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7  Simulação 
 
 
 
A simulação dinâmica do robô envolve reproduzir a dinâmica direta do manipulador 

através de cálculos computacionais. Vários métodos foram propostos para a resolução 

deste problema, os quais são comparados segundo seu custo computacional. São 

utilizados, para simulação, integradores numéricos que também possuem várias formas 

de implementação e deve ser escolhida a melhor configuração conforme custo 

computacional e precisão necessária.  Por fim, deve ser levada em conta a questão do 

tempo real para garantir a confiabilidade e a segurança do sistema.  

 

7.1   Métodos de Simulação de Manipuladores 
 

Em (WALKER;ORIN, 1982) são descritos vários métodos para calcular a dinâmica 

direta, sempre usando uma solução de dinâmica inversa. O chamado “Método 1” é um 

algoritmo simples que utiliza o RNE (“Recursive Newton-Euler”, método de Newton-

Euler na forma recursiva) para determinação da matriz de massa; o “Método 2” 

emprega uma simplificação do método 1, usando a simetria; o “Método 3” é chamado 

de método do corpo rígido composto (CRBM – “composite rigid-body method”) que 

aproveita a consideração de que, no algoritmo, os ligamentos posteriores ao que está 

sendo calculado, são um único corpo rígido; o “Método 4”  denominado método do 

gradiente conjugado, é um método iterativo de resolução de um sistema de equações 

lineares onde a matriz de coeficientes é simétrica e não-singular. Os três primeiros 
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métodos possuem ordem de complexidade, ou custo de cálculo, O(n3) e o último é O 

(n2), onde n é o número de graus de liberdade do robô.  

Em (FEATHERSTONE, 1983) e depois generalizado em (JAIN, 1991) é apresentado o 

método do corpo articulado (ABM – “articulated body method”) com algoritmo de 

complexidade O(n), entretanto, para n<9 ele possui maior custo computacional do que 

os métodos de Walker e Orin. Em (LATHROP, 1986) também é apresentado um 

método O(n). 

Para maiores detalhes sobre os algoritmos de dinâmica direta, ver (MATSUOKA, 2001) 

onde são realizadas simulações aplicando alguns desses algoritmos e realizadas 

comparações. 

 

No sistema FEROS foi utilizado o método 1 de Walker e Orin, o qual possui a vantagem 

de ser iterativo e, portanto, atraente para implementação computacional na linguagem 

C. Além disso, este método é utilizado pelo toolbox de robótica do Matlab logo, foi 

adotado para a realização da validação do simulador FEROS. Futuramente, serão 

implementados outros métodos de simulação.  

Para os algoritmos de Walker e Orin, define-se o vetor b, como sendo a soma dos 

termos gravitacionais, centrífugos e de Coriolis, e atrito: 

( ) ( ) ( )θθθθθ && ,, FGVb ++=        (7.1) 

Desta forma, b é o torque necessário para produzir aceleração zero nas juntas. 

Os termos de b são obtidos da aplicação do RNE para θ  e θ&  atuais e θ&&  nulo. 

A aceleração é calculada por: 

( ) b−= τθθ &&M         (7.2) 

A velocidade e a posição são obtidas através da integração da aceleração calculada e 

da integração da velocidade do passo anterior, respectivamente. 

 

A figura 7.1 mostra o esquema em blocos da simulação utilizando integração numérica 

para sistemas de primeira ordem com o método 1 de Walker e Orin. 
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Figura 7.1 – Diagrama em Blocos do Simulador com Método de Walker e Orin 

 

A figura 7.2 mostra o fluxograma do simulador com método de Walker e Orin #1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicializa e 
aloca 

variáveis 

Cálculo da matriz de inércia 
atual do manipulador 

M = rne() 

Ajusta incerteza  
(erro de modelagem em M) 

Cálculo do torque atual 
mwotau = rne() 

Ajusta incerteza  
(erro de modelagem em mwotau) 

Cálculo da aceleração 
qdd = inv(M) * (storque – mwotau) 

