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Apêndice B – Funções e variáveis 
 

 

 

B.1 Código FEROS 
 

Podemos dividir o código do software FEROS em duas partes, a primeira sendo as 

telas e ambiente gráfico, com rotinas orientadas a eventos para extrair os dados 

inseridos pelo usuário; a segunda formada pelas rotinas dos algoritmos de controle e 

simulação do manipulador. 

No item B.2 são descritos os tipos de arquivo utilizados no software, que podem ser 

criados, abertos e modificados pelo usuário. No item B.3 são descritas as estruturas de 

variáveis criadas para facilitar o armazenamento de dados como os parâmetros do 

modelo do robô, os parâmetros dos controladores, as opções de simulação, entre 

outros. No item B.4 temos a descrição de todas as variáveis globais, que são 

compartilhadsa por todas as funções. Finalmente no item B.5 são descritas com 

detalhes as principais rotinas, com explicação de suas variáveis de entrada, saída e 

locais, as funções de biblioteca chamadas no início da rotina e sua forma de 

declaração. 

 

 

B.2  Descrição de arquivos do usuário 
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Extensão Significado Descrição 
*.fmr Feros Modelo Robô Arquivo contendo os parâmetros da modelagem do robô 
*.fcp Feros Controle Posição Arquivo contendo os parâmetros do controlador de posição 
*.fde Feros Dados Exportação Arquivo contendo os dados de posição, velocidade, 

aceleração e/ou torque das juntas / coordenadas 

 

B.3  Descrição das variáveis - estruturas de dados (struct) 
 

Struct Variável Tipo Descrição 
robot n int Número de graus de liberdade do robô 
robot mod_robot char [20] Texto do modelo do robô 
robot fab_robot char [20] Texto do fabricante do robô 
robot com_robot char [100] Texto com comentário sobre o robô 
robot gravidade float [3] Vetor aceleração da gravidade [m/s2] 

robot Tbase float [4][4] 
Matriz de transformação homogênea do sistema  
base do ambiente em relação ao sistema base 
do robô [m, rad] 

robot Ttool float [4][4] 
Matriz de transformação homogênea do sistema 
da ferramenta do robô em relação ao sistema 
da última junta do robô [m, rad] 

robot fext float [7] 
Vetor de forças e momentos externos aplicados 
ao efetuador do robô. [N, Nm] 

 

Struct Variável Tipo Descrição 
link il int Número da junta / ligamento 
link alpha float Parâmetro de DH – α [rad] 
link a float Parâmetro de DH – a [m] 
link theta float Parâmetro de DH – θ [rad] 
link d float Parâmetro de DH – d [m] 
link RP int Tipo de junta: Rotacional (0) ou Prismática (1) 

link mdh int 
Tipo de parâmetros de DH: Padrão (0) ou 
Modificado (1) 

link m float Massa do ligamento [kg] 
link I float [3][3] Matriz de inércia do ligamento [kg.m2 ] 
link r float [3] Centro de gravidade do ligamento [m] 
link qlim float [2] Limite mínimo e máximo da junta [rad] 
link offset float Deslocamento do zero da junta [rad] 
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Struct Variável Tipo Descrição 
motor_dc im int Número do motor correspondente à junta 
motor_dc mod_motor char [20] Texto do modelo do motor 
motor_dc fab_motor char [20] Texto do fabricante do motor 
motor_dc Ra float Resistência do enrolamento [Ω] 
motor_dc La float Indutância do enrolamento [mH] 
motor_dc Km float Constante elétrica [V/krpm] 
motor_dc Kt float Constante mecânica [Nm/A] 
motor_dc Jm float Momento de inérica [kg.mm2] 
motor_dc Bm float Atrito viscoso [Nm/rad/s. e-3] 
motor_dc Mn float Torque nominal [Nm] 
motor_dc Nn float Rotação nominal [rpm] 
motor_dc In float Corrente nominal [Aac ef] 
motor_dc Vn float Tensão nominal [Vac ef] 
motor_dc Pn float Potência nominal [W] 
motor_dc ef_motor float Eficiência do motor 

 

Struct Variável Tipo Descrição 
drive id int Número do drive correspondente à junta 
drive mod_drive char [20] Texto do modelo do drive 
drive fab_drive char [20] Texto do fabricante do drive 

drive I_lim float [2] 
Limites mínimo e máximo de entrada de sinal no 
drive (torque) [Nm] 

drive  O_lim float [2] 
Limites mínimo e máximo de saída de sinal do 
drive (posição) [pulsos] 

drive Td Float 
Constante de tempo da função de transferência 
do drive [ms] 

drive Kd float 
Ganho da função de transferência do drive 
[V/Nm] 

drive Cd float 
Resolução do sensor de posição (encoder) 
[pulsos/rotação] 

