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(Graduação em Engenharia de Controle e Automação) – Instituto de Ciência e Tecnolo-
gia, Campus de Sorocaba, Universidade Estadual Paulista, Sorocaba, 2021.

RESUMO

A naturalidade encontrada na locomoção com pernas reflete a progressiva evolução, ao
longo de milhões de anos, de um sistema especializado para locomoção no ambiente ter-
restre. As condições impostas para sobrevivência nesse ambiente, como a necessidade por
compensação ativa para o efeito da gravidade e as subsequentes alterações morfológicas e
comportamentais geradas no processo de seleção natural, integram os principais aspectos
que fundamentam as inúmeras sutilezas encontradas na locomoção terrestre. Incorporar
aspectos presentes na locomoção com pernas em criações artificiais possibilitaria atribuir
maior agilidade à movimentação em ambientes feitos para locomoção humana, expan-
dindo a quantidade de atividades passíveis de serem executadas em comparação com a
abordagem tradicional, amplamente difundida, utilizando a locomoção sobre rodas. Este
trabalho busca integrar os elementos que fundamentam a locomoção animal, seguindo o
viés da bio-inspiração, objetivando desenvolver uma estratégia baseada no controle hie-
rárquico capaz de instituir a locomoção dinâmica estável em um robô quadrúpede. Os
sistemas propostos são implementados no ambiente de simulação Matlab/Simulink, sendo
realizados ensaios para validação dos princípios de operação dos controladores de níveis hi-
erárquicos distintos, tanto de forma isolada quanto integrada, e avaliação do desempenho
em situações mais próximas da realidade. Os resultados evidenciaram o bom desempenho
isolado das estratégias propostas, sendo possível identificar os respectivos aspectos que
cada uma incorpora para alcançar a locomoção quadrúpede. Quando completo, compondo
o controle hierárquico, o sistema apresentou reduzidos índices de performance e elevados
esforços induzidos nos atuadores, indicando eventuais limitações do sistema proposto. Por
fim, são sugeridos elementos que podem ser levados em consideração para melhorar o de-
sempenho apresentado pelo sistema, bem como viabilizar a sua implementação prática,
passível de ser melhor explorada em trabalhos futuros.

Palavras-chave: Bio-inspiração. Locomoção Dinâmica Quadrúpede. Controle Hierár-
quico.
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ABSTRACT

The naturalness found in legged locomotion reflects the progressive evolution, over milli-
ons of years, of a specialized system for terrestrial locomotion. The imposed conditions
for survival in this environment, as the need for active gravity compensation and the
subsequent morphological and behavioral changes generated in the natural selection pro-
cess, integrate the main aspects that substantiate the many subtleties found in terrestrial
locomotion. Incorporating existing aspects of legged locomotion in artificial creations
would allow for more agile movement in environments made for human locomotion, ex-
panding the number of feasible activities in comparison with the traditional widespread
approach employing wheeled locomotion. This work seeks to integrate the elements that
substantiate animal locomotion, following a bio-inspired approach, aiming to develop a
strategy based on hierarchical control capable of establishing dynamic stable locomotion
in a quadruped robot. The proposed systems are implemented in the Matlab/Simulink
simulated environment, having tests being carried out to validate the distinct hierarchical
level controllers’ operating principles, both in isolation and integrated, and evaluate their
performance in scenarios closer to reality. The results point towards a good performance
of the proposed strategies in isolation, allowing for the recognition of the respective as-
pects that each incorporates in order to achieve quadruped locomotion. When complete,
composing the hierarchical control, the system presented reduced performance indexes
and high induced efforts in the actuators, indicating possible limitations of the proposed
system. Lastly, elements that could be considered to improve the system performance and
enable its practical implementation, to be better explored in future works, are suggested.

Keywords: Bio-inspiration. Dynamic Quadruped Locomotion. Hierarchical Control.
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1 INTRODUÇÃO

A locomoção terrestre tem suas origens na transição evolucionária da vida animal, do
ambiente aquático para o terrestre, que data de cerca de 450 milhões de anos atrás. Para
Gordon et al. (2017), essa transição esteve possivelmente relacionada às pressões internas
de um ambiente aquático saturado (ex.: competição voraz por recursos, abundância de
predadores, parasitas e doenças) e novas oportunidades presentes nos extensivos territórios
até então desocupados.

A sobrevivência nesse ambiente envolvia um novo conjunto de fatores determinantes,
outrora irrelevantes ou pouco influentes na vida aquática: a necessidade por compensação
ativa para o efeito da gravidade e a disponibilidade finita de água. Moldadas pelas novas
restrições, prevaleceram alterações morfológicas (ex.: enfortalecimento do esqueleto, mu-
danças no tamanho e posicionamento de músculos, no sistema nervoso e o surgimento de
mecanismos para conservação e uso eficiente da água) melhor adaptadas para o convívio
nesse ambiente (GORDON et al., 2017).

Conforme Alexander (2002), a evolução, seja pela seleção natural ou aprendizado por
tentativa e erro, tende a favorecer estruturas e padrões de movimentação que melhor
aproveitem as condições do ambiente. O grau de fitness (“aptidão”), que quantifica a
capacidade de certas características serem repassadas para gerações futuras, depende do
potencial de fecundidade (número de descendentes) e mortalidade (número de sobrevi-
ventes) que as características propiciam. Para locomoção, a evolução aparenta favorecer
compromissos entre capacidade e requisitos envolvendo parâmetros como velocidade, ace-
leração, manobrabilidade, resistência, consumo de energia e estabilidade. “[...] um animal
adaptado para correr o mais rápido possível dificilmente teria boa resistência.” (ALE-
XANDER, 2002, p. 9, tradução nossa)1.

A locomoção terrestre pode ser subdividida em duas categorias: a locomoção sem
pernas e a locomoção com pernas. A locomoção sem pernas é característica de animais
invertebrados que, dado a ausência de membros, possuem outros mecanismos para a
propulsão (ex.: contorção senoidal, contrações peristálticas de suas paredes corporais etc.)
(GORDON et al., 2017). Já a locomoção com pernas envolve o contato dos membros com
o solo, refletindo as necessidades de suportar o peso do animal e se acomodar às condições
da superfície de contato.

Apesar de estar consolidada como a invenção que possibilitou ao transporte terres-
tre superar os limites impostos pela locomoção humana, permitindo o deslocamento de
grandes distâncias em curtos espaços de tempo, a roda não é um elemento comumente
encontrado nos seres vivos. A locomoção sobre rodas necessita que certas condições da
superfície de contato sejam atendidas. O melhor aproveitamento da locomoção sobre ro-
das depende da existência de um terreno livre de obstáculos, cujo aspecto da superfície

1[...] an animal adapted to sprint as fast as possible would be unlikely to have good endurance.
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complemente as características intrínsecas das rodas (MCKENZIE, 2012).
O transporte sobre rodas demanda elevados custos com infraestrutura viária associa-

dos com a construção e manutenção de vias, realçando sua inadequação para locomoção
em terrenos irregulares (BIEWENER; PATEK, 2018). Conforme McKenzie (2012), a
natureza da locomoção sobre rodas traz consigo duas possíveis soluções para elevar sua
mobilidade: aumentar o tamanho e/ou aumentar a capacidade de deflexão das rodas,
expandindo seu espaço de trabalho. Ambas as soluções são inviáveis quando o grau de
irregularidade do terreno é elevado.

A locomoção com pernas se destaca por sua versatilidade, fruto da necessidade de se
adaptar às irregularidades da superfície terrestre. Em contraste com a locomoção sobre
rodas, sua capacidade de providenciar suporte descontínuo lhe confere facilidade em lidar
com mudanças bruscas de nível (GORDON et al., 2017).

A versatilidade da locomoção com pernas possibilita a robôs que se apropriem desse
tipo de locomoção apresentar agilidade na movimentação em ambientes feitos para loco-
moção humana, expandindo a quantidade de atividades que possam ser executadas em
comparação com a locomoção sobre rodas.

Na robótica, a incorporação da locomoção com pernas envolve o reconhecimento da
aplicabilidade (ou não) dos princípios estabelecidos na locomoção animal. Espelhar os
sistemas biológicos em detalhe (biomimética), ignorando as evidentes diferenças, pode
não ser uma solução possível ou viável.

Ao contrário da biomimética, a bio-inspiração visa incorporar os conceitos que emba-
sam o comportamento da locomoção animal. A bio-inspiração caracteriza o discernimento
dos aspectos biológicos com base nas necessidades e capacidades de sistemas artificiais
(SHARBAFI; SEYFARTH, 2017).

1.1 Motivação

A locomoção animal envolve diversos elementos de elevada complexidade e especiali-
dade, muitos, de difícil ou impraticável replicação humana com a utilização das tecnologias
atuais. No entanto, a existência de princípios subjacentes que fundamentam a locomoção
animal permite que a essência desse processo seja extraída e incorporada em criações
artificiais, respeitando as limitações tecnológicas impostas.

Visando incorporar os princípios que regem a locomoção animal, neste trabalho é
proposta uma estratégia de controle segmentada em níveis hierárquicos: um controle de
alto nível centralizado, utilizando um modelo de CPG (Central Pattern Generator), e um
controle de baixo nível descentralizado baseado no controle de impedância dos membros.
O CPG define o aspecto cíclico das marchas, controlando a diferença de fase relativa
entre os membros e os elementos característicos da locomoção (ex.: frequência, fator de
trabalho e comprimento da passada). Já o controle de impedância caracteriza os aspectos
da dinâmica de locomoção, estabelecendo a natureza da resposta dos membros submetidos
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ciclicamente a impactos com o solo (ex.: razão de amortecimento, tempo de resposta e
rastreamento de trajetória).

1.2 Princípios da locomoção – Fases e Marchas

O processo cíclico da locomoção com pernas pode ser subdividido em duas fases de
acordo com a existência (fase de apoio, suporte ou contato – stance/support/contact phase)
ou não (fase de balanço – swing phase) do contato de cada membro com o solo.

A stance phase corresponde a fase em que há o contato efetivo da extremidade de um
membro com o solo. Nessa fase, a interação com o solo permite gerar forças de reação
(Ground Reaction Forces – GRFs) capazes de compensar o peso do animal (componente
vertical – GV ), resultar em aceleração ou desaceleração frontal (componente frontal –
GH) e permitir a manobrabilidade e balanço (componente lateral – GML) (BIEWENER;
PATEK, 2018). A Figura 1 apresenta a representação esquemática das componentes da
GRF para um guepardo em movimento.

Figura 1 – Representação esquemática das componentes da GRF para um guepardo em movi-
mento.

Fonte: (BIEWENER; PATEK, 2018).

A swing phase corresponde a fase entre dois pontos de contato com o solo. Essa fase
tem como objetivo movimentar o membro em preparação para próxima fase de contato,
garantindo as condições necessárias para a manutenção do movimento com base nos crité-
rios de locomoção requeridos, priorizando o desvio de obstáculos e a eficiência energética.

A razão entre a duração da stance phase (Tst) e o período do ciclo de locomoção (stride
period – Ts) constitui um importante parâmetro para caracterização da locomoção, o fator
de trabalho (duty factor). O duty factor (βf = Tst/Ts) correspondente a um determinado
tipo de locomoção permite avaliar a magnitude das GRFs requeridas, estando tipicamente
correlacionado com a velocidade desejada. Quanto maior a velocidade, menor o βf e
maiores os esforços advindos das interações com o solo (BIEWENER; PATEK, 2018).
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Além do duty factor, o comprimento da passada (stride length – λ) também é um
parâmetro que influencia diretamente na velocidade e estabilidade da locomoção. O stride
length corresponde a distância percorrida em um único período do ciclo de locomoção.

A sequência com que diferentes membros entram em contato com o solo configura a
marcha (gait) apresentada por um determinado animal. O tipo de marcha estabelece o
ritmo de movimentação. Para representar um determinado tipo de marcha são comumente
utilizados diagramas de marcha (gait diagrams), que ilustram quais membros se encontram
na stance phase e quais membros se encontram na swing phase em um determinado
instante de tempo dentro de um período do ciclo de locomoção. A Figura 2 apresenta
diagramas de marcha coletados experimentalmente para um cavalo (A) e um guepardo
(B) em galope.

Figura 2 – Diagramas de marcha coletados experimentalmente para um cavalo (A) e um gue-
pardo (B) em galope. As linhas horizontais representam as durações do contato
com o solo. As iniciais L, R, F, H se referem aos membros esquerdo (left), direito
(right), posterior (fore) e anterior (hind).

Fonte: (HILDEBRAND, 1977).

Conforme Hildebrand (1977), as marchas podem ser organizadas em duas classes de
acordo com a existência (symmetrical gaits) ou não (asymmetrical gaits) de uniformi-
dade no espaçamento temporal de efetivos contatos com o solo entre pares de membros.
Symmetrical gaits incluem, em ordem crescente de velocidade, variados tipos de cami-
nhada (walk), caminhada de corrida (running walk), passada (pace), e trote (trot). Já as
asymmetrical gaits incluem os meio galopes (canter), galopes (gallops) e saltos (bound,
pronk).

