MSE; {conforme equação (46)} 

5.2. Para todas as amostras de treinamento {𝑋(𝑘), 𝑌(𝑘), 𝑍(𝑘), 𝜃𝑛
(𝑘)}, fazer: 

5.2.1.  Obter yi
(1)

; {conforme equação (25)}; 

5.2.2.  Obter yi
(2)

; {conforme equação (26)}; 

5.2.3.  Obter yi
(3)

; {conforme equação (28)}; 

5.2.4.  Obter a matriz A; {conforme equação (37)}; 

5.2.5.  Estimar a matriz k; {conforme equação (39)}; 

5.2.6.  Obter yi
(4)

; {conforme equação (30)}; 

5.2.7.  MSEanterior           MSE; {conforme equação (46); 

5.2.8.  Obter 
𝜕𝜇𝐴1

𝜕𝑐
; {conforme equação (45)}; 

5.2.9.  Ajustar 𝑎𝑖; {conforme equação (45)}; 

5.2.10. Ajustar 𝑏𝑖; {conforme equação (45)}; 

5.2.11. Ajustar 𝑐𝑖; {conforme equação (45)}; 

5.3. época            época + 1; 

Até que: |𝑀𝑆𝐸𝑎𝑡𝑢𝑎𝑙 −𝑀𝑆𝐸𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟|  ≤  𝜀; 

Fim {Algoritmo Híbrido – Treinamento} 
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Início da fase de operação. 

1. Obter o conjunto de amostras {𝑋(𝑘), 𝑌(𝑘), 𝑍(𝑘)}; 

2. Assumir os parâmetros 𝑎𝑖, 𝑏𝑖 e 𝑐𝑖 ajustados no treinamento; 

3. Assumir os parâmetros da matriz k estimados no treinamento; 

4. Execute as seguintes instruções: 

4.1. Obter yi
(1)

; {conforme equação (25)}; 

4.2. Obter yi
(2)

; {conforme equação (26)}; 

4.3. Obter yi
(3)

; {conforme equação (28)}; 

4.4. Obter yi
(4)

; {conforme equação (30)}; 

4.5. Obter yi
(5)

; {conforme equação (32)}; 

5. O valor de yi
(5)

 corresponde a saída da rede {𝜃𝑛
(𝑘)}. 

Fim {Fase de operação} 
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APÊNDICE B – LÓGICA FUZZY. 

 

A teoria dos conjuntos fuzzy ou lógica fuzzy desenvolvida por Zadeh (1965), 

parte da ideia de que o mundo pode ser representado por diferentes graus que variam 

conforme a experiência de quem o descreve. Por exemplo, o sentimento da temperatura 

pode variar de uma pessoa que mora em Manaus para outra que mora em Moscou. Assim, 

expressões imprecisas como “muito”, “pouco”, “alto”, “baixo”, “velho”, “jovem” são 

comumente utilizadas na lógica fuzzy. Portanto, a lógica fuzzy reflete o pensamento 

humano, que é aproximado e impreciso, e busca modelar o raciocínio humano e suas 

tomadas de decisão.  

Técnicas de sistemas fuzzy são ferramentas capazes de manipular informações 

aproximadas utilizadas em sistemas que não podem ser descritos precisamente por 

modelos matemáticos, como a Cinemática Inversa dos manipuladores. Desta forma, por 

meio de uma base de regras do tipo “Se... Então” é possível controlar um processo 

baseado em uma relação entre as entradas e as saídas do sistema analisado (SILVA, 2014; 

RIZOL; DIAS, 2014).    

 Essas técnicas são baseadas no conceito dos conjuntos fuzzy que em contraste a 

teoria dos conjuntos clássicos, não possui limites nítidos que definem, se um elemento 

pertence ou não a um determinado conjunto. Portanto, essa transição gradual e suave 

simula a imprecisão humana para tratar de informações qualitativas. A Tabela 29, retirada 

de Negnevitsky (2001), exemplifica a diferença entre os conjuntos clássicos (também 

chamados de “crisp”) e fuzzy. No conjunto clássico, para ser considerado alto um homem 

deve ter pelo menos 180 cm; Tom que possui 181 cm de altura é considerado alto 

enquanto David que possui 179 cm não pertence a esse conjunto de pessoas. Em 

contrapartida, no conjunto fuzzy ambos pertencem ao grupo de pessoas altas com 0.82 e 

0.78 de grau de pertinência (NEGNEVITSKY, 2001). 