 

Struct Variável Tipo Descrição 
transmissao it Int Número da transmissão correspondente à junta 
transmissao G float Relação do redutor de velocidade 

transmissao Jt float 
Momento de inérica de todo o sistema de 
transmissão [kg.mm2] 

transmissao Bt float 
Atrito viscoso de todo o sistema de transmissão 
[Nm/rad/s. e-3] 

transmissao Tc float [2] 
Vetor de atrito seco (sentido pos. e neg. da 
junta) de todo o sistema de transmissão [Nm] 

transmissao Tg int 
Tipo de redução: 0 – Nenhum, 1 – Engrenagem 
simples, 2 – Planetária, 3 – Harmonic Drive, 4 – 
Rotary Vector. 

transmissao TT Char [60] Texto do tipo do sistema de transmissão 
transmissao ef_transm float Eficiência do sistema de transmissão 
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Struct Variável Tipo Descrição 

siso_pd kp float [7] 
Vetor dos ganhos proporcionais do controlador 
PD independente de cada junta 

siso_pd kd float [7] 
Vetor dos ganhos derivativos do controlador PD 
independente de cada junta 

 

Struct Variável Tipo Descrição 

siso_pid kp float [7] 
Vetor dos ganhos proporcionais do controlador 
PID independente de cada junta 

siso_pid ki float [7] 
Vetor dos ganhos integrativos do controlador 
PID independente de cada junta 

siso_pid kd float [7] 
Vetor dos ganhos derivativos do controlador 
PID independente de cada junta 

 

Struct Variável Tipo Descrição 

mimo_pd kp float [7] 
Vetor dos ganhos proporcionais do controlador 
PD multivariável 

mimo_pd kd float [7] 
Vetor dos ganhos derivativos do controlador PD 
multivariável 

 

Struct Variável Tipo Descrição 

mimo_pid kp float [7] 
Vetor dos ganhos proporcionais do controlador 
PID multivariável 

mimo_pid ki float [7] 
Vetor dos ganhos integrativos do controlador 
PID multivariável 

mimo_pid kd float [7] 
Vetor dos ganhos derivativos do controlador 
PID multivariável 

 

Struct Variável Tipo Descrição 
slide_mode c float [7] Vetor de parâmetros da superfície de controle 

slide_mode lambda float [7] 
Vetor de parâmetros de aceleração de 
convergência 

slide_mode JM float [7] Limite superior do erro de modelagem de J+M 

slide_mode VBG float [7] 
Limite superior do erro de modelagem de  
V+B+G 

 

Struct Variável Tipo Descrição 

traj tipo tipo 
Tipo de geração de trajetória (0 – Nenhum; 1 – 
Por Juntas, polin.ordem 5; 2 – Por Juntas, 
polin.ordem 7; 3 – Cartesiano, Linear). 

traj nq float [7] Número de pontos de referência na trajetória. 

traj ta float [7] 
Tempo de amostragem dos valores de 
referência para o controlador [ms] 
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Struct Variável Tipo Descrição 

contr_pos tipo int 

Tipo de controlador de posição (0 – Nenhum; 1 
– Independente por Juntas; 2 – Multivariável 
com Linearização; 3 – Multivariável sem 
Linearização) 

contr_pos siso int 
Tipo de controlador independente por juntas (0 
– Nenhum; 1 – PD; 2 – PID). 

contr_pos mimolin int 
Tipo de controlador multivariável com 
linearização (0 – Nenhum; 1 – PD; 2 – PID; 3 – 
Modos Deslizantes). 

contr_pos mimonao int 
Tipo de controlador multivariável sem 
linearização. 

contr_pos siso_comptorque int 
Ativação de compensação de torque de carga 
devido às demais juntas. 

contr_pos siso_compgrav int Ativação de compensação de gravidade. 
contr_pos siso_prealim int Ativação de pré-compensação. 

contr_pos mimolin_robtipo int 
Tipo de controlador robusto adicionado ao 
controle multivariável com linearização (0 – 
Nenhum; 1 – H∝; 2 – Síntese µ; 3 – LQG/LTR) 

contr_pos mimolin_aprend int 
Ativação de controle por aprendizado (rede 
neural). 

contr_pos ta float 
Tempo de amostragem para atualização da 
saída de controle [s] 

contr_pos nqc float 
Número de pontos de saída de controle entre 
dois valores de referência de trajetória. 