Para animais quadrúpedes há um total de nove parâmetros que definem uma deter-
minada marcha: instantes de tempo em que cada membro efetua o contato com o solo,
duração do contato de cada membro e a duração do ciclo de locomoção (HILDEBRAND,
1977). Desses nove parâmetros, apenas sete são independentes ao considerar um duty
factor constante, que correlaciona os tempos de contato com o período do ciclo de lo-



12

comoção, e a existência de um membro referencial (reference foot) para os instantes de
contato dos outros membros.

A classificação das marchas em symmetrical e asymmetrical permite simplificar ainda
mais a quantidade de parâmetros necessários para qualificar os diferentes tipos de marcha.
Segundo Hildebrand (1977), symmetrical gaits podem ser representadas unicamente por
dois ou três parâmetros, enquanto asymmetrical gaits requerem ao menos cinco parâme-
tros.

Apesar de serem necessários até nove parâmetros para representar unicamente as mar-
chas, para compreender os padrões cíclicos dos movimentos das pernas são essenciais ape-
nas as fases relativas entre os instantes de contato com o solo de cada membro com relação
ao membro referencial (ϕi), ou seja, a parcela do período do ciclo de locomoção em que
cada membro inicia o contato com o solo, e o respectivo duty factor (βf ). A Tabela 1
apresenta uma relação com as principais marchas e suas respectivas fases relativas típicas.

Tabela 1 – Principais marchas e suas respectivas fases relativas típicas (dados extraídos de
Alexander (1984)). As iniciais L, R, F, H se referem aos membros esquerdo (left),
direito (right), posterior (fore) e anterior (hind).

Gait ϕLF ϕRF ϕLH ϕRH

Walk 0 0.50 0.75 0.25
Trot 0 0.50 0.50 0
Pace (Rack) 0 0.50 0 0.50
Canter 0 0.80 0.80 0.50
Transverse Gallop 0 0.10 0.50 0.60
Rotary Gallop 0 0.10 0.60 0.50
Bound 0 0 0.50 0.50
Pronk 0 0 0 0

Fonte: Autoria própria.

1.3 Central Pattern Generators (CPGs)

No mundo animal, movimentos rítmicos estão presentes nas mais variadas funções
motoras. A respiração, batimentos cardíacos, mastigação, movimentos peristálticos do
intestino e a locomoção são exemplos de funções cíclicas existentes (BUCHER, 2009).

Conforme Bucher (2009), padrões básicos de atividade rítmica animal estão correlacio-
nados com a existência de circuitos centralizados, os CPGs (Central Pattern Generators).
CPGs são redes neurais com a capacidade de gerar padrões rítmicos independentemente
de estímulos sensoriais e/ou ativação cíclica. Para Ijspeert (2008), a existência de CPGs
permite minimizar atrasos, simplificar os sinais de controle requeridos e reduzir a largura
de banda necessária para gerar sinais oscilatórios de alta complexidade.
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Apesar da elevada complexidade dos sistemas que compõem os CPGs presentes nos
animais (em especial para os vertebrados), diferentes tipos de modelos matemáticos foram
desenvolvidos no intuito de replicar determinados comportamentos. Em específico, o efeito
dos diferentes acoplamentos inter-neurônios e frequências intrínsecas sobre a sincronização
e os respectivos deslocamentos de fase gerados pode ser modelado com redes de osciladores
não lineares acoplados (IJSPEERT, 2008). A Figura 3 apresenta um modelo de CPG
proposto por Golubitsky et al. (1998) com 4n células (cada uma representando um sistema
de equações diferenciais ordinárias) adaptado para replicar os diferentes tipos de marchas
de animais com 2n pernas.

Figura 3 – Modelo de CPG com 4n (n ∈ N∗) células adaptado para replicar os diferentes tipos
de marchas de animais com 2n pernas. As flechas indicam acoplamento unidireci-
onal, enquanto as linhas duplas, acoplamento bidirecional.

Fonte: (GOLUBITSKY et al., 1998).

Para Golubitsky et al. (1998), a capacidade de gerar uma variedade de deslocamentos
de fase de forma estável e natural torna a utilização de redes tipo CPGs atrativa para
utilização na robótica. Ijspeert (2008) ainda aponta a natureza distribuída, simplicidade
do sinal de entrada e a possibilidade de integração com sensoriamento externo como
propriedades de interesse para essa aplicação.

Conforme Venkataraman (1997), apesar das várias similaridades com os sistemas natu-
rais, cinco características da locomoção animal não estão presentes em modelos de CPGs
tradicionais: (1) controle distribuído e hierárquico – processamento de fases distintas da
locomoção em locais diferentes; (2) coordenação das marchas – transições de marcha con-
forme o estado do corpo (ex.: velocidade, estabilidade etc.); (3) comando de partida e
parada – capacidade para permitir partidas e paradas inesperadas; (4) marchas naturais
e aprendidas – aquisição e desenvolvimento de novas marchas; e (5) adaptação do fator
de trabalho – variação do fator de trabalho conforme a necessidade.
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2 REVISÃO DE LITERATURA

A locomoção de robôs articulados constitui uma complexa e vasta área de pesquisa
que envolve desde o projeto dos membros e torso (NIE et al., 2015; SEMINI et al.,
2011; GARCIA et al., 2011), objetivando incorporar resiliência a sucessivas colisões e um
comportamento dinâmico passivo adequado na própria estrutura do robô, até o desen-
volvimento de estratégias de controle com centenas de parâmetros para otimização do
processo de locomoção (COROS et al., 2011).

Visando desenvolver uma estratégia de controle capaz de possibilitar a locomoção
dinâmica estável utilizando variadas marchas naturais, a literatura utilizada como base é
subdividida de acordo com a estratégia de controle adotada. Uma visão geral dos tipos de
locomoção é apresentada previamente a exposição das estratégias de controle no intuito
de contextualizar o dinamismo a ser incorporado na estratégia de controle da locomoção.

2.1 Tipos de locomoção

2.1.1 Locomoção estática

A locomoção estática foi um dos primeiros tipos de locomoção a ser implementado
em robôs com membros articulados. A locomoção estática tem como princípio a ma-
nutenção do equilíbrio estático durante toda a movimentação. Esse tipo de locomoção
requer um robô com quatro ou mais membros e impõe restrições de velocidade, dada
a necessidade de limitar as acelerações cíclicas e minimizar efeitos inerciais (MCGEER,
1990). A Figura 4 apresenta o ASV 84 (Adaptive Suspension Vehicle), robô hexapode
com acionamento hidráulico, construido em 1985 pela Ohio State University (OSU), que
se locomove utilizando uma marcha tripod, garantindo a condição de estabilidade estática
ao manter três membros em contato com o solo a todos instantes.

Figura 4 – ASV 84 (Adaptive Suspension Vehicle), robô hexapode com acionamento hidráulico
construído em 1985 pela Ohio State University.

Fonte: (LORE, 1987).
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Mesmo com as restrições impostas pela locomoção estática, alguns trabalhos apontam
resultados de grande valia para todo tipo de locomoção, especialmente em terrenos irregu-
lares, tanto rígidos (JIMÉNEZ; González de Santos, 1995), quanto não rígidos (GÁLVEZ;
González de Santos; ARMADA, 1998).

A abordagem aplicada para o controle desse tipo de locomoção visa manter a estabi-
lidade estática da estrutura do robô ao longo da caminhada (statically stable walking) ao
solucionar equações de equilíbrio estático e obter uma distribuição de forças desejada.

Jiménez e González de Santos (1995) propõe duas estratégias de controle para lidar
com a locomoção em terrenos irregulares rígidos: o controle adaptativo de marcha (adap-
tive gait control) e o controle de postura (attitude/position control) do torso. O controle
de postura visa compensar erros cumulativos gerados pela rigidez finita não modelada
nos elos e nas juntas, que tendem a limitar a mobilidade do robô, gerando instabilidades
ou até mesmo colisões não previstas com o solo. Já o controle adaptativo de marcha
implementa a locomoção estável, onde se mantém constantes a velocidade do corpo e o
duty factor, permitindo a variação do comprimento da passada e período da marcha para
compensar por variações de níveis no solo.

No contexto da locomoção em terrenos irregulares não rígidos, Gálvez, González de
Santos e Armada (1998) implementa uma estratégia utilizando controle de força (force
control). A incorporação de uma pata articulada, com dois graus de liberdade (Degrees
Of Freedom – DOFs) passivos e solas planas, possibilita aferir a orientação da superfície
do solo em cada ponto de apoio, permitindo detectar e evitar possíveis situações muito
adversas para locomoção (ex.: inclinação ou desnível muito acentuados, elevado risco
de escorregamento etc.). Esse tipo de abordagem, baseada na detecção da orientação do
solo, é adequada para robôs mais leves, visto que o peso influencia a conformidade do solo.
Quanto maior o peso, maior a conformidade do solo às forças aplicadas, sendo menor a
influência da orientação da superfície do solo na solução das equações de equilíbrio.

2.1.2 Locomoção dinâmica

Em contrapartida à locomoção estática, a locomoção dinâmica não se restringe a
robôs com um determinado número mínimo de membros, nem a uma faixa restrita de
velocidades, no entanto, a complexidade de seu controle é bem mais elevada. A locomoção
dinâmica possui duas vertentes, a passiva e a ativa.

A locomoção dinâmica passiva (passive dynamic walking) parte do princípio que as
características naturais e as condições iniciais de um dado sistema podem levar a um
padrão cíclico estável de locomoção, não sendo necessário um controle ativo.

McGeer (1990), um dos pioneiros na incorporação da locomoção dinâmica passiva em
plataformas artificiais, apresenta e analisa alguns sistemas que possuam a capacidade de
desenvolvê-la. Uma das principais características desse tipo de locomoção é a independên-
cia energética, dado que não requer atuadores para efetuar a locomoção (considerando que
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as condições para a manutenção do movimento sejam mantidas). A alta eficiência ener-
gética observada na locomoção animal pode estar correlacionada a incorporação seletiva
de elementos da locomoção dinâmica passiva.

A grande desvantagem da locomoção dinâmica passiva é a dependência das carac-
terísticas naturais e condições iniciais de um dado sistema, podendo não apresentar o
comportamento desejado caso seja necessário aplicá-la a cenários complexos e pouco pre-
visíveis. A locomoção dinâmica ativa, por outro lado, envolve o controle ativo de pelo
menos um dos graus de liberdade dos membros em uma determinada topologia de robô,
o que permite atribuir um comportamento desejado à movimentação, mesmo que diante
de variações não esperadas.

2.2 Estratégias de controle

O controle da locomoção de robôs articulados tipicamente envolve duas etapas: (1)
estabelecer o movimento desejado para um único membro e (2) coordenar o movimento
de cada membro de forma a implementar a marcha desejada (ZHANG et al., 2014). Essas
etapas podem constituir estratégias de controle distintas, segmentando o controle em
níveis hierárquicos: um controle de baixo nível para cada membro isolado; e um controle
de alto nível para coordenação entre todos os membros.

A correlação intrínseca do controle de baixo nível com a topologia dos membros (ti-
picamente configurando cadeias cinemáticas abertas) sugere a aplicação de estratégias
tradicionalmente utilizadas em manipuladores robóticos, como o controle de posição, es-
tabelecendo uma trajetória adequada para as patas e/ou quadril (GONG et al., 2018;
AOUSTIN; FORMAL’SKY, 1998; ECKERT et al., 2020), ou o controle de impedância,
definindo um comportamento dinâmico desejado para os membros (RAIBERT et al., 2008;
HYUN et al., 2014).

Para o controle de alto nível, a demanda por coordenação rítmica dos membros incorre
na utilização de estratégias com a capacidade de geração de sinais cíclicos e sincronizados,
que englobam desde simples osciladores de fase (FUKUHARA et al., 2020; GORDON et
al., 2017), máquinas de estado (GARCIA et al., 2011), até redes de células acopladas
que compõem os Central Pattern Generators (CPGs) (GOLUBITSKY et al., 1998; COL-
LINS; STEWART, 1993; INAGAKI; YUASA; ARAI, 2003; SANTOS; MATOS, 2011;
SPRÖWITZ et al., 2013; ZHANG et al., 2014; KIMURA; FUKUOKA; COHEN, 2007;
RIGHETTI; IJSPEERT, 2008; WU et al., 2013).

2.2.1 Baixo nível – Controle de posição

O controle de posição aplicado a locomoção tipicamente objetiva estabelecer uma tra-
jetória que cumpra com os requisitos de evitar colisões com obstáculos e atenuar os efeitos
de sucessivos impactos com o solo. Seguindo esse preceito, Gong et al. (2018) implementa
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uma estratégia de controle de posição para locomoção com marchas simétricas 2 (bound e
pace) em um robô quadrúpede envolvendo membros com cinco DOFs (quatro ativos – hip
(yaw, pitch), knee, ankle – e um passivo – foot). A estratégia proposta ainda conta com o
controle da orientação do torso do robô visando replicar um modelo SLIP (Spring-Loaded
Inverted Pendulum) tridimensional, referência para o comportamento dinâmico do torso
em alguns tipos de marchas (LI et al., 2014).