Desaloca variáveis 
e finaliza 

Figura 7.2- Fluxograma do método de Walker e Orin  #1 
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Na figura 7.3 temos o fluxograma da rotina do simulador utilizando o método de Walker 
e Orin #1, embora o algoritmo do método possa ser substituído através da chamada da 
rotina de outro método, apenas obedecendo às variáveis de entrada e saída. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Inicializa e 
aloca 

variáveis 

sq = qy [ns] 
sqd = qdy [ns] 

sqdd = qddy [ns] 

ns = ntc 

(ts=0); 
ts = ts + passo 

Start timer – tempo do 
algoritmo de simulação 

Cálculo do tempo atual: 
 ns * ptr_contr_pos->ta + ts 

Integração da velocidade 
sq = int_bd (sqd) 

Integração da aceleração 
sqd = int_bd (sqdd) 

Verifica limites de posição 

Verifica limites de velocidade 
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7.2   Integração Numérica 
 

Existem vários métodos para realizar a integração numérica que devem ser escolhidos 

e configurados para obter o melhor compromisso entre tempo de simulação e precisão. 

Por exemplo, adotar um passo pequeno resulta em maior precisão, mas também um 

maior tempo de processamento. Adotaremos sempre integração numérica de equações 

ordinárias de primeira ordem, pois supõe-se que os parâmetros do robô são invariantes 

no tempo e os métodos de simulação admitem integrações de primeira ordem, se 

adequadamente empregados. 

 

Existem diversos algoritmos desenvolvidos para integração numérica que são 

classificados em passo fixo e passo múltiplo.  

Cálculo da aceleração 
sqdd = MWO1 (sq,sqd,storque) 

Stop timer – tempo do 
algoritmo de simulação 

Atualiza variáveis de saída das juntas: 
qy [ns+1] = sq 

qdy [ns+1] = sqd 
qddy [ns+1] =sqdd 

ts > ptr_contr_pos->ta 

S 

N 

Desaloca variáveis 
e finaliza 

Figura7. 3- Fluxograma do simulador ponto-a-ponto 
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Os métodos de passo fixo necessitam de apenas um valor para estimar a solução em 

cada intervalo de tempo. Essa estimativa é utilizada então para encontrar o valor da 

função no próximo intervalo de tempo. Por exemplo, dada a equação diferencial de 

primeira ordem: 

),( ytfy =& ,          (7.3) 

para calcular y(t) basta apenas ter o valor no instante anterior y(t-1). Os métodos de 

passo múltiplo necessitam de dois ou mais valores anteriores. Por exemplo, no passo 

duplo, para calcular y(t) é necessário ter, pelo menos, os valores de y(t-1) e y(t-2). 

Ambos são precisos, mas os métodos de passo múltiplo apresentam melhores 

resultados quando a função é descontínua em certos pontos ou suas derivadas variam 

muito rapidamente (sistemas “stiff”). Exemplos de métodos de passo fixo são o 

algoritmo de Euler e os algoritmos de Runge-Kutta; exemplos de métodos de passo 

múltiplo são os algoritmos de Adams-Bashforth e de Adams-Moulton.  

Em geral, os métodos de integração numérica de passo simples utilizam os polinômios 

gerados pela série de Taylor. A ordem do método depende do termo da série onde a 

equação foi truncada. Quanto maior a ordem, maior a precisão e menor o erro, mas 

maior o custo computacional. 

Os algoritmos também podem ser separados em passo fixo ou passo variável. Nos 

métodos de passo fixo, o intervalo de integração é sempre o mesmo, definido a priori. 

Já nos métodos de passo variável, o intervalo de integração varia de forma a manter o 

erro local, por passo, sempre abaixo de um determinado nível de tolerância pré-

definido. 

A figura 7.4 mostra a tela de configuração do integrador numérico no sistema FEROS. 

Por enquanto está pronto para utilização somente o algoritmo de Euler pois é um 

algoritmo de passo simples e fixo, e de primeira ordem, e portanto de fácil 

implementação e baixo custo computacional. Posteriormente serão implementados 

outros métodos. Segundo (CRAIG, 1996) um método de ordem 2 já possui precisão 

suficiente para a simulação de manipuladores. 
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Algoritmo de Euler 
 
Dada a equação diferencial de primeira ordem em (7.3), estima-se y(t) aplicando o 

algoritmo: 

( ) ( )khkkkkhk tttytftyty −⋅+= ++ ),()()( ,      (7.4) 

onde: h é o passo de integração. 