 

Struct Variável Tipo Descrição 
simu_ponto tipo int  
simu_ponto qi float [8] Vetor da posição inicial do robô 
simu_ponto qdi float [8] Vetor da velocidade inicial do robô 
simu_ponto qddi float [8] Vetor da aceleração inicial do robô 
simu_ponto qf float [8] Vetor da posição final do robô 
simu_ponto qdf float [8] Vetor da velocidade final do robô 
simu_ponto qddf float [8] Vetor da aceleração final do robô 
simu_ponto simpos int Ativa mostrar resultados da saída de posição 
simu_ponto simvel int Ativa mostrar resultados da saída de velocidade 

simu_ponto simacel int 
Ativa mostrar resultados da saída de 
aceleração 

simu_ponto simtorque int Ativa mostrar resultados da saída de torque 

simu_ponto icoord int 

Tipo de coordenadas para os pontos inicial e 
final (0 – Nenhum; 1 – Posição das Juntas; 2 – 
Coordenadas Cartesianas (posição e angulos); 
3 – Coord. Cartesianas (posição e quaternions) 

simu_ponto tmax float 
Tempo da simulação para movimentação entre 
os pontos inicial e final [s] 

simu_ponto nqy float 
Número total de respostas de saída ao longo da 
simulação 

simu_ponto export int 
Ativa exportação dos resultados da simulação 
para arquivo 
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Struct Variável Tipo Descrição 
estat timer_contr float Tempo gasto pelo algoritmo do controlador 
estat timer_simu float Tempo gasto pelo algoritmo de simulação 

estat timer_total float 
Tempo total gasto na simulação, do ponto 
inicial até o ponto final 

estat timer_ciclo float 
Tempo gasto em um ciclo de amostragem, 
somando controle e simulação  

estat erroest float [8] 
Erro estacionário da saída posição de cada 
coordenada ou junta 

estat sobres float [8] 
Sobressinal da saída de posição de cada 
coordenada ou junta 

estat tempacom float [8] 
Tempo de acomodação (5%) da posição de 
cada coordenada ou junta 

 

Struct Variável Tipo Descrição 

solver tipo int 
Tipo do integrador numérico (0 – passo fixo; 1 – 
passo variável)  

solver tipo_fixo int Tipo do integrador de passo fixo  
solver ta_fixo float Valor do passo do integrador de passo fixo 
solver restr_fixo int Restrição do passo fixo 
solver tipo_var int Tipo do integrador de passo variável 

solver ta_min float 
Valor mínimo do passo do integrador de passo 
variável 

solver ta_max float 
Valor máximo do passo do integrador de passo 
variável 

solver ta_inicial float 
Valor inicial do passo do integrador de passo 
variável 

solver tol_abs float 
Tolerância absoluta do integrador de passo 
variável 

solver tol_rel float 
Tolerância relativa do integrador de passo 
variável 

solver zero_cross int Cruzamento de zero 

solver prec_sen float 
Erro máximo de precisão nos algoritmos de 
seno e cosseno 

 

Struct Variável Tipo Descrição 

erro_model JM float 
Erro de modelagem nos parâmetros relativos às 
matrizes J e M [%] 

erro_model VBG float 
Erro de modelagem nos parâmetros relativos às 
matrizes V, B e G [%] 

erro_model F float Erro de modelagem no atrito seco, matriz F [%] 
erro_model sF int Ativa ou desativa o atrito seco no modelo 
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B.4  Descrição das variáveis globais 
 

Variável Tipo Declaração  Descrição 

T float [7] [4] [4] 
cabeca.h Matriz de transformação homogênea de todas as 

juntas 
R float [7][3][3] cabeca.h Matriz de rotação de todas as juntas 
ptr_rob struct robot *  cabeca.h Ponteiro para struct robot 
ptr_link struct link * [7] cabeca.h Vetor de 6 ponteiros para struct link 
ptr_motor_dc struct motor_dc * [7]  cabeca.h Vetor de 6 ponteiros para struct motor_dc 

ptr_transmissao 
struct transmissão * 
[7] 