Aoustin e Formal’sky (1998) define uma estratégia de controle de posição para locomo-
ção dinâmica com marcha galope (sem fase aérea). O controle de cada membro é definido
em duas etapas (suporte e balanço) e um período de transição (impacto). O controle em
cada uma das etapas visa seguir uma trajetória pré-determinada composta de um polinô-
mio de quinta ordem (para os membros traseiros) ou de segunda ordem (para os membros
dianteiros) somado a um termo constante, que define a configuração na fase de suporte
duplo (fase em que todos os membros estão em contato com o solo).

Empregando uma abordagem biomimética, de replicação do comportamento animal,
Eckert et al. (2020) apresenta o desenvolvimento de um robô quadrúpede leve, de baixo
custo e altamente versátil envolvendo membros com quatro DOFs (três ativos – hip (yaw,
pitch), knee – e um passivo – foot) e uma coluna articulada com três DOFs. A estratégia de
controle de baixo nível empregada configura um controle de posição baseado na geração
de trajetórias para as patas utilizando dados de captura de movimento (MOCAP) de
cachorros Border Collies. Essa estratégia se provou ineficiente em desenvolver algumas
marchas, apresentando problemas com afastamento (foot clearance) e derrapagem das
patas (foot slippage), evidenciando a importância da bio-inspiração, pautada na adaptação
de comportamentos naturais tendo em vista a compatibilidade com plataformas robóticas.

2.2.2 Baixo nível – Controle de impedância

O controle de impedância configura uma estratégia mais adequada que o tradicional
controle de posição/força quando se trata da locomoção de robôs articulados, que envolve
a dinâmica de interação dos membros com o solo.

Conforme Hogan (1985), situações em que a interação dinâmica entre um manipulador
e os objetos manipulados não é desprezível configuram um caso no qual não é possível
tratar o manipulador como um sistema isolado. A inexistência de um sistema isolado
torna insuficiente a utilização de estratégias de controle tradicionais direcionadas para o
comando de uma grandeza específica, como posição, velocidade ou força.

A solução proposta por Hogan (1985) se baseia na modulação e controle do com-
portamento dinâmico do manipulador juntamente ao comando de posição ou velocidade,
compondo o controle de impedância. O controle de impedância caracteriza o manipula-
dor como um sistema físico que utiliza como entrada uma variável de fluxo (ex.: posição,

2Nesse contexto, marchas simétricas correspondem a marchas que apresentam simetria bilateral, em
que o plano de simetria corresponde ao plano sagital, que separa os lados direito e esquerdo do corpo.
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velocidade) e apresenta na saída uma variável de esforço (ex.: força, momento).
Raibert et al. (2008) apresenta brevemente as características que integram o controle

do robô quadrúpede BigDog, precursor do Spot, desenvolvido pela Boston Dynamics.
Conforme os autores, a abordagem para o controle dos robôs da Boston Dynamics visa
atender a três princípios: (1) suportar o peso do robô com movimentos verticais oscilató-
rios; (2) controlar a orientação do corpo através dos membros; e (3) planejar a localização
das patas de forma a manter o balanceamento do robô. No caso do BigDog há dois con-
troladores: um de baixo nível, que implementa o controle de impedância nos membros; e
um de alto nível, que regula a coordenação de cada membro, modulando a velocidade, ori-
entação e altura do corpo. A Figura 5 apresenta o diagrama de blocos para o controlador
implementado no BigDog.

Figura 5 – Diagrama de blocos para o controlador implementado no BigDog.

Fonte: (RAIBERT et al., 2008).

Hyun et al. (2014) propõe uma estratégia de controle hierárquico utilizando controle
proprioceptivo de impedância no robô quadrúpede MIT Cheetah. O controle é subdivi-
dido em: baixo nível – controle de impedância nos membros; e alto nível – modulador de
padrões de marcha e gerador de trajetórias dos membros. Conforme os autores, o contro-
lador de baixo nível incorpora o controle de impedância por duas razões: (1) providenciar
uma conformidade virtual durante a stance phase, condicionando a auto-estabilização; e
(2) realizar o controle de rastreamento de movimento (motion tracking control) na swing
phase sem a necessidade de implementar a cinemática inversa, economizando recursos
computacionais. A Figura 6 apresenta um diagrama de blocos do controle de baixo nível
implementado no MIT Cheetah.
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Figura 6 – Diagrama de blocos do controlador de baixo nível implementado no MIT Cheetah.

Fonte: (HYUN et al., 2014).

2.2.3 Alto nível – Osciladores de fase

Osciladores de fase configuram uma técnica simples utilizada para coordenar o movi-
mento cíclico dos membros de robôs articulados. Fukuhara et al. (2020) propõe um me-
canismo de controle descentralizado utilizando a coordenação corpo-membro (body-limb)
para locomoção de robôs quadrúpedes com controle ativo de coluna. A Figura 7 apresenta
um esquemático do mecanismo de controle utilizando a coordenação corpo-membro.

Figura 7 – Coordenação corpo-membro (body-limb) através da incorporação de realimentações
sensoriais entre membros (i), entre membro e corpo (ii, iv) e entre corpos (iii).

Fonte: (FUKUHARA et al., 2020).
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Os autores apontam, com base em observações feitas em trabalhos anteriores, que a
presença de colunas flexíveis com controle ativo auxilia na movimentação de animais qua-
drúpedes, aumentando o comprimento da passada (stride length), bem como melhorando
a eficiência energética. O movimento do corpo é modulado com base nas interações en-
tre os membros e o solo (dobrando ou estendendo a coluna), enquanto o movimento dos
membros leva em conta o estado da coluna (retraindo ou estendendo os membros).

Empregando um oscilador senoidal para o controle de posição dos quadris, Hoffmann e
Simanek (2017) analisa o efeito de juntas subatuadas na locomoção de robôs quadrúpedes.
A topologia de robô utilizada é composta de membros seriais com dois DOFs, sendo a
junta correspondente ao joelho atuada passivamente através de uma mola. Os parâmetros
do oscilador são obtidos através dos algoritmos de otimização Simulated Anneling (SA) e
Evolution Strategy (ES). A utilização de juntas subatuadas permite uma locomoção mais
rápida, estável e eficiente mas é limitada com relação a gama de marchas implementáveis
e não apresenta garantias de estabilidade para locomoção em terrenos irregulares.

2.2.4 Alto nível – Máquinas de estado

Considerando a natureza sequencial das marchas presentes em animais com patas,
máquinas de estado podem ser utilizadas para modelar o o sequenciamento dos mem-
bros para locomoção. Garcia et al. (2011) propõe e implementa uma máquina de estados
para o controle do ciclo de locomoção, configurando três estados modelados dinamica-
mente: stance, toe-off e swing. Além do controle para o ciclo de locomoção, a topologia
e o controle individual dos membros foram estruturados para dar maior naturalidade à
locomoção e gerar melhor interação com o solo. Cada membro proposto configura um
mecanismo serial com três DOFs (hip, knee, ankle) controlados por meio de atuadores
elétricos do tipo SEA (Series Elastic Actuators) para que uma estratégia de controle de
conformidade (compliance control scheme) fosse passível de ser implementada.

2.2.5 Alto nível – Central Pattern Generator

Um método que se utiliza de redes de células acopladas, amplamente empregado para
coordenar o movimento cíclico dos membros de robôs articulados, compõe o Central Pat-
tern Generator (CPG). CPGs são redes de células acopladas (representando sistemas de
equações diferenciais) capazes de produzir saídas rítmicas (GOLUBITSKY et al., 1998).

Tendo em vista a geração das relações de fase presentes nas marchas observadas em
animais com patas, Golubitsky et al. (1998) propõe um modelo para implementação de
CPGs envolvendo osciladores não lineares acoplados. Os autores definem que, para ani-
mais com 2n (n ∈ N∗) pernas, uma rede de células idênticas acopladas com no mínimo 4n

células é capaz de gerar todas as relações de fase presentes nas marchas observadas em
animais com pernas.
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Collins e Stewart (1993) analisa a estrutura geral de um CPG capaz de gerar diferentes
tipos de padrões de caminhada, apontando que a arquitetura do CPG independe do
sistema dinâmico utilizado para implementá-lo, podendo ser generalizada para uma ampla
classe de aplicações. A existência de grupos com simetria espaço-temporal nos padrões
de caminhada permite a sua geração a partir de redes de osciladores acoplados (CPGs),
mediante a variação de parâmetros de bifurcação do sistema dinâmico. Os sinais gerados
(através de excitação externa ou auto-excitados) pelo CPG podem ser utilizados para o
controle da “musculatura” dos membros de um robô.

Buscando um método para gerar padrões de marcha independentemente da quantidade
de membros do robô, Inagaki, Yuasa e Arai (2003) propõe um modelo para implementação
de CPGs como uma estrutura em grafo regida por equações de onda em um sistema
Hamiltoniano. Equações de onda são utilizadas para que sejam obtidos os padrões de
marcha a dados valores de velocidade, conforme os modos de frequência natural e os
estados de energia discretos do sistema definido.

Santos e Matos (2011) propõe um controle de locomoção em malha aberta para robôs
quadrúpedes com duas camadas de abstração, uma primeira camada para o controle dos
padrões de movimentação dos membros (através de CPGs) e uma segunda camada para o
controle centralizado dos parâmetros da primeira camada. A primeira camada implementa
um oscilador Hopf para gerar os movimentos angulares periódicos a serem implementados
em cada junta no quadril. Na segunda camada, o controle dos parâmetros do CPG
da primeira camada foi unificado, permitindo que as características da marcha fossem
moduladas conforme sua intensidade. A Figura 8 apresenta um comparativo da divisão
funcional existente no sistema nervoso vertebrado e a arquitetura de controle locomotor
proposta.

Figura 8 – Divisão funcional das estruturas de controle presentes no sistema nervoso verte-
brado (esquerda), e a arquitetura de controle locomotor proposta (direita) por
Santos e Matos (2011). Os geradores de níveis inferiores recebem sinais unificados
dos níveis superiores (ex.: m) que são demodulados nos diversos parâmetros per-
tencentes àquele nível (ex.: µ, ϕLH, ωst, ωsw).

Fonte: (SANTOS; MATOS, 2011).
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Empregando uma rede CPG em malha aberta, sem a realimentação sensorial, Spröwitz
et al. (2013) desenvolve um robô quadrúpede leve (Cheetah-cub) voltado para locomoção
ágil. O controle foi implementado utilizando uma rede de CPGs com os parâmetros otimi-
zados para a marcha trote, sendo os correspondentes sinais de saída aplicados diretamente
às juntas ativas.

Em uma abordagem composta, utilizando uma associação série de modelos de CPGs,
Zhang et al. (2014) implementa a marcha trote. Dois modelos de CPG foram propostos
(a partir de um sinal de referência e levando em consideração o movimento desejado
para cada membro) com as funções de: (1) obter as componentes de Fourier do sinal de
referência de forma a construir um sinal periódico estável e (2) estabelecer as relações de
fase entre os membros do robô de forma a implementar a marcha desejada.

A aplicação de CPGs provê uma boa base para a locomoção de robôs quadrúpedes, no
entanto muitas vezes é limitada a cenários simples ou previamente conhecidos. Com o in-
tuito de aprimorar a robustez da locomoção, Kimura, Fukuoka e Cohen (2007) implementa
uma abordagem de controle utilizando CPGs em conjunto com “respostas” (modulação
de fase com base em dados sensoriais) e “reflexos” (geração de torque com base em dados
sensoriais) para efetuar a locomoção do robô quadrúpede Tekken2. O intuito de utilizar
“respostas” e “reflexos” é tentar compensar por comportamentos dinâmicos inesperados,
que tipicamente ocorrem na locomoção em terrenos irregulares, inclinados e/ou aciden-
tados. No entanto, uma desvantagem desse mecanismo é que cada situação que se deseja
compensar deve ser modelada individualmente, dificultando sua aplicação generalizada.

Em busca de um maior acoplamento entre o ambiente e o controlador, Righetti e
Ijspeert (2008) propõe uma arquitetura de CPG capaz de controlar as fases ascendentes
(stance phase) e descendentes (swing phase) das oscilações, incorporando a realimentação
de sensores de pressão nas patas. Ao final, conclui que a swing phase aparenta ser pra-
ticamente constante para qualquer tipo de caminhada, sendo a stance phase dependente
da velocidade. A incorporação do sinal de sensores no CPG proporcionou um melhor
desempenho para caminhada em terrenos irregulares, estabilizando os robôs e adaptando
a temporização das fases.

