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Resumo

Este trabalho está focado na modelagem matemática e simulação de um robô bípede. Parte da
nossa modelagem matemática visa calcular as posições e velocidades de cada ponto do robô
bípede, em cada instante de tempo, nos seus aspectos cinemáticos a partir de dados obtidos
de sensores inerciais. Neste trabalho essa modelagem foi feita através da utilização de um
sistema auxiliar de coordenadas 3D. E também da construção e utilização de um integrador
numérico para as velocidades angulares e acelerações lineares desse sistema, solidário a cintura
do robô bípede, com isso poderemos conhecer deslocamentos e rotações sofridos por todas as
partes do robô em relação a um sistema global de coordenadas. A estratégia é primeiro obter o
deslocamento da origem e as rotações dos eixos do sistema local de coordenadas, para, então,
a partir das rotações dos motores obter o movimento das outras partes. Com isto pode-se
reconstituir toda a dinâmica em tempo suficiente para qualquer atitude de controle ou avaliação
de desempenho do mesmo.

Palavras-chave: Sensores Inerciais - Integrador Numérico - Modelagem Matemática - Robô
Bípede
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Abstract

This work is about the mathematical modeling and simulation of a biped robot. Part of our
mathematical modeling aims at the calculations of the positions and velocites of each point of
the biped robot, at each instant of time and its kinematical aspects from a given set of data
obtained from inertial sensors. In this work this modeling was made with the construction of
a numerical integrator for angular velocities and linear accelerations of a local 3D coordinate
system, solidary to the waist of the bipede robot. With this we will be able to know displace-
ments and rotations at all parts of the robot with respect to a global system of coordinates. The
strategy is first to obtain the displacement of the origin and the rotations of the axes of the
local system of coordinates in order to get the movement of the other parts. With this method
the robot dynamics in an interval of time longenough for any attitude control or evaluation of
performance rebuilt.

Keywords: Inertial Sensors - Numerical Integrator - Mathematical Modeling - Robot Biped
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CAPÍTULO 1

Introdução

A robótica bípede tem sido tema de pesquisa de cientistas no mundo inteiro por possibilitar o
grande desafio de representar a complexa marcha humana e de alguns animais. Além de ser
um desafio teórico este conhecimento possui aplicações relevantes, como o desenvolvimento
de próteses robóticas para indivíduos portadores de deficiências motora. A grande dificul-
dade de se estabelecer um equilíbrio controlado torna necessário a construção de um modelo
matématico eficiente tanto nos seus aspectos cinemáticos, base deste trabalho, quanto nos seus
aspectos dinâmicos.

Na cinemática abordaremos diversos sistemas que sejam capazes de representar um sistema
local de coordenadas para um robô bípede, através de uma base ortonormal de vetores em
função do tempo, assim como a posição do sistema local de coordenadas em relação ao seu
sistema global de coordenadas (sistema local de coordenadas no tempo zero). Isso possibilita
obter-se a previsão das posições dos pontos do robô de acordo com funções periódicas que
representam as rotações dos motores. E também estimar seu centro de massa. Estabeleceremos
a simulação da marcha do robô bípede ao longo do tempo, onde o sistema local de coordenadas
é solidário a cintura do robô e o sistema do sensor, sensível aos movimentos, pode coincidir ou
não com o sistema local de coordenadas.

Todo nosso trabalho está fundamentado nos dados colhidos diretamente de sensores inerci-
ais (giroscópios e acelerômetros), que informam o vetor velocidade angular e o vetor aceleração
linear, respectivamente.

1.1 Objetivos

Desenvolver um integrador numérico que seja capaz de realizar integrações númericas do vetor
velocidade angular e do vetor aceleração linear para longos intervalos de tempo com alta efi-
ciência (erro numérico pequeno e estável). Estabelecer um sistema local de coordenadas para
um robô bípede, para através desse obter estimativas das posições de pontos do robô bem como
as de seu centro de massa.

1.2 Motivações

As principais motivações do trabalho foram :
. Desenvolver um trabalho que integre a matemática, a engenharia mecânica e a simulação

computacional, além de contribuir com a construção de um modelo matemático para um robô
bípede.