 

 

Figura 7.4 – Tela de Configuração do Solver (Integrador Numérico) 

 

7.3  A Questão do Tempo Real 
 

O conceito de sistemas de tempo real é utilizado quando, além dos requisitos de 

funcionalidade, o sistema necessita obedecer a restrições de tempo, com 

conseqüências graves caso essas restrições não sejam satisfeitas. 

No caso do robô manipulador, é necessário que a malha de controle efetue a correção 

da posição de cada junta dentro de um tempo máximo pré-determinado. Para que isso 

aconteça é necessário que o tempo de execução do algoritmo de controle, bem como o 

tempo de resposta do manipulador real ou simulado, sejam conhecidos e 

determinísticos e não sejam maiores do que o tempo de amostragem (tempo máximo 

estabelecido); portanto, não pode haver variáveis aleatórias que influenciem no tempo. 

Podemos definir essa afirmação da seguinte forma: 
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ts + tc < ta com   ∆ts < ε  e  ∆tc < ε (ε <<ta)   (7.5) 

onde:  ts é o tempo de execução do simulador 

 tc é o tempo de execução do controlador 

 ta é o tempo de amostragem definido 

 ε é a máxima diferença de tempo aceitável para não comprometer os requisitos 

de tempo do sistema e garantir o determinismo. Deve ser mais que 100 vezes menor do 

que o tempo de amostragem. 

 

Os tempos de execução do simulador e do controlador são monitorados e mostrados na 

opção Estatística de Simulação do sistema FEROS.  

 

Caso a inequação (7.5) não seja satisfeita, deve ser tomada uma das seguintes 

medidas: 

• Aumentar o tempo de amostragem, porém um tempo muito grande pode gerar 

instabilidades no sistema ou erros, devido à demora para atuação do controle; 

• Diminuir o tempo de execução do controlador, adotando algoritmos de controle 

mais simples e de menor custo computacional; 

• Diminuir o tempo de execução do simulador, adotando integradores numéricos e 

métodos de simulação com menor custo computacional; 

• Aumentar o passo do integrador numérico (passo fixo) ou aumentar o erro 

relativo/local (passo variável); 

• Trocar o processador do computador por um mais rápido; 

• Otimizar a compilação do programa; 

• Entre outras. 

 

Caso as restrições de (7.5) não sejam satisfeitas, o sistema perde o determinismo.  

É preciso saber a priori qual o tempo de execução dos algoritmos de controle e do 

simulador, e quais são as variáveis que podem provocar algum tipo de alteração nesse 

tempo para que sejam mantidas sob controle ou, se possível, eliminadas. O 
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Encontrar todas estas variáveis é uma tarefa complexa que exige conhecimento 

profundo sobre o sistema. Quanto mais variáveis forem detectadas maior será a 

probabilidade de o sistema manter a duração de tempo constante e, portanto, ser de 

tempo real. Abaixo segue uma lista das variáveis analisadas: 

• Número de graus de liberdade do manipulador – influencia no custo 

computacional dos algoritmos de controle e simulação; 

• Método e algoritmo de controle – cada algoritmo possui um custo computacional 

diferente; 

• Método e algoritmo de simulação – cada algoritmo possui um custo 

computacional diferente; 

• Método e algoritmo de integração numérica, incluindo o passo de integração 

(caso de passo fixo) ou erro local/relativo (caso de passo variável) – cada 

algoritmo possui custo computacional diferente, e com passos ou erros locais 

menores, maior o tempo de processamento; 

• Modelo e velocidade do processador – influencia diretamente no tempo; 

• Sistema operacional – sistemas voltados para tempo real possuem mecanismos 

para manter tempo constante independente da carga do processador, importante 

principalmente nos casos de sistemas que trabalham em multitarefa ou 

“multithread”; 

• Linguagem de programação – linguagens orientadas a objetos possuem maior 

complexidade e mais fatores de imprecisão e variação na determinação do 

tempo; 