Visando empregar uma arquitetura de CPG que permita uma locomoção mais estável
com transição suave entre caminhadas, Wu et al. (2013) propõe uma estratégia utilizando
osciladores Hopf modificados com acoplamento linear, realimentação por sensores e alguns
mecanismos adicionais. Uma das adições propostas configura um estado de transição
adicional entre membros contralaterais (esquerdo/direito) de forma a manter o centro
de gravidade (CoG) dentro do polígono de suporte ao longo de toda caminhada. Outro
mecanismo incorporado trata da adição de um parâmetro único contínuo para o controle
do tipo de caminhada, possibilitando uma transição mais suave entre caminhadas.



23

3 METODOLOGIA

O desenvolvimento de uma estratégia de controle envolve essencialmente cinco etapas:
(1) conhecer o sistema que se deseja controlar; (2) caracterizar os requisitos de projeto
(efeitos desejados com a incorporação do controle); (3) escolher uma estratégia de controle
realizável e com capacidade de atender aos requisitos de projeto; (4) implementar e adap-
tar a estratégia de controle conforme os requisitos de projeto; e (5) avaliar (e possivelmente
ajustar) a estratégia de controle tendo como referência os requisitos de projeto.

3.1 Primeira etapa

Para o caso em questão, a primeira etapa deve abranger o estudo e discernimento
do comportamento dinâmico dos membros que integram o robô quadrúpede, bem como a
posterior análise de seus efeitos no sistema completo. Esse tipo de sistema, diferentemente
de robôs de base fixa (fixed-based robots), que compõem grande parte dos manipuladores
robóticos industriais, depende intrinsecamente de suas interações com o ambiente para
gerar os esforços necessários para movimentação.

3.2 Segunda etapa

A natural subdivisão existente entre membros e torso presente em robôs de base flu-
tuante (floating-based robots) motiva a utilização de uma estratégia de controle segmen-
tada em níveis hierárquicos. Elaborar uma estratégia desse tipo resulta na aplicação
recursiva do procedimento para cada um dos níveis de controle, que sucede, mediante o
back-tracking, na construção do sistema como um todo.

Buscando integrar os elementos que fundamentam a locomoção animal, a caracteri-
zação dos critérios para o estabelecimento da locomoção dinâmica estável bio-inspirada
compõe a segunda etapa. O controlador de baixo nível objetiva estabelecer um com-
portamento dinâmico local capaz de gerar os esforços necessários para manutenção da
locomoção, atenuar as interações impulsivas no contato com o solo e apresentar um ras-
treamento suficientemente rápido e preciso. Já o controlador de alto nível busca gerenciar
e regular a inicialização, finalização e manutenção da locomoção conforme a velocidade
requerida e as marchas naturais disponíveis.

3.3 Terceira etapa

Na terceira etapa, a existência de requisitos com natureza e escopos distintos sugere
a utilização de uma estratégia de controle específica para cada nível. As características
apresentadas como requisitos podem ser atendidas ao utilizar o controle de impedância
para cada membro individual (baixo nível) e um CPG para o robô como um todo (alto
nível).
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A Figura 9 apresenta um diagrama de blocos representativo do sistema como um todo.
Nesse diagrama, o controlador de alto nível (high-level controller) consiste do CPG, que
interpreta os requisitos de velocidade (vd), as marchas naturais disponíveis (Ψ) e o seletor
de influência externa (u), sintetizando os sinais de fase para cada membro (φi); e um
gerador de trajetórias, que utiliza os sinais de fase como parâmetros de uma trajetória
pré-definida para as patas (xdi

). Já o controlador de baixo nível (low-level controller)
implementa o controle de impedância, originando os sinais de torque (τ i) para os motores
com base no rastreamento da trajetória desejada e na realimentação das variáveis das
juntas (qi) e forças externas atuantes (hei

).

Figura 9 – Diagrama de blocos representativo do sistema de controle hierárquico proposto. As
iniciais L, R, F, H se referem aos membros esquerdo (left), direito (right), posterior
(fore) e anterior (hind).
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Fonte: Autoria própria

3.4 Quarta etapa

O primeiro passo para implementação e adaptação da estratégia de controle envolve o
conhecimento das funcionalidades e modos de operação dos métodos aplicados aos subní-
veis de controle. De posse dos conhecimentos necessários, propõe-se que a construção dos
respectivos modelos dinâmicos e controladores seja feita utilizando o software Matlab, em
conjunto com o Simulink e, em específico, o toolbox Simscape Multibody Systems para a
visualização e simulação dos sistemas.
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3.5 Quinta etapa

A etapa final consiste em estabelecer índices de mérito que possibilitem avaliar os re-
sultados obtidos com o sistema controlado. A bio-inspiração almejada motiva a utilização
de parâmetros que representem os elementos que fundamentam a locomoção dinâmica.

Considerando a evidente distinção entre os mecanismos presentes na locomoção dinâ-
mica artificial e os presentes na locomoção animal, torna-se necessário estabelecer índices
que independem de características morfológicas específicas. A abordagem proposta se ba-
seia em índices comumente empregados na literatura (GARCIA et al., 2011; GORDON et
al., 2017; ECKERT et al., 2020; BIEWENER; PATEK, 2018; FUKUHARA et al., 2020),
que se utiliza de grandezas de velocidade (Froude number – Fr, body lengths/second –
BL/s) como forma de comparação entre robôs quadrúpedes com características distintas
(ex.: tamanho, topologia, peso etc.) e/ou animais reais.
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4 MODELO DINÂMICO DOS MEMBROS

No contexto de manipuladores robóticos, a derivação do modelo dinâmico caracteriza
uma importante etapa para simulação de movimento, análise das estruturas e projeto
de algoritmos de controle (SICILIANO et al., 2010). Para o caso em questão, o modelo
dinâmico dos membros configura um elemento essencial na implementação do controlador
de baixo nível baseado no controle de impedância, estabelecendo a forma como o sistema se
comporta naturalmente mediante variadas entradas (ex.: torque gerado pelos atuadores,
forças externas aplicadas etc.).

4.1 Cinemática

O primeiro passo para obtenção do modelo dinâmico consiste na derivação da cinemá-
tica direta, que define a relação entre a postura de um dado ponto no manipulador (R, p)
e as variáveis das juntas (q) através das matrizes de transformação (T), e da cinemática
diferencial, que descreve a relação entre a velocidade de um dado ponto no manipulador
(v, ẋ) e a velocidade nas juntas (q̇) por meio das matrizes Jacobianas (J, JA).

Propõe-se que cada membro seja modelado conforme um manipulador serial pla-
nar com dois DOFs (2R) no referencial horizontal. Aplicando o procedimento Denavit-
Hartenberg (DH) na notação padrão sobre esse modelo, obtém-se o diagrama cinemático
apresentado na Figura 10.

Figura 10 – Diagrama cinemático e parâmetros DH (ai, di, αi, θi) correspondentes ao manipu-
lador serial planar com dois DOFs no referencial horizontal utilizado como modelo
para os membros do robô quadrúpede. Os parâmetros a1 e a2 correspondem aos
comprimentos dos links, enquanto θ1 e θ2, às variáveis das juntas.

a1

a2

z0 x0

y0

f0g

z1 x1

y1

f1g

z2 x2

y2

f2g

�1

�2

i ai di �i �i

1 a1 0 0 �1

2 a2 0 0 �2

Fonte: Autoria própria.
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Seguindo o procedimento DH padrão, as respectivas matrizes de transformação que
correlacionam os sistemas de coordenadas entre dois links adjacentes do robô em função
dos parâmetros DH podem ser obtidas a partir de (1). Convenciona-se utilizar as relações
cϕ = cos(ϕ) e sϕ = sin(ϕ) no intuito de reduzir o espaço necessário para representar essas
operações trigonométricas.

Ti−1
i =

 Ri−1
i pi−1

i

0T 1

 =


cθi

−sθi
cαi

sθi
sαi

aicθi

sθi
cθi

cαi
−cθi

sαi
aisθi

0 sαi
cαi

di

0 0 0 1

 (1)

Considerando o diagrama cinemático da Figura 10 e aplicando (1), dado que para o sistema
em questão n = 2, obtém-se as relações (2) e (3) para i = 1 e i = 2 respectivamente.

T0
1 =

 R0
1 p0

1

0T 1

 =


cθ1 −sθ1 0 a1cθ1

sθ1 cθ1 0 a1sθ1

0 0 1 0
0 0 0 1

 (2)

T1
2 =

 R1
2 p1

2

0T 1

 =


cθ2 −sθ2 0 a2cθ2

sθ2 cθ2 0 a2sθ2

0 0 1 0
0 0 0 1

 (3)

A matriz de transformação que correlaciona o sistema de coordenadas do efetuador {2}
com o sistema de coordenadas da base {0} pode ser obtida pela concatenação das matrizes
de transformação que correlacionam cada link entre esses dois sistemas de coordenadas,
obtendo-se a relação (4).

T0
2 = T0

1T1
2 =

 R0
2 p0

2

0T 1

 =


cθ1+θ2 −sθ1+θ2 0 a1cθ1 + a2cθ1+θ2

sθ1+θ2 cθ1+θ2 0 a1sθ1 + a2sθ1+θ2

0 0 1 0
0 0 0 1

 (4)

A matriz Jacobiana Geométrica com respeito ao efetuador (J) pode ser obtida apli-
cando as relações (5) e (6). A relação (6) é proveniente da utilização exclusiva de juntas
rotacionais.

J =
[

j1 . . . jn

]
(5)

ji =
 jPi

jOi

 =
 zi−1 × (pn − pi−1)

zi−1

 (6)



28

Aplicando os dados coletados na cinemática direta em (6), obtém-se as relações (7) e
(8) para i = 1 e i = 2 respectivamente.

j1 =
 jP1

jO1

 =
 z0 × (p2 − p0)

z0

 =



−a1sθ1 − a2sθ1+θ2

a1cθ1 + a2cθ1+θ2

0
0
0
1


(7)

j2 =
 jP2

jO2

 =
 z1 × (p2 − p1)

z1

 =



−a2sθ1+θ2

a2cθ1+θ2

0
0
0
1


(8)

Utilizando os resultados de (7) e (8) em (5), obtém-se a relação (9). A representação
mínima da matriz Jacobiana Geométrica, envolvendo apenas os graus de liberdade da
cadeia cinemática em questão, pode ser descrita por (10).

J =
 JP

JO

 =



−a1sθ1 − a2sθ1+θ2 −a2sθ1+θ2

a1cθ1 + a2cθ1+θ2 a2cθ1+θ2

0 0
0 0
0 0
1 1


(9)

J =
 −a1sθ1 − a2sθ1+θ2 −a2sθ1+θ2

a1cθ1 + a2cθ1+θ2 a2cθ1+θ2

 (10)

Segundo Siciliano et al. (2010), dado que todos os graus de liberdade da cadeia ci-
nemática em questão geram rotações sobre eixos paralelos, a matriz Jacobiana Analítica
(JA) e a matriz Jacobiana Geométrica (J) são idênticas.

4.2 Dinâmica

O modelo dinâmico pode ser descrito no espaço das juntas conforme apresenta a relação
(11), que envolve a matriz de inércia B(q), Coriolis/centrífuga C(q, q̇), de atrito viscoso
Fv, de atrito Coulomb Fs, e os vetores de gravidade g(q), torques de atuação τ e forças
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generalizadas aplicadas pelo efetuador he (SICILIANO et al., 2010).

B(q)q̈ + C(q, q̇)q̇ + Fvq̇ + Fssgn(q̇) + g(q) = τ − JT(q)he (11)

Além dos parâmetros cinemáticos apresentados na Figura 10, parâmetros relativos
a dinâmica, tanto dos links (subscrito li) quanto dos motores (subscrito mi), como a
massa equivalente (mli , mmi

), postura dos centros de massa (Tli , Tmi
), tensores de inércia

relativos aos centros de massa (Ili , Imi
) e taxa de redução de velocidade dos motores

(kri
) devem ser levados em consideração. Para a aplicação em questão, o momento de

inércia com relação ao eixo z e a postura dos centros de massa foram definidos conforme
apresentam as relações (12), (13) e (14).

Ili,zz = Ili Imi,zz = Imi
(12)

Ti
li

=
 Ri

li
pi

li

0T 1

 =


1 0 0 −(ai − li)
0 1 0 0
0 0 1 0
0 0 0 1

 (13)

Ti−1
mi

=
 Ri−1

mi
pi−1

mi

0T 1

 =


1 0 0 −lmi

0 1 0 0
0 0 1 0
0 0 0 1

 (14)

Considerando os parâmetros cinemáticos e dinâmicos, a matriz B(q) pode ser obtida
através da aplicação da relação (15).

B(q) =
n∑

i=1

(
mliJ

(li)T
P J(li)

P + J(li)T
O RiIi

li
RT

i J(li)
O +

+ mmi
J(mi)T

P J(mi)
P + J(mi)T

O Rmi
Imi

mi
RT

mi
J(mi)

O

)
(15)

A relação (15) envolve o cálculo das matrizes Jacobianas com respeito aos centros de massa
dos links (J(li)), definidas em (16) e (17), e dos rotores dos motores (J(mi)), descritas por
(18) e (19).