1



1.2 MOTIVAÇÕES 2

. A possibilidade de aplicação em outros sistemas de navegação como na área naval,
aeronáutica, aerospacial e etc.



CAPÍTULO 2

Revisão Bibliográfica

2.1 Caracterização de Sensor Inercial e Aplicação em Barco Autônomo

O Projeto descrito em [9] visa o estudo de sensores inerciais bem como a aquisição de seus
dados por um computador através de um conversor analógico/digital. No caso presente os
trabalhos foram direcionados a um barco autônomo como mostrado na Figura 2.1.

Diversos sensores são utilizados em um sistema de navegação, existindo dois tipos de sen-
sores que se complementam : os que possuem grande precisão em curtos espaços de tempo e
perdem sua precisão ao crescer do tempo que são os sensores inerciais, e os que não possuem
grande precisão no curto espaço de tempo e aumentam a sua precisão no crescer do tempo que
é o GPS (Global Positioning System).

2.1.1 Navegação Inercial

Navegação : É a ciência, arte, prática ou tecnologia, de planejar e executar uma viagem de
um ponto de partida até seu ponto de destino. Essa definição implica a determinação de uma
posição e velocidade inicial do veículo em relação a um sistema de referência e em seguida
modificar o curso do veículo para que o destino desejado seja alcançado.

A navegação inercial tem por fundamento as medições das acelerações lineares e veloci-
dades angulares do sistema em navegação em relação a um sistema de referência solidário ao
sistema de navegação. Essas medições são obtidas por giroscópios(velocidades angulares) e
acelerômetros(acelerações lineares).

Metódos de integração numérica devem ser aplicados às acelerações lineares e às veloci-
dades angulares(dados inerciais), afim de se obter a posição e a orientação do sistema a cada
instante de tempo. Em nosso trabalho utilizamos a posição e a orientação obtidas para con-
struir e posicionar sistemas auxiliares de coordenadas, alguns mais simplificados e outros mais
genéricos. Para que através desse conhecimento se possa tomar atitudes de controle depen-
dendo do sitema de nvegação em estudo, no presente caso um robô bípede.

2.1.2 Componentes de um Sensor Inercial

2.1.2.1 Acelerômetros

Os sensores inerciais estudados em [9] são compostos por matériais piezoelétricos, que são
aqueles materiais que, quando sujeitos a deformações geram tensões elétricas em seus termi-
nais. A Figura 2.2 representa um típico sistema massa-mola, que fundamenta a construção de
um acelerômetro.

3



2.1 CARACTERIZAÇÃO DE SENSOR INERCIAL E APLICAÇÃO EM BARCO AUTÔNOMO 4

Figura 2.1 Barco Autônomo Com Plataforma Inercial Solidária

Figura 2.2.

Figura 2.2 Esquema de um Acelerômetro

2.1.2.2 Giroscópios

Um giroscópio pode ser visto como um rotor sobre uma estrutura que permite uma liberdade de
inclinação de seu eixo relativamente à base na qual é fixado. Essa estrutura mecânica chama-se
gimbal . O esquema de um giroscópio é mostrado na figura 2.3.



2.2 SISTEMA INTEGRADO DE NAVEGAÇÃO PARA O ROBÔ AMBIENTAL HIBRIDO NA FLORESTA AMAZÔNICA5

Figura 2.3 Esquema de um Giroscópio

2.1.2.3 Programa de Aquisição de Dados Provenientes do Sensor Inercial

A elaboração de um software para aquisição de dados provenientes de um sensor inercial foi
o maior objetivo de [9]. O conversor análogico-digital empregado foi uma placa denominada
PLC-711B PC-MultiLab.

O sistema de navegação inercial desenvolvido é de fundamental importância para a au-
tomação do barco. O desenvolvimento e a implementação do software para aquisição dos
dados provenientes do sensor inercial fundamenta o desenvolvimento de sistemas que possam
controlar a trajetória do barco.

