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4  Software 
 
 
 
Neste capítulo será descrito detalhadamente o desenvolvimento do software do sistema 

FEROS, justificando a escolha das tecnologias envolvidas. 

 

4.1  Software para Robôs 
 
O software de um robô envolve a parte de programação para que o hardware execute 

as funções apropriadamente e o usuário possa interagir com o sistema. Podemos 

observar na figura 4.1 que o software envolve as seguintes partes: kernel (ou núcleo), 

que é a parte essencial de um sistema operacional, onde são executadas as rotinas 

básicas, como a administração da execução dos programas; o sistema operacional, 

cuja parte central é o kernel, e tem por finalidade administrar todo o hardware de modo 

a tornar mais simples as tarefas para o usuário programador; o ambiente para 

desenvolvimento, que auxilia o programador, oferecendo ferramentas que facilitam a 

construção de programas em uma determinada linguagem de programação; e os 

algoritmos para controle do robô, que são incorporados nas rotinas de programa, além 

das interfaces gráficas para usuário (GUI – “Graphical User Inteface”), que trazem um 

ambiente amigável para o usuário do sistema. 
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Figura 4.1 – Esquema Geral de Software 

 

4.1.1   Kernel e Sistema Operacional 
 
Escolhida a arquitetura baseada em PC, foi necessário, em primeiro lugar, para 

desenvolver o software, determinar qual o sistema operacional a ser utilizado.  

Uma primeira hipótese, devido à sua alta popularidade, é a utilização de alguma versão 

do sistema Windows. A principal vantagem do Windows é a grande disponibilidade de 

programas e ambientes de desenvolvimento, além de ser o sistema mais utilizado em 

PCs de uso comum.  Pode-se, por exemplo, utilizar o Matlab para construir, de forma 

mais simples, os algoritmos de simulação e controle, e desenvolver uma interface 

gráfica de usuário (GUI). Como desvantagem, o Windows é um sistema proprietário 

pago, com bastante proteção para desenvolvimento de softwares em níveis mais baixos 

e, além disso, é um sistema que não possui características próprias para sistemas de 

tempo real, ou seja, não podem ser garantidos os tempos necessários para os 

processos. Um estudo interessante sobre o aspecto de tempo real em sistemas 

Windows é encontrado em (RAMAMRITHAM, et.al.;2000). 

Por ser considerado um sistema operacional inadequado para tempo real foi descartado 

o seu uso para evitar falhas de desempenho e de tempo que, no caso de um 

manipulador, podem gerar graves acidentes. 

 

Partiu-se então para a utilização de um sistema operacional de tempo real. A diferença 

entre sistemas operacionais de tempo real e os sistemas que não o são é basicamente 

o determinismo, ou seja, a garantia da duração do tempo bem estabelecida. Para 
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conseguir essa característica, a maioria dos sistemas de tempo real oferece um serviço 

no kernel de tempo constante, independente de carga. Ou seja, eles possuem, no 

kernel, um serviço de comunicação entre processos em que a duração de envio da 

mensagem é sempre a mesma, independentemente do tamanho da mensagem ou de 

outros fatores, como número de tarefas, filas e mensagens manipuladas pelo sistema. 

Podemos verificar então, a partir deste exemplo, que o sistema operacional de tempo 

real possui funcionalidades e recursos próprios para garantir o determinismo do 

sistema. O serviço de comunicação entre processos (“Inter-Process Communication”) é 

apenas um deles. 

Além do determinismo, é preciso que o sistema possua como características: 

• Disponibilidade 

• Confiabilidade 

• Estabilidade 

• Segurança 

Neste contexto, se torna necessária a análise de falhas. Para tanto, o sistema 

operacional deve possuir uma estrutura que permita, ao máximo possível: 

• Detecção de erros 

• Confinamento e avaliação de erros 

• Recuperação de erros 

• Tratamento de falhas 

De forma geral, as preocupações do sistema de tempo real, para garantir o 

determinismo e as características já citadas acima, são: 

• Representação de interrupções e troca contextual 

• Concorrência 

• Comunicação e sincronização de tarefas 

• Variação na taxa de dados de comunicação 

• Restrições de “timing” 

• Processamento assíncrono 

• Acoplamento a hardware e outros elementos externos 
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Os sistemas operacionais de tempo real podem ser de mercado (“shelf” - prateleira) ou 

desenvolvido especificamente para a aplicação. Nosso objetivo, no momento, não 

envolve desenvolver um sistema operacional, devido à complexidade do projeto. Foram 

pesquisados diversos sistemas de tempo real no mercado, dos quais os principais a 

nível mundial são: VxWorks, da Wind River e QNX, da QNX Software Systems. Ambos 

são proprietários e pagos. Outra opção seria utilizar um software livre, como por 

exemplo, o sistema Linux, agregando um módulo de tempo real, como o RTLinux.  

Optou-se pela utilização do QNX versão Neutrino 6.3, devido à sua grande utilização no 

mercado brasileiro e mundial; por sua confiabilidade e credibilidade, já que funciona há 

muitos anos em sistemas críticos, como equipamentos industriais e militares; a empresa 

disponibiliza licenças e suporte, incluindo CDs e documentação completa, para 

desenvolvimento de projetos de pesquisa; o sistema é “Unix compliant”, pois utiliza o 

padrão POSIX, ou seja, futuramente pode ser realizada a migração para o sistema 

Linux ou outro baseado em Unix, sem grandes dificuldades. Em 2008, o QNX se tornou 

um sistema “open-source”, mas ainda com necessidade de compra de licença. 