• Compilador utilizado – os códigos para o processador podem ser otimizados ou 

não, gerando menor tempo de processamento; 

• Alocação e acesso à memória – o compartilhamento de memória, dados globais, 

alocação de memória podem gerar conflitos, aumentar tempos de acesso à 

memória, esgotar espaço de RAM, necessidade de paginação em HD (dados na 

HD possuem um tempo bastante aleatório de acesso); 

• Acesso direto à memória (DMA) – os DMAs não são controlados pelo 

processador, mas pelo hardware, o que pode gerar conflitos de memória se não 
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for bem administrado além de poder gerar estados de espera no processador 

caso a memória estiver sendo utilizada; 

• Sistemas multitarefa (multi-thread) – os sistemas multitarefa ou “multithread” 

trabalham com vários processos funcionando “simultaneamente”, o escalonador 

ou gerenciador de tarefas alterna a execução dos “threads” e processos 

conforme prioridades estabelecidas e certas regras, e realiza a troca de contexto; 

caso não esteja bem definido e previsível essa rotatividade de processos e 

“threads” pode ocorrer demoras para um processo ser executado pelo 

processador. 

 

Para que essas variáveis estejam sob controle foram adotados os seguintes 

procedimentos: 

• Utilização de sistema operacional em tempo real que possui recursos próprios 

para melhorar a garantia de determinismo do sistema. Conforme explicado em 

capítulo anterior, o QNX reúne essas características, como por exemplo, tempo 

dos serviços de kernel constante independente da carga (determinístico); 

• Utilização de temporizadores “hard real time” do sistema operacional (QNX 

Neutrino); 

• Desabilitação do DMA; 

• Adoção de linguagem C (procedural) ao invés de C++ ou Java (orientado a 

objetos); 

• Estruturação do programa em módulos; 

• Eliminação de chamadas recursivas de rotinas; 

• Utilização dos recursos de otimização do compilador; 

• Utilização do mínimo de memória possível; 

• Uso somente de dados na RAM, não no HD, nem na rede, para os algoritmos de 

controle e simulação; 

• Controle e tratamento da memória alocada dinamicamente; 

• Definição clara das variáveis globais e locais. 
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Esta análise visa produzir um sistema em tempo real, mas podem existir variáveis não 

consideradas aqui. O sistema prevê ainda um processo “safe-guard” que monitora a 

situação do controle do braço mecânico, seja em simulação ou real. Caso ocorra 

alguma anomalia, como por exemplo, demora excessiva para enviar sinal de comando, 

ou valor do encoder fora dos valores normais, o sistema entra em estado de 

emergência e avisa o hardware de segurança, desativando os servomotores e 

aplicando os freios. 

 

 

7.4  Simulação Ponto-a-Ponto 
 

O sistema FEROS permite ao usuário simular os movimentos do manipulador entre dois 

pontos escolhidos. Para tanto, é preciso, antes, configurar ou carregar um modelo de 

robô, e selecionar um controlador e configurar seus parâmetros.  

Conforme se observa na figura 7.5, definem-se as coordenadas do ponto inicial e final, 

na forma de juntas (J1 a J6), ou cartesianas (x,y,z) com a orientação sendo ou por 

ângulos (θ, φ, ψ) ou por quaternions (q1 a q4). A trajetória que o manipulador fará entre 

os dois pontos pode ser selecionada na opção “Gerador de Trajetória”, especificando o 

tipo da trajetória e definindo o intervalo de tempo em que os dados serão enviados 

como referência para o controlador. Caso não seja selecionado o Gerador de Trajetória,  

as juntas serão movimentadas individualmente sem previsão do caminho a ser 

realizado pelo efetuador do manipulador. 

Devem-se selecionar quais as variáveis a serem simuladas: posição, velocidade, 

aceleração e torque. Existe a opção de exportar os dados para que o gráfico seja 

plotado em outro software – o arquivo deve ser especificado nas opções de simulação. 

Após determinar o tempo máximo da simulação, ao apertar o botão é realizada a 

simulação.  
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Figura 7.5 – Tela da Simulação Ponto-a-Ponto 

 

 

Os resultados da simulação são plotados em gráficos separados para cada variável e 

podem ser salvos em um arquivo para exportação. Na tela de estatística, conforme 

figura 7.6, podem ser observados os tempos reais do processamento do algoritmo do 

simulador e do algoritmo do controlador, e o desempenho de cada junta ou coordenada. 