A utilização de dados inerciais foi base de nosso trabalho, que compreende parte de um
sistema de navegação inercial (INS). Como destacado na figura 2.4.

2.2 Sistema Integrado de Navegação Para o Robô Ambiental Hibrido
na Floresta Amazônica

Segundo [10], a Petrobras iniciou em 2006 a contrução de um gasoduto na floresta Amazônica,
ao longo do rio Solimões ligando as cidades de Coari à Manaus. Com o intuíto de monitorar
os impactos sócio-ambientais das atividades de produção e transporte de óleo e gás nas áreas
remotas da floresta, foi desenvolvido pelo Centro de Pesquisas da Petrobras (CENPES) o Robô
Ambiental Híbrido.



2.2 SISTEMA INTEGRADO DE NAVEGAÇÃO PARA O ROBÔ AMBIENTAL HIBRIDO NA FLORESTA AMAZÔNICA6

Figura 2.4 Esquema de um Sistema de Navegação Simplificado
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2.2.1 Sistema de Navegação

Um sistema que possibilita informações relativas a navegação do veículo, como trajetória per-
corrida desde o ponto inicial e a posição e orientação do Robô a cada instante de tempo.

Com isso é possivel localizar o veículo, percorrer um caminho predeterminado ou mesmo
retornar seguindo o caminho inverso.

Figura 2.5 Robô Ambiental Híbrido em região alagada coletando amostras de água com seu braço
robótico

O método utilizado em [10] é conhecido como Integração de caminho, que é uma técnica
que calcula a posição e a direção de um corpo, através de dados de entrada que são obtidos de
sensores inerciais.

O sistema apresenta algumas desvantagens, causado principalmente pela deriva dos giroscó-
pios e acelerômetros, que mesmo estáticos mudam sua solução com o tempo. Dessa forma, o
erro das medições será acumulado e cada vez maior, se não houver uma fonte externa que
corrija este erro, pois cada cálculo é baseado no anterior.

2.2.2 Integração por Filtros de Kalman

A integração de um Sistema de Navegação Inercial com um receptor GPS através de um filtro
de Kalman resulta em um sistema de excelente desempenho. Isso porque enquanto um INS
realiza medições com pouco ruído, estas derivam com o tempo, já em um GPS, a solução
é mais afetada por ruídos, mas praticamente não há deriva. O filtro de Kalman, através de
modelos estatíscos dos sistemas é capaz de minimizar o erro da solução de navegação.

Este é um filtro que necessita apenas das últimas medições feitas, sendo portanto totalmente
aplicável a sistemas de navegação.

2.3 Sistema de Navegação Inercial (INS)

Segundo [11], a navegação inercial baseia-se numa relação matemática linear conhecida como
equação fundamental da geodésica cinemática que relaciona grandezas definidas num sistema
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de coordenadas de referência considerado inercial :

a = f +g

onde :

a - aceleração exercida sobre o corpo;

f - força específica medida por sensores;

g - aceleração de gravidade.

Estas grandezas se relacionam pelo princípio da equivalência de Einstein que diz que os
efeitos das forças inerciais e campos gravitacionais são indistinguíveis. Dessa forma conhecendo-
se o vetor força específicaf e o vetor gravidadeg, o vetora pode ser determinado.

Com a aceleraçãoa determinada, deve-se integra-la numericamente duas vezes para obter o
deslocamento do sistema de navegação. No mesmo tempo, integra-se as velocidades angulares
e obtém-se sua orientação no espaço. Esta é a base da navegação inercial e de nosso trabalho.

Figura 2.6 Diagrama de um Sistema de Navegação

Segundo [11], as medições do conjunto (tríade) de acelerômetros de uma IMU contendo
ruídos e erros é modelada como abaixo :
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l f = f +b+(S1+S2) f +Ω · f + γ +δg + ε f

onde :

lf - medição dos acelerômetros;

f - força específica;

b - desvio sistemático das medições dos acelerômetros;

S1 - matriz representando fator de escala para os erros lineares;

S2 - matriz representando fator de escala para os erros não-lineares;

Ω f - matriz contendo os desvios de ortogonaldade dos eixos dos acelerômetros;

γ - gravidade normal

δg - distúrbios da gravidade (diferença entre g eγ num mesmo ponto);

ε f - demais erros ou ruídos de observação dos acelerômetros.