J(li) =
[

j(li)
1 . . . j(li)

i 0 . . . 0
]

(16)

j(li)
j =

 j(li)
Pj

j(li)
Oj

 =
 zj−1 × (pli − pj−1)

zj−1

 (17)

J(mi) =
[

j(mi)
1 . . . j(mi)

i 0 . . . 0
]

(18)
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j(mi)
j =

 j(mi)
Pj

j(mi)
Oj

 =



 zj−1 × (pmi
− pj−1)

j(li)
Oj

 j = 1, . . . , i − 1 0
kri

zmi

 j = i

(19)

Aplicando as relações (16) a (19), obtém-se as correspondentes matrizes Jacobianas
com respeito aos centros de massa dos links (J(li)), conforme (20) e (21), e dos rotores dos
motores (J(mi)), em (22) e (23), para i = 1 e i = 2 respectivamente.

J(l1) =
 J(l1)

P

J(l1)
O

 =



−l1sθ1 0
l1cθ1 0

0 0
0 0
0 0
1 0


(20)

J(l2) =
 J(l2)

P

J(l2)
O

 =



−a1sθ1 − l2sθ1+θ2 −l2sθ1+θ2

a1cθ1 + l2cθ1+θ2 l2cθ1+θ2

0 0
0 0
0 0
1 1


(21)

J(m1) =
 J(m1)

P

J(m1)
O

 =



0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

kr1 0


(22)

J(m2) =
 J(m2)

P

J(m2)
O

 =



−(a1 − lm2)sθ1 0
(a1 − lm2)cθ1 0

0 0
0 0
0 0
1 kr2


(23)
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Empregando os resultados coletados de (20) a (23) na relação (15), obtém-se a matriz
de inércia B(q) e seus respectivos componentes (bij), conforme apresentado de (24) a (27).

B(q) =
ml1l2

1

 1 0
0 0

+ Il1

 1 0
0 0

+ k2
r1Im1

 1 0
0 0

+

+
ml2

 a2
1 + l2

2 + 2a1l2cθ2 l2
2 + a1l2cθ2

l2
2 + a1l2cθ2 l2

2

+ Il2

 1 1
1 1

+

+mm2(a1 − lm2)2

 1 0
0 0

+ Im2

 1 kr2

kr2 k2
r2


(24)

b11 = ml1l2
1 + Il1 + k2

r1Im1 + ml2(a2
1 + l2

2 + 2a1l2cθ2) + Il2 + mm2(a1 − lm2)2 + Im2 (25)

b12 = b21 = ml2(l2
2 + a1l2cθ2) + Il2 + kr2Im2 (26)

b22 = ml2l2
2 + Il2 + k2

r2Im2 (27)

Conforme Siciliano et al. (2010), a matriz C(q, q̇) não é única, podendo ser obtida de
forma conveniente a partir da matriz de inércia através da aplicação da relação (28) para
cada elemento (cij). A relação (28) envolve o cálculo dos símbolos Christoffel de primeiro
tipo (cijk) representados pela relação (29).

cij =
n∑

k=1
cijkq̇k (28)

cijk = cikj = 1
2

(
∂bij

∂qk

+ ∂bik

∂qj

− ∂bjk

∂qi

)
(29)

Aplicando a relação (29) para i, j, k ∈ {1, 2}, obtém-se as relações (30) a (35).

c111 = 1
2

(
∂b11

∂q1
+ ∂b11

∂q1
− ∂b11

∂q1

)
= 0 (30)

c112 = c121 = 1
2

(
∂b11

∂q2
+ ∂b12

∂q1
− ∂b12

∂q1

)
= 1

2
∂b11

∂q2
= −ml2a1l2sθ2 (31)

c122 = 1
2

(
∂b12

∂q2
+ ∂b12

∂q2
− ∂b22

∂q1

)
= ∂b12

∂q2
= −ml2a1l2sθ2 (32)

c211 = 1
2

(
∂b21

∂q1
+ ∂b21

∂q1
− ∂b11

∂q2

)
= −1

2
∂b11

∂q2
= ml2a1l2sθ2 (33)

c212 = c221 = 1
2

(
∂b21

∂q2
+ ∂b22

∂q1
− ∂b12

∂q2

)
= 0 (34)

c222 = 1
2

(
∂b22

∂q2
+ ∂b22

∂q2
− ∂b22

∂q2

)
= 0 (35)
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Utilizando os resultados obtidos nas relações (30) a (35), a matriz C(q, q̇) pode ser
obtida aplicando (28), conforme apresenta (36).

C(q, q̇) =
 c11 c12

c21 c22

 = −ml2a1l2sθ2

 θ̇2 (θ̇1 + θ̇2)
−θ̇1 0

 (36)

A contribuição da força gravitacional g(q) =
[

g1 g2

]T
, considerando um vetor de

gravidade g0 =
[

0 −g 0
]T

pode ser obtida conforme (37), resultando em (38) e (39)
para i = 1 e i = 2 respectivamente.

gi = −
n∑

j=1

(
mlj gT

0 j(lj)
Pi

+ mmj
gT

0 j(mj)
Pi

)
(37)

g1 = −
(
ml1gT

0 j(l1)
P1 + mm1gT

0 j(m1)
P1 + ml2gT

0 j(l2)
P1 + mm2gT

0 j(m2)
P1

)
=

= g [ml1l1cθ1 + ml2(a1cθ1 + l2cθ1+θ2) + mm2(a1 − lm2)cθ1 ] =

= g [(ml1l1 + ml2a1 + mm2(a1 − lm2))cθ1 + ml2l2cθ1+θ2 ] (38)

g2 = −
(
ml1gT

0 j(l1)
P2 + mm1gT

0 j(m1)
P2 + ml2gT

0 j(l2)
P2 + mm2gT

0 j(m2)
P2

)
= gml2l2cθ1+θ2 (39)
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5 CONTROLE DE BAIXO NÍVEL

Dentro do contexto da locomoção, o controlador de baixo nível objetiva ser capaz
de modular as interações dos membros com o solo e manter a estabilidade do robô. A
necessidade e importância da interação com o ambiente na locomoção demanda estratégias
de controle capazes de lidar com restrições de movimentação impostas às trajetórias a
serem seguidas pelo efetuador de cada membro.

O controle de impedância busca atender a esse critério ao permitir a caracterização do
sistema dinâmico resultante como uma impedância ativa, definida através de parâmetros
de controle, possibilitando estabelecer um comportamento dinâmico desejado para os
membros.

Conforme Siciliano et al. (2010), o controle de impedância pode ser incorporado ao
modelo dinâmico ao estabelecer a entrada do sistema (u = τ ) com base na trajetória
desejada (xd), e do correspondente erro expresso no espaço operacional (x̃ = xd − xe),
parâmetros do modelo dinâmico (B(q), C(q, q̇), Fv, g(q) e JA), forças generalizadas apli-
cadas pelo efetuador (he) e parâmetros de controle (Md, Kd e Kp) conforme apresentam
as relações (40) e (41).

u = B(q)y + C(q, q̇)q̇ + Fvq̇ + g(q) (40)

y = J−1
A M−1

d (Mdẍd + Kd ˙̃x + Kpx̃ − MdJ̇Aq̇) (41)

Aplicando a lei de controle sobre o modelo dinâmico (11), obtém-se (42). A matriz TA

define a correlação entre a matriz Jacobiana Geométrica e a matriz Jacobiana Analítica
(TA = JJ−1

A ). Dado que J = JA, verifica-se que para o caso em questão TA = I.

Md¨̃x + Kd ˙̃x + Kpx̃ = Md(
BA(q)︷ ︸︸ ︷

J−T
A B(q)J−1

A )−1 TT
Ahe︸ ︷︷ ︸
hA

(42)

Tendo em vista o modelo dinâmico obtido, os termos J−1
A e J̇A, envolvidos na lei de

controle, podem ser obtidos conforme (43) e (44).

J−1
A =

 −a1sθ1 − a2sθ1+θ2 −a2sθ1+θ2

a1cθ1 + a2cθ1+θ2 a2cθ1+θ2

−1

=

= 1
a1a2sθ2

 a2cθ1+θ2 a2sθ1+θ2

−(a1cθ1 + a2cθ1+θ2) −(a1sθ1 + a2sθ1+θ2)

 (43)
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J̇A = ∂

∂t

 −a1sθ1 − a2sθ1+θ2 −a2sθ1+θ2

a1cθ1 + a2cθ1+θ2 a2cθ1+θ2

 =

= −

 a1cθ1 θ̇1 + a2cθ1+θ2(θ̇1 + θ̇2) a2cθ1+θ2(θ̇1 + θ̇2)
a1sθ1 θ̇1 + a2sθ1+θ2(θ̇1 + θ̇2) a2sθ1+θ2(θ̇1 + θ̇2)

 (44)

A lei de controle apresentada em (40) e (41) resulta em um sistema acoplado, perma-
necendo dependente da dinâmica natural da interação com o ambiente através do termo
BA(q). Para que se mantenha a linearidade e haja o desacoplamento, torna-se necessário
incorporar elementos para aferir as forças de contato. Siciliano et al. (2010) propõe outra
lei de controle, que engloba esses elementos, dada por (45) e (46).

u = B(q)y + C(q, q̇)q̇ + Fvq̇ + g(q) + JThe (45)

y = J−1
A M−1

d (Mdẍd + Kd ˙̃x + Kpx̃ − MdJ̇Aq̇ − hA) (46)

Aplicando a lei de controle sobre o modelo dinâmico (11), obtém-se a relação (47),
isenta do termo de acoplamento BA(q).

Md¨̃x + Kd ˙̃x + Kpx̃ = hA (47)

5.1 Curvas Bézier

A trajetória desejada para locomoção foi subdividida em duas parcelas respectivas as
duas fases da locomoção (swing phase, stance phase), ambas descritas através de curvas
Bézier.

Curvas Bézier compõem uma classe de curvas paramétricas descritas em função da
combinação linear de pontos de controle (pk), onde a ordem n da curva é definida pela
quantidade de pontos existentes (k = 0, 1, . . . , n − 1). As relações (48), (49) e (50) definem
de forma explícita uma curva Bézier de ordem n (bz) e suas respectivas derivadas de
primeira (ḃz) e segunda ordem (b̈z).

bz(t) =
n∑

k=0
bzkpk =

n∑
k=0

n!
k!(n − k)!(1 − t)n−ktkpk (48)

ḃz(t) =
n∑

k=0
ḃzkpk =

n∑
k=0

bzk[kt−1 − (n − k)(1 − t)−1]pk (49)

b̈z(t) =
n∑

k=0

{
ḃzk[kt−1 − (n − k)(1 − t)−1] + bzk[−kt−2 − (n − k)(1 − t)−2]

}
pk (50)

O formato das curvas utilizadas foi baseado na implementação para a swing phase
proposta por Hyun et al. (2014), com a devida extensão da abordagem também para a
stance phase, respectivos ajustes na posição dos pontos de controle baseados na definição
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dos frames e tamanho do espaço de trabalho, e a adição de novos pontos visando garantir
a continuidade na transição entre curvas. A utilização desse formato teve como princí-
pio a incorporação de uma trajetória projetada para a locomoção quadrúpede, contendo
elementos característicos para o melhor desempenho nessa aplicação, como o desvio de
obstáculos, a movimentação suave dos membros durante a swing phase e a modulação das
forças de contato, através da incorporação de um parâmetro configurável para a definição
da profundidade de penetração no solo na stance phase.

As relações (51) e (52) apresentam as matrizes portadoras dos pontos de controle
pertinentes a swing phase (Psw) e stance phase (Pst) respectivamente. A trajetória da
stance phase, que conta com um stride length λ0 = 400 mm, incorpora o controle do ponto
de equilíbrio do sistema dinâmico de cada membro através da definição da profundidade
de penetração (δ), que modula as forças aplicadas mediante o contato com o solo (HYUN
et al., 2014). Ambas as trajetórias contam com parâmetros para o controle de escala (Sc).

Psw[mm] =


pT

0

pT
1

. . .

pT
15

Sc =



−200.0 −400.4
−200.0 −400.4
−200.0 −400.4
−280.5 −400.4
−300.0 −261.5
−300.0 −261.5
−300.0 −261.5

0.0 −261.5
0.0 −261.5
0.0 −221.8

303.2 −221.8
303.2 −221.8
282.6 −400.4
200.0 −400.4
200.0 −400.4
200.0 −400.4



Sc (51)

Pst[mm] =


pT

0

pT
1

. . .

pT
6

Sc =



200.0 −400.4
200.0 −400.4
200.0 −400.4

0.0 (1 + δ)(−400.4)
−200.0 −400.4
−200.0 −400.4
−200.0 −400.4


Sc (52)
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6 CONTROLE DE ALTO NÍVEL

O controle de alto nível visa gerenciar e regular o desenvolvimento da locomoção com
base na velocidade de movimentação requerida e a disponibilidade de marchas, sendo
responsável pela sincronia de movimentação dos membros, regulação do torso e geração
de sinais de controle para os níveis inferiores. A implementação de um controlador de
alto nível baseado em um CPG torna possível a geração de padrões rítmicos configuráveis
independentemente de ativação cíclica, reduzindo a complexidade requerida para gera-
ção de sinais oscilatórios e permitindo a sua adaptação conforme o desenvolvimento da
locomoção.