cabeca.h 
Vetor de 6 ponteiros para struct transmissao 

ptr_drive struct drive * [7] cabeca.h Vetor de 6 ponteiros para struct drive 
ptr_siso_pd struct siso_pd * cabeca.h Ponteiro para struct siso_pd 
ptr_siso_pid struct siso_pid * cabeca.h Ponteiro para struct siso_pid 
ptr_mimo_pd struct mimo_pd * cabeca.h Ponteiro para struct mimo_pd 
ptr_mimo_pid struct mimo_pid * cabeca.h Ponteiro para struct mimo_pid 
ptr_solver struct solver * cabeca.h Ponteiro para struct solver 
ptr_contr_pos struct contr_pos * cabeca.h Ponteiro para struct contr_pos 
ptr_traj struct traj * cabeca.h Ponteiro para struct traj 
ptr_simu_ponto struct simu_ponto * cabeca.h Ponteiro para struct simu_ponto 
ptr_simu_graf struct simu_graf * cabeca.h Ponteiro para struct simu_graf 
ptr_erro_model struct erro_model * cabeca.h Ponteiro para struct erro_model 
ptr_estat struct estat * cabeca.h Ponteiro para struct estat 
ptr_slide_mode struct slide_mode * cabeca.h Ponteiro para struct slide_mode 

fp_fmr FILE * 
cabeca.h Ponteiro de arquivo para parâmetros do modelo 

do robô 

fp_fcp FILE * cabeca.h Ponteiro de arquivo para parâmetros do controle 
de posição 

fp_fde FILE * cabeca.h Ponteiro de arquivo para exportação de dados 

arq_fmr char [100] 
cabeca.h Nome do arquivo para parâmetros do modelo do 

robô  

arq_fcp char [100] cabeca.h Nome do arquivo para parâmetros do controle de 
posição 

arq_fde char [100] cabeca.h Nome do arquivo para exportação de dados 
qr float * [7] cabeca.h Vetor de referência de posição das juntas 
qdr float * [7] cabeca.h Vetor de referência de velocidade das juntas 
qddr float * [7] cabeca.h Vetor de referência de aceleração das juntas 
qy float * [7] cabeca.h Saída de posição das juntas 
qdy float * [7] cabeca.h Saída de velocidade das juntas 
qddy float * [7] cabeca.h Saída de aceleração das juntas 
tau float * [7] cabeca.h Torque de controle das juntas 
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B.5  Descrição das principais rotinas 
 

Rotina: cabeca.h Declaração:   --- 
Biblioteca:  Pt.h, stdio.h, stdlib.h, string.h 
Descrição:   Cabeçalho incorporado a todas as funções, com a declaração de todas as variáveis globais 
e das funções  
Variáveis de entrada:   --- 
Variáveis de saída:    --- 
Variáveis locais:  --- 

 

Rotina: fmdh.c  Declaração:  void fmdh (float , int) 
Biblioteca:  cabeca.h 
Descrição:   Cálculo da matriz de transformação homogênea e matriz de rotação do ligamento nlink, com 
o valor da posição da junta igual a qdh, considerando parâmetros de DH padrão 
Variáveis de entrada:    
Variável Tipo Descrição 
qdh float Valor de posição da junta  
nlink int Matriz de transformação homogênea de todas as juntas 
Variáveis de saída (implícitas - globais):  
Variável Tipo Descrição 
T float [nlink] [] [] Matriz de transformação homogênea do ligamento nlink 
R float [nlink] [] [] Matriz de rotação do ligamento nlink 
Variáveis locais: --- 

 

Rotina: jtraj5.c  Declaração:  void jtraj5 (void) 
Biblioteca:  cabeca.h 
Descrição:   Cálculo da trajetória das juntas através de polinômio de ordem 5 
Variáveis de entrada (implícitas - globais):    
Variável Tipo Descrição 

ptr_traj->ta float 
Tempo de amostragem dos valores de referência para o 
controlador [ms] 

ptr_simu_ponto->tmax float 
Tempo da simulação para movimentação entre os pontos 
inicial e final [s] 

ptr_rob->n int Número de graus de liberdade do robô 
ptr_simu_ponto->qi float [] Vetor da posição inicial do robô 
ptr_simu_ponto->qdi float [] Vetor da velocidade inicial do robô 
ptr_simu_ponto->qddi float [] Vetor da aceleração inicial do robô 
ptr_simu_ponto->qf float [] Vetor da posição final do robô 
ptr_simu_ponto->qdf float [] Vetor da velocidade final do robô 
ptr_simu_ponto->qddf float [] Vetor da aceleração final do robô 
Variáveis de saída (implícitas - globais):    
Variável Tipo Descrição 
ptr_traj->nq int Número de pontos de trajetória 
qr float [i][ti] Vetor de referência de posição das juntas 
qdr float [i][ti] Vetor de referência de velocidade das juntas 
qddr float [i][ti] Vetor de referência de aceleração das juntas 
Variáveis locais: 
Variável Tipo Descrição 
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i int Contador do número de graus de liberdade para “loops”  
ti int Contador do número de pontos da trajetória 
t float Tempo 
PoliA[7] float Coeficiente A do polinômio 
PoliB[7] float Coeficiente B do polinômio 
PoliC[7] float Coeficiente C do polinômio 
PoliD[7] float Coeficiente D do polinômio 
PoliE[7] float Coeficiente E do polinômio 
c float Referência de posição 
cd float Referência de velocidade 
cdd float Referência de aceleração 