As medições do conjunto (tríade) de giroscópios de uma IMU contendo ruídos e erros é
modelada como abaixo :

lω = ω +d+S·ω + γ ·ω + εω

onde :

lω - medição dos giroscópios;

ω - velocidade angular;

d - desvio sistemático das medições dos giroscópios;

S - matriz representando fator de escala dos giroscópios;

γω - matriz contendo os desvios de ortogonalidade dos eixos dos giroscópios;

εω - demais erros ou ruídos de observação dos giroscópios.

Um sistema de navegação inercial não tem dependência com sinais externos para realizar
suas medidas, por isso, chama-se de sistema autocontido.

[15] mostra um arranjo inercial em diagramas de blocos como mostra a figura 2.6. O bloco
que compreende nosso trabalho está destacado. O diagrama mostra a unidade de medidas
inerciais (IMU). Esses dados são tratados e enviados para o equacionamento cinemático. O
bloco do GPS é mostrado e integrado por filtros kalman com os sensores inerciais.

Em [11] a modelagem de um Sistema de Navegação Inercial é realizada de acordo com
diversos sistemas de referência.

Representa-se quatro sistemas de referências :
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Figura 2.7 Duas unidades de medição inercial

Referencial Considerado Inercial ou Quase Inercial (i): eixos(Xi ,Yi ,Zi), com a origem
no centro de massa da terra. Num referencial considerado inercial as leis dinâmicas de Newton
são válidas.

Referencial Terrestre (e) : eixos(Xe,Ye,Ze), com a origem no centro de massa da terra.

Referencial de Navegação (Nível Local) (n): eixos(N,E,D), a origem se localiza numa
posição local do sistema de navegação.

Referencial dos eixos dos sensores (b): eixos(Xb,Yb,Zb), onde a origem localiza-se no
centro do conjunto de sensores.

2.4 Interpolação de Sistemas de Navegação

Em [12] utiliza métodos de integração diversos para trajetórias utilizando medidas do sensor
de navegação GPS em combinação com um filtro de Kalman. Depois de apresentar a formu-
lação do problema [12] testa os métodos de integração : método Runge-Kutta de baixa ordem,
método Runge-Kutta-Nystrom, extrapolação de Richardson. E os interpolantes : interpolação
de Hermite, Runge-kutta métodos, método Bootstrap, interpolação Kleperian. Que são encon-
trados em [16].

O erro de integração global para integração de satélite em órbita num intervalo de tempo de
100 min é mostrado na figura 2.8 com os vários métodos de integração utilizados.

O erro de posição obtido por integração numérica e por interpolação de dados provenientes
de sensores de navegação, tendem a crescer como nas figuras 2.8 e 2.9 mas isso depende do
modelo utilizado e da estratégia de solução encontrada.

2.5 Dupla Integração Numérica de Aceleração com Ruído

Em várias aplicações um ou mais acelerômetros são usados para estimar a posição, através da
dupla integração das medidas das acelerações lineares. [14] utiliza um método experimental
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Figura 2.8 Erro de Posição de um Satélite em órbita

Figura 2.9 Erro de Posição de um Satélite em órbita
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para calibrar o erro de medição, devido à ruídos, em um acelerômetro. O formalismo teórico
para esse método de calibração é baseado em medidas com ruídos filtrados. Os efeitos da inte-
gração numérica são incluídos no modelo. Dois acelerômetros com características diferentes,
portanto com ruídos diferentes, foram usados.

[14] analisa os efeitos das integrações numéricas sobre erros na posição. Para ilustrar a
discrepância entre o modelo analítico e a integração numérica podemos observar a figura 2.10.
Na figuraa: plotagem linear, onde a curva cheia representa o erro simulado. E a curva tracejada,
a teorica. A curva simulada tende a se afastar da curva teórica. A figurab: plotagem log-log,
onde a curva cheia representa o erro simulado. E a curva tracejada, a teorica. A curva simulada
tende a se aproximar da curva teórica. A figurac : representa o histograma de erros.