 

B.1 Grau de Pertinência 

 

Os graus de pertinência no conjunto clássico só podem assumir dois valores 

discretos (0 e 1) com uma fronteira bem definida. Em contrapartida, nos conjuntos fuzzy 

os graus podem assumir infinitos valores que variam entre 0 e 1 e que indicam o “quanto” 

determinado elemento pertence ao conjunto (ZADEH, 1965). 
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Tabela 29 - Graus de pertinência para um homem "alto". 

Nome Altura (cm) 
Grau de Pertinência 

Conjunto Clássico Conjunto Fuzzy 

Chris 208 1 1.00 

Mark 205 1 1.00 

John 198 1 0.98 

Tom 181 1 0.82 

David 179 0 0.78 

Mike 172 0 0.24 

 ........ .......... ......... 

Fonte: Adaptado de Negnevitsky (2001). 

O grau de pertinência (ou função característica) é representado por μx, dado pela 

Equação (51), 

μx = {
1, x ∈ A
0, x ∉ A

 
(51) 

onde, A representa o conjunto fuzzy que engloba as pessoas consideradas altas, ou seja, 

com altura igual ou superior a 181 cm, do exemplo. Assim, um elemento x pode ou não 

pertencer a esse grupo, de acordo com algum critério.  

Um conjunto fuzzy A é definido por uma função de pertinência μA (x) que indica 

o grau de pertinência de um elemento x onde: 

𝜇𝐴(𝑥) =  1, se x pertence totalmente a A; 

𝜇𝐴(𝑥) =  0, se x não pertence a A; 

0 < 𝜇𝐴(𝑥) < 1, se x pertence parcialmente a A. 

A diferença entre as fronteiras de um Conjunto Clássico (a) representado pela 

função característica μx e um Conjunto Fuzzy (b) representado pela função de pertinência 

μA(x) para os mesmos valores é mostrado na Figura 50. 
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Figura 50 – Conjuntos. a) Clássico. b) Fuzzy. 

 

(a) 

 

(b) 

Fonte: Adaptado de Negnevitsky (2001). 

B.2 Parametrização das funções de pertinência 

 

 Uma função de pertinência caracteriza completamente um conjunto fuzzy. Seu 

formato é modelado conforme o tipo de função utilizada e os valores dos parâmetros 

ajustados. O ajuste desses parâmetros altera o formato da função e consequentemente o 

grau de pertinência para os valores de entrada, o que possibilita mapear a relação 

entrada/saída quando feito corretamente. Os tipos de funções mais utilizados são: 

triangular, trapezoidal, gaussiana, sino e sigmoide, e mostrados na Figura 51 (a)  a (d) 

(JANG; SUN; MIZUTANI, 1997; NEGNEVITSKY, 2001). 

Figura 51 - Principais funções de pertinências. a) Triangular. b) Trapezoidal. c) 

Gaussiana. d) Sino. 

(a) 
(b) 
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(c) 

 

(d) 

Fonte: Elaborado pelo autor.  

B.3 Base de Regras Fuzzy 

 

 Uma regra fuzzy pode ser definida como uma afirmação condicional do tipo “se 

(premissa/antecedente) então (conclusão/consequente)”. Por meio dessas afirmações as 

variáveis linguísticas, representadas por palavras, recebem valores linguísticos para 

permitir a tomada de alguma decisão. Considerando o cálculo do IMC (Índice de Massa 

Corpórea) de uma pessoa com base em seu peso e altura é possível afirmar com base em 

conhecimentos prévios que: SE (Peso é alto) E (Altura é baixa) ENTÃO (IMC é 

obesidade I), onde as variáveis linguísticas Peso, Altura e IMC recebem os valores 

linguísticos alto, baixa e obesidade I, respectivamente (NEGNEVITSKY, 2001; RIZOL; 

DIAS, 2014). 

 

B.4 Sistemas de Inferência Fuzzy 

 

 Denomina-se inferência fuzzy ao processo de mapear as entradas de um sistema 

para encontrar as saídas, baseado na Teoria dos Conjuntos Fuzzy. A estrutura básica de 

um sistema de inferência fuzzy (FIS) se divide em: fuzzificação, base de regras e base de 

dados, inferência e defuzzificação representado no diagrama de blocos da Figura 52. 
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Figura 52 - Estrutura de blocos para um sistema de inferência fuzzy. 