 

 

Figura 7.6 – Tela da Estatística da Simulação 
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Através desses dados podem ser realizadas análises e comparações entre os diversos 

tipos de controladores, entre diferentes parâmetros no modelo de robô, entre métodos 

de simulação e assim por diante. Existem inúmeras possibilidades. No capítulo 9 são 

mostrados alguns exemplos de simulação com o manipulador PUMA560. 

 

Para verificar a robustez do sistema de controle podem ser configurados os erros de 

modelagem do sistema em relação aos parâmetros (incertezas estruturadas) ou erro 

devido aos sinais de interferência ou ruídos (incertezas não estruturadas), conforme 

figura 7.7. Os erros devido às dinâmicas não modeladas não estão incluídos nesta tela. 

Para incluir essas dinâmicas o usuário deve criar sua própria rotina de simulação. 

Os parâmetros estão divididos em: aqueles que dependem somente da posição das 

juntas (J e M), parâmetros de atrito seco e outras não linearidades (F) e demais 

parâmetros que dependem da velocidade e posição das juntas (V, B, G).  

 

 

Figura 7.7 – Tela de Configuração dos Erros de Modelagem 

 

A figura 7.8 mostra o fluxograma da rotina para simulação ponto-a-ponto. Em seguida 

temos a figura 7.9 que mostra o fluxograma para rotina de geração de trajetória, na qual 
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pode ser inserido qualquer algoritmo para cálculo dos pontos de posição das juntas em 

uma dada trajetória. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicializa 
variáveis e 

aloca memória 

Com gerador 
de trajetória? 

Ajusta unidades 
das posições 
inicial e final 

 

Valores de saída  
(qy, qdy, qddy) = 
valores iniciais 
(qi, qdi, qddi) 
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N 

Trajetória Linear 
 

trajlin() 
 

Referência única: 
posição, velocidade 
e aceleração final 

 

Tipo de 
gerador de 
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Trajetória Juntas 
– Polin.ordem 5 

jtraj5() 
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(ntraj=0) 
ntraj++  

Tipo do 
controlador? 
SISO/MIMO 1 

SISO 

2 
MIMO 
Linearizado 

3 
MIMO  
Não Linear 

Independente por Juntas 
PD / PID 

contrpos_siso_ipj (ntraj) 
 

Multivariável  
PD / PID 

contrpos_mimo_pd (ntraj) 
 

Multivariável  
Modos Deslizantes 

contrpos_sliding (ntraj) 
 

Tipo do 
controlador 

MIMO?  

Multivariável  
Não Linear 

contrpos_nonlin (ntraj) 
 

ntraj = 
ptr_traj->nq ? 
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Stop timer – 
tempo de 

simulação total 
 

Gera gráfico de 
posição 
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Gera gráfico de 
velocidade 

 

Gera gráfico de 
aceleração 

 

Gera gráfico de 
torque 

 

Calcula dados da 
estatística (sobressinal, 

erro estac., tempo acomod) 
 

Exporta dados 
para arquivo 

 

Desaloca memória e 
finaliza 

Figura 7.8- Fluxograma da rotina de simulação ponto-a-ponto 
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ti > ptr_traj->nq 

Inicializa e 
aloca 

variáveis 

Calcula no de pontos da trajetória 
ptr_traj->nq = ptr_simu_ponto->tmax / 

ptr_traj->ta 

(ti=0); 
 ti++ 

Calcula tempo no ponto atual 
t = ti* ptr_traj->ta / 

ptr_simu_ponto->tmax 

Algoritmo calcula: 
 c (ref. posição) 

 cd (ref. velocidade) e 
cdd (ref. aceleração) 

Atualiza variáveis de referência 
qr [ti] = c 

qdr [ti] = cd 
qddr [ti] = cdd 

Desaloca 
variáveis e 

Finaliza 

N 

S 

    Figura 7.9 – Fluxograma da rotina de geração de trajetória  