Figura 2.10 Comparação do Erro na Medição

Uma outra comparação feita em [14] é entre a integração retangular e a integração trape-
zoidal como mostra a figura 2.11.
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Figura 2.11 integração retangular versus integração trapezoidal

2.6 Algoritmo INS Usando Modelo de Quaternion

[13] apresenta em seu trabalho um sistema de navegação inercial (INS) um modelo para atuar na
propagação de erro. O modelo utiliza quaternions ou números hiper-complexos, como sistema
auxiliar de coordenadas. esse modelo é próprio para tratar problemas que envolvem rotações
seqüenciais e tem a vantagem de não conter singularidades.

Desenvolvimento de Modelos de Erro Usando Aproximação por Quaternions :

A aproximação do ângulo-phi e do ângulo-psi são mostrados nas figuras 2.12 e 2.13.
Segundo (Kong, 2000) o ângulo-phi aproxima-se da pertubação nas equações de sistemas de
navegação inerciais influenciando na direção norte no sistema de coordenadas cartesianas.

O ângulo-Psi é utilizado para corrigir através do uso de quaternions erros na localização
geográfica do sistema. Como podemos observar na figura 2.14. A definição e a algébra dos
quaternions será abordada na seção 4.1.1.4.

2.7 O Estado da Arte e a Contribuição do Trabalho

Atualmente os sistemas de navegação têm um nível de sofisticação bastante satisfatório, com
resultados totalmente confiáveis.

A contribuição deste trabalho está em apresentar um modelo de equacionamento cinemático,
que compreende parte de um sistema de navegação. além de apresentar uma forma de se re-
alizar integrações numéricas de dados inerciais com resultados satisfatórios do ponto de vista
da simulação computacional.
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Figura 2.12 Localização do Veículo

Figura 2.13 Relação de Coordenadas



2.7 O ESTADO DA ARTE E A CONTRIBUIÇÃO DO TRABALHO 15

Figura 2.14 Quaternions



CAPÍTULO 3

A Marcha Humana

A marcha humana, seu ciclo, bem como as fases do ciclo, neste capítulo estão fortemente
baseados em [3] e em [4].

A locomoção é o processo no qual o animal se desloca de uma posição no espaço para para
outra. A locomoção humana natural mais comum é realizada na postura bípede e é referida
como marcha. A principal função da marcha é promover a transferência do corpo de modo
suave e eficiente através do espaço. Esta forma de transferência consiste no avanço alternado
de um membro inferior, enquanto o outro atua no suporte do peso corpóreo.

A marcha bípede envolve uma série de movimentos complexos em todos os segmentos cor-
porais e para que seja possível a análise da marcha nos seus diferentes aspectos é imprescindível
a segmentação temporal do movimento.

3.1 Ciclo

A seqüência de posições assumidas pelos segmentos corporais que ocorrem entre o primeiro
contato de um pé com o solo até este mesmo pé tocar o solo novamente, é denominada ciclo
de marcha como citado em [4]. Não existe um evento específico que marque o início para um
ciclo, dessa forma pode ser escolhido qualquer evento da marcha para essa função, porém pela
facilidade de identificação, pode-se convencionar o primeiro contato do pé com o solo como
início do ciclo.

Ciclo da marcha, também pode ser denominado passada. Dessa forma, um ciclo com-
preende dois passos. Um passo consiste na seqüência de eventos entre o primeiro contato de
um pé com o solo e o primeiro contato do outro pé com o solo. Como mostra a Figura 3.1.

Figura 3.1 Definição de passo e passada.

Um ciclo da marcha bípede é freqüentemente dividido em apoio e balanço. O apoio é
caracterizado pela presença do contato do pé com o solo, tem início no primeiro contato do pé

16
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com o solo e fim com a retirada deste pé do solo. O balanço se inicia com a retirada do pé do
solo e termina com o final do ciclo de marcha, como mostra a Figura 3.2.