 

Fonte: Adaptado de Silva (2014). 

•  Fuzzificação: processo de transformação das informações de entrada (real ou 

“crisp”) em conjuntos fuzzy por meio da atribuição de valores linguísticos; 

•  Base de regras: contém as regras do tipo “se ... então” elaboradas pelos 

especialistas que são responsáveis por todo o raciocínio fuzzy; 

•  Base de dados: contém as funções de pertinência dos conjuntos fuzzy usados 

nas regras. Normalmente a base de dados e a base de regras são unificadas 

formando a base de conhecimento. 

•  Método de inferência: realiza o cálculo de todo o sistema fuzzy para fornecer 

uma saída fuzzy; 

•  Interface de defuzzificação: converte os valores fuzzy em valores precisos. 

Os FIS mais empregados são os do tipo Mamdani e Takagi-Sugeno. No 

Mamdani as regras são do tipo “Se X é A e y é B então z = C”, onde A, B e C são valores 

linguísticos; x, y e z são as variáveis linguísticas. Desta forma, são utilizados conjuntos 

fuzzy tanto no antecedente (A e B) quanto no consequente das regras (C). O processo é 

realizado em quatro etapas (JANG; SUN; MIZUTANI, 1997; SILVA, 2014): 

• Fuzzificação das variáveis de entrada; 

•  Avaliação das regras; 

•  Agregação da saída inferida de cada regra; 

•  Defuzzificação. 

 

Na fuzzificação são determinados os graus de pertinência apropriados para os 

valores de entrada, conforme a configuração das funções de pertinência determinada por 
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um especialista que possui um conhecimento prévio do sistema analisado. Na Figura 53 

é ilustrado o processo de fuzzificação para um exemplo hipotético do cálculo do IMC 

(Índice de Massa Corporal) onde são determinados os graus de pertinência de acordo com 

os valores das entradas não-fuzzy de 75 kg (a) e 176 cm (b). A entrada 75 kg pertence aos 

conjuntos Leve e Alto com grau de pertinência 0,45 e 0,20, respectivamente. Por outro 

lado, a entrada 176 cm pertence aos conjuntos Baixa e Alta com grau de pertinência 0,15 

e 0,40, respectivamente.      

Figura 53 - Processo de fuzzificação para o peso em (a) e altura em (b). 

Fonte:  Elaborado pelo autor. 

O processo de avaliação das regras consiste em aplicar os antecedentes das 

regras fuzzy nas entradas fuzzificadas. Como as regras possuem múltiplos antecedentes 

usa-se o operador fuzzy (E/OU) para obter um número (valor verdadeiro) que representa 

a avaliação do antecedente (NEGNEVITSKY, 2001). Para o operador OU esse valor pode 

ser obtido por meio da operação união, e para o operador E por meio da intersecção como 

mostrado na Tabela 30. 

Tabela 30 - Avaliação das regras. 

Operação lógica Operação fuzzy Expressão 

Disjunção (OU) União (∪) 

𝜇
𝐴∪𝐵

(𝑥) = max[𝜇
𝐴
(𝑋), 𝜇

𝐵
(𝑋)] 

𝜇
𝐴∪𝐵

(𝑥) = 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑜𝑟[𝜇
𝐴
(𝑋), 𝜇

𝐵
(𝑋)] 

Conjunção (E) Intersecção (∩) 

𝜇
𝐴∩𝐵
(𝑥) = min[𝜇

𝐴
(𝑋), 𝜇

𝐵
(𝑋)] 

𝜇
𝐴∪𝐵
(𝑥) = 𝑝𝑟𝑜𝑑[𝜇

𝐴
(𝑋), 𝜇

𝐵
(𝑋)] 

Fonte:  Elaborado pelo autor. 

 

(a) 

 

(b) 
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 Para o exemplo, considerando uma regra também hipotética:  regra 4 - “SE Peso 

é alto E altura é alta ENTÃO IMC é normal” a operação 𝑚𝑖𝑛[𝜇𝐴(𝑋), 𝜇𝐵(𝑋)]  resulta em 

𝑚𝑖𝑛[0,20, 0,40] = 0,20, como mostrado na Figura 54. 