 

Rotina: rne.c  Declaração:  void rne (float *, float *, float *, float *, float *) 

Biblioteca:  cabeca.h 
Descrição:   Cálculo da dinâmica inversa (dada as variáveis de posição, velocidade e aceleração das 
juntas, fornece o torque em cada motor)  
Chamadas de funções:  fmdh, seno, cosseno 
Variáveis de entrada (explícitas):    
Variável Tipo Descrição 
q float * Vetor de posição das juntas 
qd float * Vetor de velocidade das juntas 
qdd float * Vetor de aceleração das juntas 
fext float * Vetor de forças e torques externos 
Variáveis de entrada (implícitas - globais):    
Variável Tipo Descrição 
ptr_rob->n int Número de graus de liberdade 
ptr_rob->gravidade float [3] Vetor aceleração da gravidade 
ptr_transm[j]->G float Valor da redução da transmissão de cada junta 
ptr_transm[j]->Jt float Valor do momento de inércia da transmissão de cada junta 
ptr_motor_dc[j]->Jm float Valor do momento de inércia do motor de cada junta 
ptr_transm[j]->Bt float Valor do atrito viscoso da transmissão de cada junta 
ptr_motor_dc[j]->Bm float Valor do atrito viscoso do motor de cada junta 
ptr_transm[j]->Tc float [2] Valor do atrito seco da transmissão de cada junta 
ptr_erro_model->sF int Inclusão ou não do atrito seco no modelo 
ptr_erro_model->F float Erro de modelagem do atrito seco 
ptr_link[j]->m float Valor da massa de cada ligamento 
ptr_link[j]->I float [3] [3] Matriz de inércia de cada ligamento 
ptr_link[j]->r float [3] Vetor de centro de massa de cada ligamento 
ptr_link[j]->a float Parametro DH – a 
ptr_link[j]->d; float Parametro DH – d 
ptr_link[j]->alpha float Parametro DH - α 
ptr_link[j]->RP int Tipo da junta: rotacional ou prismática 
Variáveis de saída (explícitas):    
Variável Tipo Descrição 
tau float * Vetor de torque dos motores das juntas 
Variáveis locais: 
Variável Tipo Descrição 
grav float * Vetor aceleração da gravidade 
Rm float [3][3] Matriz de rotação de uma junta 
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Rmt float [3][3] Matriz de rotação transposta de uma junta 
d float [7] Vetor de parâmetros de DH – d 
w float * Vetor de velocidades angulares 
wd float * Vetor de acelerações angulare 
v float * Vetor de velocidades lineares 
vd float * Vetor de acelerações lineares 
w_aux float * Vetor auxiliar para cálculo da velocidade angular 
wd_aux float * Vetor auxiliar para cálculo da aceleração angular 
v_aux float * Vetor auxiliar para cálculo da velocidade linear 
vd_aux float * Vetor auxiliar para cálculo da aceleração linear 
vhat float * Vetor aceleração para cálculo da força 
vhat_aux float * Vetor auxiliar de cálculo da aceleração para cálculo da força 
f float * Vetor força  
nn float * Vetor torque  
f_aux float * Vetor auxiliar para cálculo da força 
nn_aux float * Vetor auxiliar para cálculo do torque 
pstar float [7][3]  
F float * Vetor força 
N float * Vetor torque 
Fm float [7] Vetor força 
Nm float [7] Vetor torque 
z0 float * Vetor [0 0 1] 
G float  Relação de redução 
Jm float Momento de inércia do motor 
Jt float Momento de inércia da transmissão 
Bm float Atrito viscoso do motor 
Bt float Atrito viscoso da transmissão 
Tc float [2] Vetor de atrito seco (positivo e negativo) 
j int Índice para número da junta 

 