Figura 3.2 Apoio e balanço em um ciclo de marcha.

No apoio, há momentos em que apenas um pé está em contato com o solo e instantes em
que os dois pés estão em contato com o solo, por isso o apoio é subdividido em três partes
sucessivamente, o primeiro apoio duplo, o apoio simples e o segundo apoio duplo. O primeiro
apoio duplo tem início com o primeiro contato do pé com o solo e termina com o início do apoio
simples, que ocorre com a retirada do pé contralateral do solo, o término do apoio simples se
dá no início do segundo apoio duplo, ou seja, com o primeiro contato do pé contralateral com
o solo.

As etapas de um ciclo de marcha podem ser apresentados em valores porcentuais em relação
ao instante em que ocorrem. A velocidade de marcha interfere na duração destes eventos, por
isso convencionou-se que esses valores percentuais fossem referidos à marcha em velocidade
natural. Como mostra a Figura 3.3.

Figura 3.3 Um Ciclo de Marcha.

Na marcha de indivíduos normais, em velocidade natural, a duração do apoio é de aprox-
imadamente 60% e o balanço de 40% do tempo total de um ciclo. Dentro do apoio, tem-se a
duração de 10% para o primeiro apoio duplo e 10% para o segundo apoio duplo.
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3.1.1 Fases do Ciclo

O primeiro apoio duplo é dado pela transferência de carga para o membro que inicia o ciclo de
marcha, ocorre o amortecimento do impacto do pé com o solo e assim é realizada a função de
manutenção da estabilidade do peso corporal e a preservação da progressão.

As fases que ocorrem durante o primeiro apoio duplo são o contato inicial e a resposta de
carga. O contato inicial tem início no instante em que o pé toca o solo. A resposta de carga se
inicia logo após o contato inicial e termina com a retirada do pé contralateral do solo. Como
mostra a Figura 3.4.

Figura 3.4 Fases de um Ciclo de Marcha.

No apoio simples ocorre o balanço no membro inferior contralateral, com isso, o membro
inferior em apoio tem a responsabilidade de suporte do peso corporal total durante sua pro-
gressão. As fases que ocorrem no apoio simples são o médio apoio e o apoio terminal. O
médio apoio inicia com a retirada do pé contralateral do solo e termina com o início do apoio
terminal, que ocorre com o desprendimento do calcanhar do solo. O fim do apoio terminal
ocorre com o contato inicial contralateral. Como mostra a Figura 3.5.

Figura 3.5 Fases de um Ciclo de Marcha.

O segundo apoio duplo tem como função além da transferência rápida de peso para o men-
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bro inferior contralateral, o preparo para o balanço. A fase de pré-balanço, que compreende
todo o apoio duplo, tem início com o contato inicial contralateral e termina com a retirada do
pé do solo. Como mostra a Figura 3.6.

Figura 3.6 Fases de um Ciclo de Marcha.

No balanço ocorre a retirada do pé do solo, o avanço do membro inferior e a progressão do
corpo em três fases sucessivas, a fase de balanço inicial, médio e terminal.

A fase do balanço inicial começa com a retirada do pé do solo e termina quando a coxa
ultrapassa o membro inferior contralateral.

O balanço médio inicia quando a coxa ultrapassa o membro inferior contralateral e termina
quando a perna verticaliza em relação ao solo.

O balanço terminal se completa no avanço do membro inferior com o movimento da perna
à frente da coxa e assim este membro inferior se prepara para o próximo contato inicial. Como
mostra a Figura 3.7.

Figura 3.7 Fases de um Ciclo de Marcha.



CAPÍTULO 4

Modelagem Matemática

Os aspectos cinemáticos, os aspectos dinâmicos, a fabricação, a tecnologia dos materiais, a
hidráulica, a pneumática, os projetos mecânicos, compõem o conjunto de conhecimentos da
engenharia mecânica e que são de fundamental importância para robótica. Em alguns projetos
robóticos mais simplificados, a pneumática e a hidráulica podem ser omitidos.