A arquitetura de CPG proposta é baseada no modelo aplicado por Ijspeert (2008) e
Wu et al. (2013), que emprega uma rede de osciladores Hopf modificados (modified Hopf
oscillators) com quatro células, respectivas aos quatro membros do robô, e acoplamento
bidirecional simétrico. Conforme Ijspeert (2008), esse modelo de oscilador permite gerar
ciclos-limite estáveis e independentes da escolha dos parâmetros de frequência, possibili-
tando o controle isolado das fases ascendente e descendente das oscilações.

O modelo de oscilador proposto pode ser representado em função dos estados do sis-
tema (x, y) e dos parâmetros correspondentes a amplitude das oscilações (√µ), frequência
das oscilações (ω) e suas respectivas fases (ωsw, ωst), constantes positivas para o controle
da velocidade de convergência para o ciclo limite (α, β), e grau independência das fases
das oscilações (b), conforme apresentam as relações (53), (54) e (55), onde r =

√
x2 + y2.

Diferentemente do modelo proposto por Wu et al. (2013), a relação (55) foi ajustada
de um fator de correção 0.5 para que os valores correspondentes as fases ascendente e
descendente dos sinais oscilatórios ficassem de acordo com os parâmetros escolhidos.

ẋ = α(µ − r2)x − ωy (53)

ẏ = β(µ − r2)y + ωx (54)

ω = 1
2

(
ωst

e−bx + 1 + ωsw

ebx + 1

)
(55)

A estrutura do CPG é obtida aplicando o modelo de oscilador para cada célula em
conjunto com as relações de acoplamento. Através do acoplamento, é possível sincronizar
as oscilações de forma a obter uma diferença de fase desejada. As relações (56), (57) e
(58) definem o comportamento de cada célula i = {FL, FR, HL, HR}3 da rede CPG com
base nos parâmetros do oscilador, grau (k) e tipo (∆ji) de acoplamento entre células, em
função das diferenças de fase desejadas (θji = 2π[ϕi − ϕj]), e na influência do ambiente
externo (ui).

3As iniciais L, R, F, H se referem aos membros esquerdo (left), direito (right), posterior (fore) e
anterior (hind).
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ẋi = α(µ − r2
i )xi − ωiyi (56)

ẏi = β(µ − r2
i )yi + ωixi + k

∑
j

∆ji + ui (57)

∆ji = yi cos(θji) − xj sin(θji) (58)

As diferenças de fase que compõem o acoplamento entre células são obtidas a partir
dos padrões de marcha disponíveis (Ψ). A influência do ambiente externo, cujo objetivo
é modular a resposta oscilatória com base em dados sensoriais de contato com o solo,
garantindo a manutenção da locomoção, pode ser definida conforme a relação (59).

ui =


0 Sem efeito

−sgn(yi)F Acelerar a transição de fase
−ωixi − k

∑
j ∆ji Parar a transição de fase

(59)

A Figura 11 apresenta um esquemático das diferentes formas de influência do ambiente
externo sobre o diagrama de fase.

Figura 11 – Esquemático das diferentes formas de influência do ambiente externo sobre o dia-
grama de fase. Da esquerda para direita: sem influência externa; aceleração para
transição de fase; e parada da transição de fase. Ijspeert (2008) emprega uma
definição diferente da proposta neste trabalho para ao acoplamento entre células,
mas que apresenta a mesma funcionalidade.

Fonte: (IJSPEERT, 2008).

6.1 Integração com o baixo nível

A arquitetura proposta para o controlador hierárquico completo envolve a interligação
dos sinais oscilatórios provenientes do CPG com a parametrização da trajetória desejada
para cada membro e a dinâmica de contato com o solo. A incorporação da interação
com o solo é feita através da realimentação das forças exercidas pelo efetuador de cada
membro, que configura o sinal de acoplamento com o ambiente externo.
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Na integração do CPG com o gerador de trajetórias, optou-se por utilizar o sinal
oscilatório yi como parâmetro da trajetória desejada para cada membro. A utilização de
yi tem como princípio a maior suavidade observada nos sinais resultantes, fator importante
para sua utilização como parâmetro tendo em vista a diminuição dos esforços requeridos
pelos atuadores. O sinal proveniente de xi foi utilizado como seletor de fase. O seletor de
fase indica qual a fase da locomoção existente em um dado instante de tempo: xi > 0 se
refere a stance phase (ascensão de yi), enquanto xi < 0, a swing phase (descida de yi).

A influência do ambiente externo foi incorporada estabelecendo condições para habili-
tação de cada uma das situações descritas em (59). A aceleração na transição de fase tem
como função adaptar a fase presente considerando uma alteração de estado prematura, ou
seja, rapidamente migrar da stance para swing phase, caso o membro perca contato com
o solo (he = 0), ou da swing para stance phase, caso o membro entre em contato com o
solo (he ̸= 0). A parada na transição de fase objetiva manter a fase presente considerando
a manutenção prolongada de um dado estado quando próximo do momento de transição
(|xi| < xth), mantendo a stance phase caso ainda haja força significativa (|he| > fth), ou
a swing phase não havendo força significativa (|he| < fth).
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7 RESULTADOS

Os resultados obtidos foram organizados em cinco seções definidas conforme a sequên-
cia de desenvolvimento do sistema de controle proposto: (1) validação do modelo dinâmico
dos membros do robô quadrúpede; (2) simulação do controlador de baixo nível; (3) si-
mulação do controlador de alto nível; (4) implementação do controlador hierárquico via
Simulink; e (5) simulação do controlador hierárquico completo.

7.1 Modelo dinâmico dos membros

Para simular o modelo dinâmico no Matlab foram utilizados parâmetros do sistema
definidos conforme a Tabela 2. No geral, os parâmetros foram escolhidos de forma similar
aos utilizados no robô MIT Cheetah desenvolvido por McKenzie (2012). Optou-se por in-
cluir apenas o atrito viscoso, idêntico para ambas as juntas, como forma de amortecimento
linear, permitindo a estabilização natural da resposta do sistema em regime.

Tabela 2 – Parâmetros do sistema utilizados na simulação do modelo dinâmico isolado. O
momento de inércia dos links foi definido tendo em vista estruturas prismáticas com
espessura e largura de 0.1a1 (Izz = (m/12)1.01a2

1). Para os motores, foi utilizado o
momento de inércia informado no datasheet (Allied Motion, 2015) correspondente
aos motores BLDC HT05001.

Parâmetro Valor
a1, a2 0.25 m
l1, l2 0.125 m

lm1 , lm2 0.125 m
mm1 , mm2 1 kg
ml1 , ml2 3 kg
Il1 , Il2 15.781 g.m2

Im1 , Im2 0.21 g.m2

kr1 10
kr2 1
g 9.807 m.s−2

Fv I N.m.(rad/s)−1

Fs O N.m.(rad/s)−1

Fonte: Autoria própria.

As entradas do sistema, que compõem os torques de atuação e as forças aplicadas pelo
efetuador foram definidas conforme apresentam as relações (60) e (61) respectivamente.

τ =
[

τ1 τ2

]T
=
[

10 1
]T

(60)
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he =
[

fx fy

]T
=
[

0 0
]T

(61)

Utilizando as entradas definidas, os ângulos das juntas resultantes em regime perma-
nente (qSS) podem ser estimados solucionando (62).

0 = τ − JT(qSS)he − g(qSS)

0 =
 τ1

τ2

− g

 (ml1l1 + ml2a1 + mm2(a1 − lm2))cθ1 + ml2l2cθ1+θ2

ml2l2cθ1+θ2


0 =

 10
1

− 9.807
 1.25cθ1 + 0.375cθ1+θ2

0.375cθ1+θ2


(62)

Com a resolução analítica de (62), obtém-se θ1 = −42.763◦ e θ2 = −31.459◦. Como
parte da simulação, a relação (11) foi solucionada em função das variáveis das juntas
(q, q̇) utilizando o solver de equações diferenciais ode23s com parâmetros de configuração
definidos conforme a Tabela 3 e condições iniciais q0 =

[
0 0

]T
e q̇0 =

[
0 0

]T
.

Tabela 3 – Parâmetros de configuração do solver de equações diferenciais utilizado para a
simulação do modelo dinâmico isolado. Para o processo iterativo foram utilizados
instantes de tempo em segundos t ∈ {0, maxstep, 2 ∗ maxstep, . . . , StopTime}.

Parâmetro Valor
RelTol 1E − 4
maxstep 1E − 3
StopTime 10

Fonte: Autoria própria.

A Figura 12 apresenta os resultados obtidos em simulação, sendo possível verificar que,
conforme esperado, o sistema estabiliza (q̇ → 0) em qSS =

[
−42.763◦ −31.459◦

]T
.

7.2 Controle de baixo nível

Para simular o controlador no Matlab foram mantidos os parâmetros do sistema de-
finidos para o modelo dinâmico isolado (Tabela 2), bem como os parâmetros do solver
(Tabela 3), e estabelecidas condições iniciais q0 =

[
−150◦ 120◦

]T
e q̇0 =

[
0 0

]T
de

forma a evitar a singularidade de fronteira.
Em um primeiro momento, para validação do controle, as entradas do sistema, que

agora compõem a trajetória desejada e as forças externas aplicadas pelo efetuador, foram
definidas conforme apresentam as relações (63) e (64) respectivamente.

xd(t) =
[

xd yd

]T
=
[

0 0.1
]T

(63)
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Figura 12 – Variáveis das juntas (θ1, θ2) e suas respectivas derivadas (θ̇1, θ̇2) resultantes da
simulação do modelo dinâmico isolado implementado no Matlab.

Fonte: Autoria própria.

he =
[

fx fy

]T
=
[

50U(t − 5) 0
]T

(64)

Os parâmetros de controle (Md, Kd e Kp) foram estabelecidos conforme (65) objeti-
vando gerar uma resposta rápida (ts < 1 s) e reduzido erro de estado estacionário (ess < 1
mm).

Md =
 0.1 0

0 0.1

 Kd =
 5 × 103 0

0 1 × 103

 Kp =
 5 × 104 0

0 5 × 104

 (65)

As Figuras 13 e 14 apresentam os resultados obtidos em simulação para ambas as
implementações do controlador, com (FFB) e sem (NFFB) realimentação das forças. Na
Figura 13, considerando o intervalo t ∈ [0, 3] s, o enfoque é a saída do estado inicial e a
estabilização do sistema sem a atuação de forças externas (he = 0). A Figura 14 expõe o
efeito da atuação de forças externas na manutenção da trajetória desejada.
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Figura 13 – Variáveis do sistema no espaço operacional (xe, ye) no intervalo t ∈ [0, 3] s resul-
tantes da simulação do controlador de baixo nível isolado com e sem realimentação
das forças (FFB/NFFB) implementado no Matlab.

Fonte: Autoria própria.

Figura 14 – Variáveis do sistema no espaço operacional (xe, ye) no intervalo t ∈ [3, 10] s resul-
tantes da simulação do controlador de baixo nível isolado com e sem realimentação
das forças (FFB/NFFB) implementado no Matlab.

Fonte: Autoria própria.

Pela maior simplicidade na escolha dos parâmetros de controle, dependente apenas da
natureza das forças externas aplicadas, optou-se por utilizar a implementação FFB para
o controlador de baixo nível.

7.2.1 Testes e análises com trajetória complexa

Validada a operação do controlador, a trajetória baseada em curvas Bézier foi imple-
mentada. Aplicando a trajetória desejada, com Sc = 0.5I, parametrizada tendo em vista
um período de swing phase Tsw = 0.25 s e uma velocidade na stance phase vst = 2.5
m/s (Tst = λ/vst = 0.2/2.5 = 0.08 s), como entrada para o sistema de controle de baixo



43

nível FFB proposto, considerando kr =
[

40 20
]T

, he = 0, os parâmetros de controle

definidos em (66) e as condições iniciais q0 =
[

−138.484◦ 68.927◦
]T

(primeiro ponto

de controle de Psw) e q̇0 =
[

0 0
]T

, obtém-se as Figuras 15, 16 e 17.

Md =
 0.1 0

0 0.1

 Kd =
 1 × 104 0

0 1 × 104

 Kp =
 1 × 106 0

0 1 × 106

 (66)

Figura 15 – Entradas do sistema (τm1 , τm2) resultantes da simulação do controlador de baixo
nível isolado com realimentação das forças (FFB) e a trajetória projetada para
locomoção implementado no Matlab.

Fonte: Autoria própria.

Figura 16 – Variáveis do sistema (x̃, ỹ) resultantes da simulação do controlador de baixo nível
isolado com realimentação das forças (FFB) e a trajetória projetada para locomo-
ção implementado no Matlab.