Rotina: MWO1.c  Declaração:  void MWO1 (float *, float *, float *, float *) 
Biblioteca:  cabeca.h 
Descrição:   Método de Walker e Orin #1 para cálculo da dinâmica direta  (dada o torque dos motores de 
cada junta, e a posição e velocidade, calcula a aceleração de cada junta) 
Chamadas de funções:  rne, inv 
Variáveis de entrada (explícitas):    
Variável Tipo Descrição 
q float * Vetor de posição das juntas 
qd float * Vetor de velocidade das juntas 
torque float * Vetor de torque dos motores das juntas 
Variáveis de entrada (implícitas - globais):    
Variável Tipo Descrição 
ptr_rob->gravidade float * Vetor aceleração da gravidade 
ptr_erro_model->JM float * Erro de modelagem nos coeficientes da aceleração 
ptr_erro_model->VBG; 
 

float * 
Errro de modelagem nos coeficientes de velocidade e 
posição das juntas 

Variáveis de saída (explícitas):    
Variável Tipo Descrição 
qdd float * Vetor de aceleração das juntas 
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Variáveis locais: 
Variável Tipo Descrição 
M float [][] Matriz auxiliar para cálculo da matriz de inércia 
My float [][] Matriz auxiliar para cálculo da matriz de inércia invertida 
mwotau float * Vetor auxiliar para torque  
grav_rec float * Vetor auxiliar para armazenar gravidade 
af float * Vetor auxiliar para forças externas 
qm float * Vetor auxiliar para posição  
qdm float * Vetor auxiliar para velocidade 
qddm float * Vetor auxiliar para aceleração 
j int Contador 
i int Contador 
tor float * Vetor auxiliar para torque  
 
Rotina: sim_MWO.c  Declaração:  void sim_MWO (int ) 
Biblioteca:  cabeca.h, time.h, math.h 
Descrição:   Rotina principal do simulador para os métodos de Walker e Orin. Verifica limites de posição e 
velocidade, após integração da velocidade e aceleração anteriores. Atualiza tempo de simulação. 
Chamadas de funções:  int_bd, int_bd, MWO1 
Variáveis de entrada (explícitas):    
Variável Tipo Descrição 

ns int 
Índice para contagem de vezes de amostragem da saída 
após simulação 

Variáveis de entrada (implícitas - globais):    
Variável Tipo Descrição 
ptr_rob->n int Número de graus de liberdade 
qy float [i][ns] Vetor de posição na ns-ésima amostragem 
qdy float [i][ns] Vetor de velocidade na ns-ésima amostragem 
qddy float [i][ns] Vetor de aceleração na ns-ésima amostragem 
tau float [i][ns] Vetor de torque na ns-ésima amostragem 
ptr_solver->ta_fixo float Passo de integração numérica (método passo fixo) 
ptr_contr_pos->ta float Tempo de amostragem para controle 
ptr_link[i]->qlim float [] Vetor de limites de posição (mín e máx) de cad junta 
ptr_motor_dc[i]->Nn float Rotação nominal de cada motor 
ptr_transm[i]->G float Valor da redução de cada transmissão 
Variáveis de saída (implícitas):    
Variável Tipo Descrição 
qy float [i][ns+1] Vetor de posição na ns-ésima+1 simulação 
qdy float [i][ns+1] Vetor de velocidade na ns-ésima+1 simulação 
qddy float [i][ns+1] Vetor de aceleração na ns-ésima+1 simulação 
Variáveis locais: 
Variável Tipo Descrição 
sq float * Vetor auxiliar para posição das juntas 
sqd float * Vetor auxiliar para velocidade das juntas 
sqdd float * Vetor auxiliar para aceleração das juntas 
storque float * Vetor auxiliar para torque dos motores 

ts int 
Índice para contagem do numero de simulações dentro da 
amostragem 

ts_passo int Passo para contagem do numero de simulações 
tts int Contagem máxima de simulações para a realização da 
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amostragem 
num double Auxiliar para contagem real do tempo 
start_sim struct timespec Tempo de início do algoritmo de simulação 
stop_sim struct timespec Tempo de término do algoritmo de simulação 
simalg double Contagem real do tempo de simulação 
i int Contador 

 