O Linux não foi adotado, a princípio, devido ao módulo de tempo real estar em fase de 

testes e aperfeiçoamento e, portanto, ainda não possui confiabilidade no mercado. 

Porém com a consolidação do módulo e do sistema, futuramente o programa feito em 

QNX pode ser transportado para Linux. 

  

O QNX Neutrino é um sistema operacional (SO) microkernel, ou seja, implementa 

somente os serviços mais fundamentais no kernel do SO, tais como sinais, 

temporizadores e gerenciador de tarefas (“scheduling”). Todos os outros componentes: 

sistema de arquivos, “drivers”, aplicações e outros processos, rodam no espaço do 

usuário na segurança de memória protegida.  A tolerância à falha reside exatamente 

neste ponto. 

Além disso, todos os componentes fazem a comunicação através de uma maneira 

simples e bem definida: passagem de mensagem. Essa passagem de mensagem forma 

um “barramento de software” que permite a qualquer momento a inserção e retirada de 

qualquer componente (ver figura 4.2). As mensagens podem circular de forma 
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transparente pelas fronteiras do processador, fornecendo acesso a qualquer recurso, 

em qualquer lugar da rede. 

 

 

Figura 4.2 – QNX: Microkernel e Barramento por Software 

 

O QNX possui microkernel preemptível e escalonador preemptivo baseado em 

prioridade, permitindo tempos de resposta rápidos e altamente previsíveis 

(determinísticos). Ou seja, durante uma chamada de sistema, o microkernel deixa as 

interrupções desativadas no menor tempo possível (somente na entrada e saída). 

“Threads” de alta prioridade podem ter seus “deadlines” no tempo certo, a cada tempo, 

até mesmo sobre um sistema com pesada carga. (ver figura 4.3) 

O QNX Neutrino oferece: 

• latências de interrupções extremamente rápidas e contextos de chaveamentos 

para ajudar a obter o melhor tempo de resposta possível a partir de seu 

hardware; 

• hierarquia de prioridade distribuída para eliminar inversão de prioridade; 

• modelamento simplificado de atividades em tempo real através de passagem 

síncrona de mensagens; 

• interrupções aninhadas e limite superior fixado na latência da interrupção para 

assegurar que interrupções de alta prioridade serão manipuladas primeiro, com 

um tempo previsível. 
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Figura 4.3 – Interrupção no QNX 

 

4.1.2   Ambiente de Desenvolvimento e Linguagem de Programação 
 

No desenvolvimento da aplicação foi utilizada a ferramenta disponível pelo QNX para 

criação de telas para interface gráfica com o usuário (GUI): o Application Builder ou 

AppBuilder. Para elaboração das rotinas foi utilizado o ambiente de desenvolvimento 

QNX Momentics. A linguagem de programação adotada foi o C. Outras opções 

disponíveis em QNX são o Java e o C++.  A linguagem C foi escolhida por ser a 

linguagem nativa do QNX e pela preferência na utilização de programação estruturada 

à programação orientada a objetos.  

Apesar de vários trabalhos utilizando linguagens como C++ e Java para sistemas de 

tempo real e as técnicas orientadas a objetos possuírem diversas vantagens, como 

planejamento e gerenciamento eficiente de programas complexos e facilidades para 

reuso e manutenção, conforme (HOPLER, OTTER; 2001, p.2213) e (LAPLANTE, 2004, 

p.334) as aplicações geradas através de linguagem orientada a objetos possuem uma 

grande complexidade para se obter a garantia de sistemas preditíveis e seguros para 

operação em tempo real, além de serem mais ineficientes no aspecto tempo de 

execução, principalmente em linguagens que trabalham com “garbage collection”. Esse 

recurso leva o sistema a gerar atrasos de tempo imprevisíveis durante a execução, 

como é caso da linguagem Java.  
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4.1.3   Sistema: algoritmos e interfaces 
 

A concepção do aplicativo FEROS envolve várias funcionalidades, que estão 

distribuídas em um menu na tela principal, dentre elas: 

• Modelagem: proporciona ao usuário a possibilidade de realizar o controle de 

diferentes tipos de braços mecânicos com até seis graus de liberdade, bastando 

para isso alterar os parâmetros cinemáticos e dinâmicos do modelo através do 

software. 

• Controle: o aplicativo permite ao usuário testar diferentes tipos de controladores, 

bem como alterar seus parâmetros e ganhos.  

• Simulação: possibilita que o usuário verifique como irá se comportar o controle 

do robô através de simulação no computador, antes de comandar o robô real. 

Podem ser inseridos os erros paramétricos (como erros de modelagem) e não 

paramétricos (como ruídos). 

A figura 4.4 mostra um fluxograma das etapas a serem executadas pelo usuário do 

sistema para realizar a simulação ponto-a-ponto. 

 

Os capítulos seguintes descreverão os detalhes de cada uma destas funções. 
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4.2  Segurança 
 
 
Para garantir a segurança do sistema, além de utilizar os recursos do QNX, é 

implementado um processo SAFE GUARD em software (ANDERSON, ZALEWSKI; 

1999). Ao ocorrer qualquer uma das falhas, o alarme é acionado, desligando os 

motores e aplicando os freios nos mesmos; o usuário é alertado através de uma 

mensagem na tela e os processos em execução são avisados. Na figura 4.5 estão 

descritos os tipos de falhas possíveis através de um diagrama. 

 

Configuração 
do modelo do 

robô 

Configuração 
do 

controlador 

Configuração 
do  

simulador 

Configuração 
da simulação 
ponto-a-ponto 

 
Simular 

Figura 4.4 – Fluxograma de 
Etapas para Simulação 
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Figura 4.5 – SAFE GUARD 

 
 
 