Fonte: Autoria própria.
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Figura 17 – Trajetória cíclica resultante da simulação do controlador de baixo nível isolado
com realimentação das forças (FFB) implementado no Matlab.

Fonte: Autoria própria.

7.3 Controle de alto nível

Para simular o controlador de alto nível isolado no Matlab, o CPG foi implementado
conforme as relações (56), (57) e (58), sendo em um primeiro momento solucionadas atra-
vés do solver de equações diferenciais ode45 empregando os mesmos parâmetros utilizados
para a simulação do controle de baixo nível, descritos na Tabela 3.

Os parâmetros do oscilador foram definidos conforme a Tabela 4. No geral, esses parâ-
metros foram escolhidos de forma similar ao proposto por Ijspeert (2008), almejando uma
convergência de y mais rápida que x (β > α), amplitude unitária das oscilações (√µ = 1),
elevado grau independência das fases das oscilações (b >> 1) e grau de acoplamento uni-
tário (k = 1). Com relação aos parâmetros da locomoção, ficou estabelecido um período
fixo de swing phase Tsw = 2π/ωsw = 0.125 s e um duty factor βf = 0.7, resultando em
um período de stance phase Tst = βfTsw = 2π/ωst = 0.175 s. Optou-se neste momento
pela não inclusão da influência do ambiente externo (ui = 0).

Tabela 4 – Parâmetros do oscilador utilizado na simulação do controlador de alto nível isolado.

Parâmetro Valor
α 5
β 50
µ 1
b 1000
k 1

Tsw 0.25 s
Tst 0.175 s

Fonte: Autoria própria.
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Com relação às diferenças de fases, a definição foi feita a partir de padrões de marcha
pré-configurados. A relação (67) apresenta a matriz de padrões de marcha (Ψ), que
contém em cada linha as quatro fases normalizadas (ϕ) respectivas a uma dada marcha
(Tabela 1). A partir da escolha da linha correspondente a marcha desejada, as diferenças
de fases são obtidas.

Ψ = 2π
[

ϕ0 ϕ1 . . . ϕn

]T
(67)

Definidos os parâmetros, considerando a marcha pronk (ϕpronk =
[

0 0 0 0
]T

), o
sistema foi simulado, obtendo-se as Figuras 18 e 19, que representam respectivamente as
variáveis de estado após a convergência ao ciclo limite e o diagrama de fase resultante
para o sinal correspondente ao membro posterior esquerdo (FL).

Figura 18 – Variáveis de estado (xi, yi) após a convergência ao ciclo limite para o controlador
de alto nível isolado empregando a marcha pronk. Cada variável de estado foi
deslocada artificialmente de múltiplos de 2 ms para facilitar a visualização de
sinais com a mesma fase. As iniciais L, R, F, H se referem aos membros esquerdo
(left), direito (right), posterior (fore) e anterior (hind).

Fonte: Autoria própria.

7.4 Implementação dos sistemas no Simulink

O processo de obtenção do modelo dinâmico completo do sistema deve levar em con-
sideração tanto a dinâmica conjunta dos quatro membros e torso quanto as interações
advindas do contato com o solo. A elevada complexidade existente na obtenção desse
modelo sugere uma implementação baseada na utilização de recursos externos que permi-
tam simplificar a simulação do sistema completo. Optou-se por utilizar o Simulink, que
através do toolbox Simscape Multibody Systems e o add-on Simscape Multibody Contact
Forces permite simular sistemas dinâmicos variados e incorporar a dinâmica de contato
de forma simples e eficaz.
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Figura 19 – Diagrama de fase (phase plot) e ciclo limite (limit cycle) correspondentes ao mem-
bro posterior esquerdo (FL) resultante para o controlador de alto nível isolado.

Fonte: Autoria própria.

7.4.1 Membros e torso

Os membros foram modelados, tendo como base as considerações feitas na Seção 7.1,
utilizando blocos do toolbox Simscape Multibody Systems. Os elos, rotores e efetuador fo-
ram representados através de blocos Body Elements → Solid, enquanto as juntas, através
de blocos Joints → Revolute Joint. Todos os componentes foram configurados com os
parâmetros cinemáticos e dinâmicos correspondentes. Além desses elementos, cada mem-
bro ainda conta com blocos Frames and Transforms → Rigid Transform para realizar
a transformação entre diferentes sistemas de coordenadas e um subsistema (Belt Drive),
envolvendo Belts and Cables, para simular a redução de velocidade do motor para as
juntas. A Figura 20 apresenta o modelo implementado para simulação dos membros. O
Apêndice A detalha os parâmetros de configuração respectivos ao Link 1 e a junta 2.

O torso (body) também foi configurado como um bloco Body Elements → Solid, sendo
estabelecido um dimensionamento conforme

[
lx ly lz

]
=
[

0.5 0.1 0.2
]
, orientado

segundo o frame {0}, e massa mb = 10 kg.

7.4.2 Controle de baixo nível

O controlador de baixo nível foi implementado conforme as disposições feitas na Seção
5 através do bloco nativo do Simulink User-Defined Functions → MATLAB Function.
A Figura 21 apresenta o controlador de baixo nível implementado no Simulink.

A trajetória complexa apresentada na Seção 5.1 é implementada de forma individual
para cada membro através do bloco nativo do Simulink User-Defined Functions →
MATLAB Function. A Figura 22 apresenta o gerador de trajetória implementado no Si-
mulink.
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Figura 20 – Modelo dos membros implementado no Simulink utilizando o toolbox Simscape
Multibody Systems. Esse modelo configura um subsistema que contém como en-
tradas: os torques dos atuadores (taum) e uma referência para o frame {0} (Base
Frame); e como saídas: as variáveis das juntas (theta1, theta2), suas respec-
tivas derivadas (theta1_dot, theta2_dot) e uma referência para o frame {2}
(EE Frame). A referência para frames segue a definição estabelecida no diagrama
cinemático da Figura 10.

Fonte: Autoria própria.

Figura 21 – Controlador de baixo nível implementado no Simulink. O controlador de baixo
nível utiliza as entradas correspondentes a trajetória desejada (input) e as forças
externas aplicadas (finput), os estados do sistema (u) e os parâmetros de con-
figuração (param) para gerar os respectivos torques de atuação (taum). O bloco
de controle ainda calcula as variáveis de estado operacional (xe,xe_dot) para o
pós-processamento.

Fonte: Autoria própria.

7.4.3 Controle de alto nível

Seguindo as disposições feitas na Seção 6, o controlador de alto nível foi implementado
através do bloco nativo do Simulink User-Defined Functions → S-Function. O con-
trolador de alto nível utiliza as entradas correspondentes ao acoplamento com o ambiente
externo (u,F), tipo de marcha (gait), velocidade da swing phase (w_sw) e da stance phase
(w_st), parâmetros de configuração do oscilador e condições iniciais (internos ao bloco)
para gerar os respectivos sinais oscilatórios (x,y).
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Figura 22 – Gerador de trajetória implementado no Simulink. Esse bloco utiliza como entrada
os pontos de controle para a swing phase (cp_sw) e stance phase (cp_st) em
conjunto com o parâmetro (tt) e o seletor de fase (ph), que define qual conjunto
de pontos de controle utilizar, para gerar a correspondente trajetória desejada (x).

Fonte: Autoria própria.

7.4.4 Interação com o solo

As forças de contato advindas da interação com o solo foram incorporadas através
da utilização do add-on Simscape Multibody Contact Forces. Considerando a aplicação
em questão, limitada ao plano sagital, o bloco pertinente a interação do efetuador com o
solo corresponde a 2D → Circle to Finite Line Force. Esse bloco gera as respectivas
forças de contato (normal e de atrito) mediante a especificação de dois frames referenciais,
o correspondente ao efetuador CirF e ao plano de contato LinB, definidos conforme a
Figura 23. O bloco permite aferir as forças atuantes em cada um dos elementos em contato
com base em seus respectivos frames, sendo necessária a adaptação da força atuante no
efetuador (−he

2) para realimentação das forças exercidas pelos atuadores (he). Esse ajuste
corresponde a uma mudança de sentido e orientação (he = R0

2he
2).

Figura 23 – Bloco 2D → Circle to Finite Line Force pertencente ao add-on Simscape
Multibody Contact Forces e a definição dos frames de referência, correspondentes
ao efetuador (CirF) e ao plano de contato (LinB), e parâmetros de configuração
(Circle Radius, Line Depth to Reference Frame, Line Length) para gera-
ção das forças de contato.

Fonte: (MILLER, 2021).
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7.5 Controle hierárquico

Os testes e análises envolvendo o sistema completo foram subdivididos em duas eta-
pas, a etapa de validação, que objetiva validar a integração dos sistemas de controle sem a
incorporação da influência externa no controle de alto nível, e a etapa de aplicação, envol-
vendo todos os elementos propostos para o sistema. A etapa de validação foi executada
com e sem a presença das forças de contato afim de avaliar seu impacto no sistema.

O primeiro teste, que consiste da validação da movimentação, foi executado tendo em
vista a utilização dos parâmetros do oscilador estabelecidos na Tabela 4, considerando o
emprego da marcha walk (ϕwalk =

[
0 0.5 0.75 0.25

]T
), com Tst = 0.16 s, no intervalo

t ∈ [0, 4] s, e marcha rotary gallop (ϕrotary gallop =
[

0 0.1 0.6 0.5
]T

), com Tst = 0.08
s, no intervalo t ∈ [4, 10] s. Para o baixo nível foram mantidos os parâmetros definidos na
Seção 7.2.1. A simulação foi realizada tendo em vista os parâmetros de configuração do
solver dispostos na Tabela 3.

As Figuras 24, 25 e 26 apresentam respectivamente os sinais resultantes do controle de
alto nível, esforços nos atuadores e a trajetória cíclica resultante para o membro posterior
esquerdo (FL) no primeiro teste de validação.

O segundo teste, para validação da dinâmica de contato, foi implementado tendo em
vista a utilização de parâmetros de controle mais modestos devido a existência de maiores
esforços advindos dos impactos com o solo. Os parâmetros do controlador de baixo nível
foram definidos conforme a relação (68), considerando uma trajetória com δ = 0.5. Para
o controlador de alto nível, estabeleceu-se Tst = 0.4 s (t ∈ [0, 4] s) e Tst = 0.2 s (t ∈ [4, 10]
s). O restante dos parâmetros foram mantidos conforme o primeiro teste.

Com relação a interação com o solo, optou-se por não alterar as configurações definidas
por padrão, mantendo uma rigidez de contato kpc = 106 N/m, amortecimento de contato
kdc = 102 N/(m/s) e atrito Coulomb com coeficiente de atrito cinético µk = 0.5, coeficiente
de atrito estático µs = 0.7 e limiar de velocidade vth = 1 mm/s.

As Figuras 27, 28 e 29 apresentam respectivamente os sinais resultantes do controle
de alto nível, esforços nos atuadores e trajetória cíclica resultante no segundo teste de
validação.

Md =
 0.1 0

0 0.1

 Kd =
 1 × 104 0

0 1 × 103

 Kp =
 1 × 106 0

0 1 × 104

 (68)

A presença do contato com o solo possibilitou a extração de dados pertinentes ao
desempenho efetivo da locomoção através da velocidade horizontal desenvolvida pelo torso
e sua respectiva altura. A Figura 30 apresenta a velocidade horizontal (ẋb) e altura (yb)
do torso com relação ao solo e seus respectivos valores médios para segundo teste de
validação.
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Figura 24 – Variáveis de estado (xi, yi) após a convergência ao ciclo limite no primeiro teste
de validação para o controlador hierárquico empregando a marcha walk (t ∈ [0, 4]
s) e rotary gallop (t ∈ [4, 10] s). As iniciais L, R, F, H se referem aos membros
esquerdo (left), direito (right), posterior (fore) e anterior (hind).

Fonte: Autoria própria.

A partir da velocidade horizontal e altura média desenvolvidas nos intervalos de t ∈
[0, 4] s e t ∈ [4, 10] s (0.634 e 0.876 m/s, 0.409 e 0.422 m), foi possível calcular, através de
(69) e (70), os índices de mérito correspondentes a velocidade normalizada com relação
ao comprimento do torso (body lengths per second – BL/s) e o número de Froude (Froude
number – Fr), permitindo a comparação de desempenho com outras plataformas, naturais
ou artificiais (ALEXANDER, 1984).

BL/s = ẋb

lb
=


0.634
0.5 = 1.268 t ∈ [0, 4] s

0.876
0.5 = 1.752 t ∈ [4, 10] s

(69)
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Figura 25 – Esforços nos atuadores do membro posterior esquerdo (FL) resultantes do primeiro
teste de validação para o controlador hierárquico empregando a marcha walk (t ∈
[0, 4] s) e rotary gallop (t ∈ [4, 10] s).

Fonte: Autoria própria.

Figura 26 – Trajetória cíclica do membro posterior esquerdo (FL) resultante do primeiro teste
de validação para o controlador hierárquico empregando a marcha walk (t ∈ [0, 4]
s) e rotary gallop (t ∈ [4, 10] s).