Rotina: contrpos_siso_ipj.c  Declaração:  void contrpos_siso_ipj (int ntraj) 
Biblioteca:  cabeca.h, time.h 
Descrição:   Executa o algoritmo de controle independente por juntas, fornecendo o torque para os 
motores de cada junta. 
Chamadas de funções:  rne, sim_MWO 
Variáveis de entrada (explícitas):    
Variável Tipo Descrição 

ntraj int 
Índice de contagem do número do ponto dentro de uma 
trajetória 

Variáveis de entrada (implícitas - globais):    
Variável Tipo Descrição 
ptr_rob->n int  
qr float [j][ntraj] Vetor de referência de posição do gerador de trajetórias 
qdr float [j][ntraj] Vetor de referência de velocidade do gerador de trajetórias 
qddr float [j][ntraj] Vetor de referência de aceleração do gerador de trajetórias 
qy float[j][ntc] Vetor de saída de posição, na amostragem de número ntc 
qdy float[j][ntc] Vetor de saída de velocidade, na amostragem de número ntc 
qddy float[j][ntc] Vetor de saída de aceleração, na amostragem de número ntc 
ptr_traj->ta float Tempo de amostragem do gerador de trajetória 
ptr_contr_pos->ta float Tempo de amostragem do controle de posição 
ptr_traj->tipo int Tipo do gerador de trajetória 
ptr_simu_ponto->nqy int Numero total de pontos de amostragem para simulação 
ptr_siso_pd->kp float [] Ganho proporcional, controle SISO, PD 
ptr_siso_pd->kd float [] Ganho derivativo, controle SISO, PD 
ptr_siso_pid->kp float [] Ganho proporcional, controle SISO, PID 
ptr_siso_pid->ki float [] Ganho integrativo, controle SISO, PID 
ptr_siso_pid->kd float [] Ganho derivativo, controle SISO, PID 
ptr_contr_pos->siso int Tipo de controle SISO (PD ou PID) 
ptr_transm[j]->G float Valor da redução da transmissão de cada junta 
ptr_motor_dc[j]->Mn float Valor do torque nominal do motor de cada junta 
Variáveis de saída (implícitas):    
Variável Tipo Descrição 

tau float 
Torque a ser aplicado nos motores de cada junta (sinal de 
controle, ou variável manipulada) 

ntc int Número da amostragem do controle 
ptr_estat->timer_contr float Tempo do algortimo de controle 
ptr_estat->timer_ciclo float Tempo do ciclo de amostragem 
Variáveis locais: 
Variável Tipo Descrição 
gtau float [7] Vetor auxiliar para torque (pré-calculado) 
Jy float [7] Vetor auxiliar para torque (pré-calculado) 
cq float [7] Vetor auxiliar para posição 
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cqd float [7] Vetor auxiliar para velocidade 
cqdd float [7] Vetor auxiliar para aceleração 
af float [7] Vetor auxliar para forças externas 
j int Contador 

tc int 
Índice contador para número de vezes do controle até a 
próxima referência do gerador de trajetória 

ntc int Numero de vezes de amostragem 

tct int 
Numero total de vezes do controle até a próxima referência 
do gerador de trajetória 

utau float * Vetor auxiliar para torque 
start_cyc struct timespec Tempo inicial para ciclo de amostragem 
stop_cyc struct timespec Tempo final para ciclo de amostragem 
start_contr struct timespec Tempo inicial para algoritmo de controle 
stop_contr struct timespec Tempo final para algoritmo de controle 

 

Rotina: int_bd.c  Declaração:  void int_bd (float *,float *) 
Biblioteca:  cabeca.h 
Descrição:   Algortimo de integração numérica de passo fixo - Euler 
Chamadas de funções:  --- 
Variáveis de entrada (explícitas):    
Variável Tipo Descrição 
x float * Vetor de valores de entrada 
Variáveis de entrada (implícitas - globais):    
Variável Tipo Descrição 
ptr_rob->n int Número de graus de liberdade 
ptr_solver->ta_fixo float Passo de integração numérica (método passo fixo) 
Variáveis de saída (explícitas):    
Variável Tipo Descrição 
y float * Vetor de valores de saída (após integração) 
Variáveis locais: 
Variável Tipo Descrição 
i int Contador 

 

Rotina: det.c  Declaração:  float det (float *A[],int n) 
Biblioteca:  cabeca.h 
Descrição:   Algortimo para cálculo de determinante de matriz quadrada de ordem n 
Chamadas de funções:  --- 
Variáveis de entrada (explícitas):    
Variável Tipo Descrição 
A float *[] Matriz de entrada 
n int Ordem da matriz (quadrada) 
Variáveis de saída (explícitas):    
Variável Tipo Descrição 
detA float Valor do determinante da matriz de entrada 
Variáveis locais: 
Variável Tipo Descrição 
i int Contador 
j int Contador 
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k int Contador 
m int Contador 
p int Contador 
q int Contador 
detA float * Vetor auxiliar para cálculo 
detB float * Vetor auxiliar para cálculo 
somaA float * Vetor auxiliar para cálculo 
B float *[7] Vetor auxiliar para cálculo 