Figura 54 - Processo de avaliação das regras da inferência. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

O próximo passo consiste na unificação das funções de pertinência de cada uma 

das regras em um único conjunto fuzzy, de modo a englobar todas as regras ativadas e 

produzir uma saída fuzzificada, o resultado é ilustrado na Figura 55. 

Figura 55 - Processo de inferência para o IMC. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 A última etapa consiste na defuzzificação que é o processo oposto à fuzzificação, 

onde a partir da variável linguística obtém-se um valor não-fuzzy ou crisp.  Existem 

diversos métodos para a defuzzificação, porém, o mais usado é o método do centroide 
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que se constitui em uma boa aproximação (NEGNEVITSKY, 2001). O valor encontrado 

é o ponto que divide esse conjunto fuzzy unificado em duas massas iguais e pode ser 

encontrado pela Equação (52), 

COG = ∑
Ai  × Ci
Ai

 
(52) 

onde, Ai e Ci representam a i-ésima área e o i-ésimo centroide das funções agregadas, 

respectivamente, e COG é o centro de gravidade do conjunto que corresponde ao valor 

não-fuzzy aproximado.  

 

B.5 Modelo de Takagi- Sugeno 

 

No FIS do tipo Takagi - Sugeno o antecedente é uma proposição fuzzy e o 

consequente é representado por funções matemáticas do tipo y = f(x) das variáveis 

linguísticas do antecedente. Essa diferença em geral, garante uma maior eficiência 

computacional quando comparado ao modelo de Mamdani (NEGNEVITSKY, 2001). 

Portanto, nos modelos Sugeno as regras são do tipo: “SE x é A E y é B ENTÃO z é f (x, 

y)”, onde x, y e z são as variáveis linguísticas; A e B são conjuntos fuzzy; e f (x, y) é uma 

função matemática (NEGNEVITSKY, 2001).  

 Quanto a função matemática, pode ser um polinômio de primeira ordem no caso 

de um modelo Sugeno de primeira-ordem ou uma constante no caso de um modelo 

Sugeno de ordem zero (JANG; SUN; MIZUTANI, 1997). Para o primeiro caso, as regras 

são do tipo “SE x é A E y é B ENTÃO z é k”, onde k é uma constante. O processo de 

inferência é similar ao Mamdani onde a única diferença é que o consequente da regra para 

o Sugeno de primeira ordem é uma função singleton. Na Figura 56 representa-se a 

avaliação da Regra 4 do exemplo anterior (IMC) onde a saída é a constante K4.  
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Figura 56 - Processo de avaliação da Regra 4 no modelo Sugeno de ordem zero. 

 

Fonte:  Elaborado pelo autor.  

Na fase de unificação é realizada a média ponderada (MP) dos singletons de 

forma a incluir todas as regras ativadas. Para o exemplo que possui 4 regras, a média 

ponderada é obtida pela Equação (53), 

MP = 
μ (k1) × k1 + μ (k2) × k2 + μ (k3) × k3 + μ (k4) × k4

μ (k1) +  μ (k2) +  μ (k3) +  μ (k4)
 

(53) 

onde, μ(k) é o grau de pertinência e k uma constante associada ao conjunto normal 

desenvolvido pelo especialista.    

 Por outro lado, no modelo Sugeno de primeira-ordem o consequente de cada 

regra é um polinômio de primeira ordem do tipo  𝑝𝑥 + 𝑞𝑦 + 𝑟 onde p, q e r são constantes 

e x, y as entradas, e Wn o potencial de disparo de cada regra na saída geral. Este polinômio 

que descreve apropriadamente a saída do modelo dentro da região fuzzy, especificada pelo 

antecedente da regra, conforme ilustrado na Figura 57. Dessa forma, apenas os 

antecedentes das regras no modelo Sugeno são conjuntos fuzzy (JANG; SUN; 

MIZUTANI, 1997). 
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Figura 57 - Avaliação das regras do modelo Sugeno de primeira-ordem. 

 

Fonte:  Elaborado pelo autor. 

   Para a obtenção da saída utiliza-se, de maneira similar ao modelo de ordem zero, 

a média ponderada do consequente pelos potenciais de ativação das regras. Essa 

característica de possuir saídas não-fuzzy garantem uma maior eficiência computacional, 

visto que, não é necessário o processo de defuzzificação como no modelo Mamdani 

(JANG; SUN; MIZUTANI, 1997).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