Fonte: Autoria própria.
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Figura 27 – Variáveis de estado (xi, yi) após a convergência ao ciclo limite no segundo teste
de validação para o controlador hierárquico empregando a marcha walk (t ∈ [0, 4]
s) e rotary gallop (t ∈ [4, 10] s). As iniciais L, R, F, H se referem aos membros
esquerdo (left), direito (right), posterior (fore) e anterior (hind).

Fonte: Autoria própria.

Fr = ẋb
2

gyb

=



0.6342

(9.807)(0.409) = 0.100 t ∈ [0, 4] s

0.8762

(9.807)(0.422) = 0.185 t ∈ [4, 10] s
(70)

Validado o sistema de controle, um último teste de aplicação envolvendo todos os
elementos propostos para o sistema foi realizado. O teste de aplicação integra a influência
externa no controle de alto nível de forma a modular seu comportamento conforme a
interação dos membros com o solo. A influência externa foi configurada tendo em vista
F = 5 e os limiares xth = 0.2 e fth = 400 N.

As Figuras 31, 32, 33 e 34 apresentam respectivamente os sinais resultantes do controle
de alto nível, esforços nos atuadores, trajetória cíclica resultante, e velocidade horizontal
(ẋb) e altura (yb) do torso no teste de aplicação.
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Figura 28 – Esforços nos atuadores do membro posterior esquerdo (FL) resultantes do segundo
teste de validação para o controlador hierárquico empregando a marcha walk (t ∈
[0, 4] s) e rotary gallop (t ∈ [4, 10] s).

Fonte: Autoria própria.

Figura 29 – Trajetória cíclica do membro posterior esquerdo (FL) resultante do segundo teste
de validação para o controlador hierárquico empregando a marcha walk (t ∈ [0, 4]
s) e rotary gallop (t ∈ [4, 10] s).

Fonte: Autoria própria.
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Figura 30 – Velocidade horizontal (ẋb) e altura (yb) do torso em relação ao solo resultante no
segundo teste de validação para o controlador hierárquico empregando a walk gait
(t ∈ [0, 4] s) e rotary gallop gait (t ∈ [4, 10] s).

Fonte: Autoria própria.

Similarmente ao segundo teste de validação, a partir da velocidade horizontal e altura
média desenvolvidas nos intervalos de t ∈ [0, 4] s e t ∈ [4, 10] s (0.611 e 0.701 m/s, 0.413 e
0.415 m), foi possível calcular, através de (71) e (72), os índices de mérito correspondentes
ao desempenho da locomoção.

BL/s = ẋb

lb
=


0.611
0.5 = 1.222 t ∈ [0, 4] s

0.701
0.5 = 1.402 t ∈ [4, 10] s

(71)

Fr = ẋb
2

gyb

=



0.6112

(9.807)(0.413) = 0.092 t ∈ [0, 4] s

0.7012

(9.807)(0.415) = 0.121 t ∈ [4, 10] s
(72)
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Figura 31 – Variáveis de estado (xi, yi) após a convergência ao ciclo limite no teste de aplicação
para o controlador hierárquico empregando a marcha walk (t ∈ [0, 4] s) e rotary
gallop (t ∈ [4, 10] s). As iniciais L, R, F, H se referem aos membros esquerdo
(left), direito (right), posterior (fore) e anterior (hind).

Fonte: Autoria própria.
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Figura 32 – Esforços nos atuadores do membro posterior esquerdo (FL) resultantes do teste
de aplicação para o controlador hierárquico empregando a marcha walk (t ∈ [0, 4]
s) e rotary gallop (t ∈ [4, 10] s).

Fonte: Autoria própria.

Figura 33 – Trajetória cíclica do membro posterior esquerdo (FL) resultante do teste de apli-
cação para o controlador hierárquico empregando a marcha walk (t ∈ [0, 4] s) e
rotary gallop (t ∈ [4, 10] s).

Fonte: Autoria própria.
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Figura 34 – Velocidade horizontal (ẋb) e altura (yb) do torso em relação ao solo resultante
no teste de aplicação para o controlador hierárquico empregando a marcha walk
(t ∈ [0, 4] s) e rotary gallop (t ∈ [4, 10] s).

Fonte: Autoria própria.
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8 DISCUSSÃO

Verifica-se, analisando os resultados obtidos para os controladores de alto e baixo
nível isolados, que o comportamento esperado, tendo em vista o estabelecimento de um
comportamento dinâmico local desejado nos membros e o gerenciamento/regulação da
locomoção, foi observado.

Para o controlador de baixo nível, duas variações do controle de impedância, em-
pregando (FFB) ou não (NFFB) a realimentação de forças externas foram analisadas e
avaliadas. Por definição, a implementação NFFB apresenta uma dependência dos efeitos
advindos do acoplamento intrínseco com a dinâmica do manipulador. Na respectiva simu-
lação (Figura 14), apesar de ser aplicada uma força externa com apenas uma componente,
erros de estado estacionário surgem em ambas as coordenadas. Em contrapartida, a im-
plementação FFB manteve a independência da dinâmica natural do manipulador, sendo
mais adequada para utilização no controlador de baixo nível.

Tendo em vista a necessidade da aplicação por uma trajetória cíclica dos efetuadores
que incorporasse elementos direcionados para o melhor desempenho da locomoção, uma
trajetória complexa, descrita a partir de curvas Bézier, foi proposta.

O controlador de baixo nível foi submetido a trajetória complexa estabelecida, sendo
avaliados os esforços decorrentes e a qualidade do rastreamento. Os resultados obtidos
(Figuras 15, 16 e 17) indicaram um bom rastreamento da trajetória desejada, com maiores
esforços impostos aos atuadores existentes na transição para a etapa de maior velocidade.

Estabelecido o baixo nível, o controlador de alto nível foi implementado através de
um CPG empregando uma rede de osciladores Hopf modificados com quatro células e
acoplamento bidirecional simétrico. O acoplamento, que estabelece as diferenças de fase
existentes na convergência ao ciclo limite do sistema, foi configurado de forma a im-
plementar as diferenças de fase correspondentes as variadas marchas típicas existentes.
Um termo adicional, modelando diferentes cenários de influência do ambiente externo,
foi incorporado de forma a modular a resposta oscilatória em função de dados sensoriais
provenientes do contato com o solo.

As simulações com o controlador de alto nível (Figuras 18 e 19) apresentaram grande
consistência com os resultados esperados para a marcha escolhida (pronk), característica
por oscilações simultâneas e idênticas em todos os membros. O diagrama de fase convergiu
para um ciclo limite com um formato condizente com o esperado, considerando o tipo de
oscilador e os parâmetros utilizados.

Dispondo do controle de alto e baixo nível isolado, o controle hierárquico proposto foi
implementado no modelo completo do robô elaborado no Simulink, utilizando o toolbox
Simscape Multibody Systems em conjunto com o add-on Simscape Multibody Contact
Forces. No controlador hierárquico, o controle de alto nível parametriza o gerador de
trajetórias para os membros ao mesmo tempo em que está sujeito a influência da dinâmica
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de contato com o solo. Três testes envolvendo dois intervalos com marchas e velocidades
distintas foram propostos para validar a operação do controlador completo.

O primeiro teste buscava validar a movimentação resultante da parametrização do
gerador de trajetórias, avaliando os esforços e dados de rastreamento advindos sem a
presença das forças de contato. Os resultados obtidos (Figuras 24, 25 e 26) demostraram
a capacidade do controle de alto nível, na geração de sinais cíclicos com frequências
e fases correspondentes as configuradas, e do controle de baixo nível, que apresentou
um bom rastreamento da trajetória. Os parâmetros escolhidos incorreram em esforços
nos atuadores da primeira junta superiores aos estabelecidos como limite para o modelo
HT05001 utilizado.

Os elevados esforços demandados dos atuadores podem ser atenuados mediante a re-
dução dos requisitos de velocidade e/ou dos parâmetros de rastreamento para se manter
dentro de suas especificações. No entanto, vale ressaltar que Hyun et al. (2014), mediante
modificações na estrutura dos atuadores, utiliza parâmetros limite bem superiores aos
estabelecidos pelo fabricante.

No segundo teste, a dinâmica de contato com o solo foi incorporada, apresentando
restrições ainda maiores para atuação. O controle de alto nível foi capaz de gerar sinais
cíclicos com frequências e fases correspondentes as configuradas, no entanto, a redução
dos parâmetros de controle de baixo nível e a presença das forças de contato resultaram
na diminuição da capacidade de rastreamento da trajetória. Além dos problemas com
rastreamento, a natureza impulsiva do contato com o solo gerou maiores picos nos esforços
dos atuadores, especialmente no intervalo com requisitos de velocidade mais elevados.

No terceiro teste, além do contato com o solo, sua influência no controlador de alto
nível foi habilitada. Essa adição alterou tanto as formas de onda dos sinais cíclicos quanto
a velocidade desenvolvida no torso, além de gerar maiores esforços nos atuadores, especi-
almente durante os eventos de aceleração da transição.

A incorporação do contato com o solo também possibilitou a extração de dados perti-
nentes ao desempenho efetivo da locomoção através da velocidade horizontal desenvolvida
pelo torso. Ambos os testes apresentaram índices de mérito similares para o primeiro in-
tervalo, enquanto divergiram no segundo. No segundo intervalo, o terceiro teste teve um
desempenho inferior ao segundo com uma redução aproximada de 20% em BL/s e 35%
em Fr.

A habilitação da influência no controlador de alto nível provou ser ineficaz em melhorar
o desempenho da locomoção, reduzindo a velocidade horizontal desenvolvida e elevando
ainda mais os esforços demandados dos atuadores.
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9 CONCLUSÃO

Ao final, conclui-se que a proposta de implementar uma estratégia de controle capaz de
gerar a locomoção dinâmica ativa em robôs quadrúpedes, incorporando aspectos como a
modulação das interações dos membros com o solo e marchas naturais intercambiáveis de
forma estável, foi bem sucedida, sendo possível verificar através de simulações o compor-
tamento e os esforços advindos da locomoção do robô sob diferentes marchas e requisitos
de velocidade, ora apresentando uma situação simplificada a fim de averiguar princípios
de funcionamento ora representando um cenário mais próximo do real com o objetivo de
avaliar a aplicabilidade do sistema.

O projeto e os testes realizados com os controladores de baixo e alto nível isolados
permitiram que aspectos funcionais particulares de cada estratégia de controle, e sua
aplicabilidade para locomoção dinâmica, fossem averiguados.

O controle de baixo nível isolado apresentou índices de desempenho adequados para
o rastreamento, exibindo reduzida divergência da trajetória cíclica proposta. Apesar dos
bons resultados, vale ressaltar que tanto a velocidade na stance phase, relativamente baixa
em comparação com robôs quadrúpedes similares (vst ≈ 4.5 m/s (HYUN et al., 2014)),
quanto a ausência dos impactos com o solo incorreram em uma menor demanda dos atu-
adores para um mesmo desempenho no rastreamento que a esperada para uma simulação
mais próxima da realidade, indicando uma possível limitação para implementação prá-
tica. Sacrificar a qualidade do rastreamento, reduzindo a magnitude dos parâmetros de
controle, pode ser necessária em virtude da limitação imposta pelos atuadores.

As simulações com o controlador de alto nível demonstraram grande consistência com
os resultados esperados para as marchas e velocidade da locomoção escolhidas, sendo
capaz de gerar transições de marchas de forma rápida e estável.

Estabelecidos os controles de alto e baixo nível de forma isolada, o controle hierárquico
completo foi estruturado e avaliado. O controle hierárquico mostrou a efetiva integração
entre alto nível e a parametrização de trajetórias, sendo capaz de gerar e intercambiar
diferentes marchas de forma compatível com os requisitos demandados. Por outro lado,
a modulação da interação com o solo foi pouco efetiva, inclusive com a realimentação
de influências externas no alto nível, gerando elevados esforços nos atuadores, diminuta
rastreabilidade de trajetória e, em geral, baixos índices de mérito em comparação com a
média de outras plataformas robóticas (Fr ≈ 0.481 (SPRÖWITZ et al., 2013)).

Trabalhos futuros poderiam explorar a otimização dos parâmetros de controle de baixo
nível para cada marcha, visando obter um melhor desempenho na modulação das forças
de contato, bem como propor a incorporação de elementos adicionais necessários para
implementação prática.
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APÊNDICE A – Parâmetros dos blocos para o Simscape

Figura A1 – Parâmetros de configuração para o bloco Body Elements → Solid respectivo ao
Link 1 do modelo dos membros implementado no Simulink utilizando o toolbox
Simscape Multibody Systems.

Fonte: Autoria própria.

Figura A2 – Parâmetros de configuração para o bloco Joints → Revolute Joint respectivo
a junta 2 do modelo dos membros implementado no Simulink utilizando o toolbox
Simscape Multibody Systems.

Fonte: Autoria própria.
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