 

Rotina: inv.c  Declaração:  void inv (float *Ax[],float *Ay[], int n) 
Biblioteca:  cabeca.h 
Descrição:   Algortimo para cálculo de inversão de matriz quadrada de ordem n 
Chamadas de funções:  --- 
Variáveis de entrada (explícitas):    
Variável Tipo Descrição 
Ax float *[] Matriz de entrada 
n int Ordem da matriz (quadrada) 
Variáveis de saída (explícitas):    
Variável Tipo Descrição 
Ay float *[] Matriz de saída (Matriz de entrada invertida) 
Variáveis locais: 
Variável Tipo Descrição 
i int Contador 
j int Contador 
k int Contador 
m int Contador 
p int Contador 
q int Contador 
detA float * Vetor auxiliar para cálculo 
detB float * Vetor auxiliar para cálculo 
somaA float * Vetor auxiliar para cálculo 
B float *[7] Vetor auxiliar para cálculo 

 

Rotina: seno.c  Declaração:  float seno (float th) 

Biblioteca:  cabeca.h 
Descrição:   Calcula o seno do ângulo utilizando série de Taylor 
Chamadas de funções: pot 
Variáveis de entrada (explícitas):    
Variável Tipo Descrição 
th float Ângulo, em radianos 
Variáveis de entrada (implícitas):    
Variável Tipo Descrição 
ptr_solver->prec_sen float Precisão do algoritmo: valor máximo de erro (p.ex:1e-4) 
Variáveis de saída (explícitas):    
Variável Tipo Descrição 
x float Valor do seno do ângulo: sen(th) 
Variáveis locais: 
Variável Tipo Descrição 
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i int Contador 
x double Auxiliar para cálculo 
y double Auxiliar para cálculo 
fatorial double Auxiliar para cálculo 

 

Rotina: cosseno.c  Declaração:  float cosseno (float th) 
Biblioteca:  cabeca.h 
Descrição:   Calcula o cosseno do ângulo utilizando série de Taylor 
Chamadas de funções: pot 
Variáveis de entrada (explícitas):    
Variável Tipo Descrição 
th float Ângulo, em radianos 
Variáveis de entrada (implícitas):    
Variável Tipo Descrição 
ptr_solver->prec_sen float Precisão do algoritmo: valor máximo de erro (p.ex:1e-4) 
Variáveis de saída (explícitas):    
Variável Tipo Descrição 
x float Valor do cosseno do ângulo: sen(th) 
Variáveis locais: 
Variável Tipo Descrição 
i int Contador 
x double Auxiliar para cálculo 
y double Auxiliar para cálculo 
fatorial double Auxiliar para cálculo 

 

Rotina:  pot.c  Declaração:  double pot(float x, double b) 
Biblioteca:  cabeca.h 
Descrição:   Calcula potência: x elevado a b 
Chamadas de funções: --- 
Variáveis de entrada (explícitas):    
Variável Tipo Descrição 
x float Valor da mantissa 
b double Valor do expoente 
Variáveis de saída (explícitas):    
Variável Tipo Descrição 
y double Valor do resultado de x elevado a b: pot(x,b) ou xb 
Variáveis locais: 
Variável Tipo Descrição 
i int Contador 
y double Auxiliar para cálculo 

 

Rotina: fcin.c  Declaração:  void fcin (float *qc) 
Biblioteca:  cabeca.h 
Descrição:   Calcula a posição e orientação da ferramenta ou efetuador em coordenadas do espaço 
cartesiano a partir das posições de cada junta. 
Chamadas de funções: fmdh 
Variáveis de entrada (explícitas):    
Variável Tipo Descrição 
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qc float * Vetor da posição de cada junta 
Variáveis de entrada (implícitas):    
Variável Tipo Descrição 
ptr_rob->n int Número de graus de liberdade 
ptr_rob->Tbase float [][] Matriz de transformação homogênea do sistema base 

ptr_rob->Ttool float [][] 
Matriz de transformação homogênea do sistema ferramenta 
(tool) 

Variáveis de saída (implícitas - globais):    
Variável Tipo Descrição 

T float [0][][] 
Matriz com as posições e orientações do efetuador para a 
posição das juntas determinadas pelo vetor qc 

Variáveis locais: 
Variável Tipo Descrição 
i int Contador 
TB float [4][4] Matriz auxiliar para cálculo 
TR float [4][4] Matriz auxiliar para cálculo 

 

 

 