O enfoque dado, em nosso projeto mecânico, foi a modelagem matemática ( cinemática
& dinâmica ) por ser uma parte básica e necessária em todos os outros aspectos da robótica,
sobretudo quando no projeto robótico se requeira que o sistema seja dotado de algum tipo de
controle como em [7].

A modelagem matemática é abordada em seus aspectos cinemáticos e também em seus
aspectos dinâmicos. Ela possibilita uma representação do do robô em cada instante de tempo
através das leis de solução da sua configuração.

Para um sistema robótico em que se deseje implantar algum tipo de controle, seja ele
baseado na teoria de controle clássico ou mesmo um controle baseado em rêdes neurais a mod-
elagem matemática se faz necessária. A modelagem matemática depende da topologia do robô,
no nosso caso um robô bípede, é a base de nosso estudo. O equacionamento cinemáticos, base
deste trabalho, e o dinâmicos são tratados a parte um do outro e interconectados num segundo
momento.

Podemos assim perceber a importância do tema para o projeto completo de um sistema
robótico, que necessite do assunto para fundamentar sua estrutura de controle. Nosso obje-
tivo de controle está em possibiltar ao robô bípede uma capacidade de caminhar em trajetória
retilínea, sem obstáculos, sem tombar. Uma tarefa com elevado grau de dificuldade, tendo em
vista o seu equilíbrio instável e também o seu grande número de graus de liberdade.

Figura 4.1 Desenho do robô bípede.
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A figura 4.1 mostra o desenho de um robô bípede. Solidário a sua cintura está seu sistema
local de cordenadas, a origem do sistema local é onde deve ser instalado os sensores inerciais(
giroscópios e acelerômetros ). Os sensores inerciais informam em nível de tensão elétrica, os
valores das velocidades angulares e acelerações lineares de cada eixo coordenado do sistema
local. Os sensores nos informam esses dados a uma alta frequência. Esses serão convertidos
para valores referêntes a velocidades angulares e acelerações lineares. Serão dados de enrada
fundamentais para a estruturação de nosso modelo matemático, em seus aspectos cinemáticos.

4.1 Aspectos Cinemáticos

Nos aspectos cinemáticos, conhecer o parâmetro da posição a cada intervalo de tempo é im-
portante. Temos, então, interesse na posição de cada ponto do robô bípede a cada instante de
tempo. Para tanto, nossa estratégia visa estabelecer um sistema local de coordenadas, através
de uma base de vetores ortonormais no tempo, solidário a cintura do robô. Isso para que pos-
samos ter a descrição correta de todas as posições dos pontos do rôbo. Com cada movimento
efetuado pelo robô, nosso sistema local sofrerá uma transformação linear em relação à base de
vetores anterior. Que será a rotação do sistema de coordenadas atual em relação ao sistemas
de coordenadas anterior. A rotação de cada eixo deverá ser obtida por integrações numéricas.
Construimos, então, um integrador numérico para utilizar os dados dos giroscópios (veloci-
dades angulares) como dados de entrada. Onde o objetivo é obter um erro numérico baixo e
estável num grande intervalo de tempo. Com as rotações definidas poderemos ter a base de
vetores no instante atual, o que nos possibilitará o mapeamento das posições dos pontos do
robô a cada instante de tempo. E consequentemente sua marcha.

O nosso integrador numérico também foi projetado para utilizar os dados dos acelerômet-
ros (acelerações lineares) para obter o vetor posição. As acelerações lineares obtidas dos acel-
erômetros podem ser utilizadas, também, para os cálculos da força dinâmica do robô, que não
será abordado neste trabalho.

4.1.1 Sistemas Locais de Coordenadas

Abordaremos aqui diferentes sistemas, com o objetivo de encontrar um que represente bem
integrações numéricas de dados colhidos de sensores inerciais (giroscópios e acelerômetros).

4.1.1.1 Sistema Esférico

O sistema de coordenadas esférico, é um sistema que permite o mapeamento de qualquer ponto
num espaço. Através de uma distância e dois ângulos independentes. As relações que governam
suas transformações para o sistema de coordenadas cartesiano, pode ser obtida projetando-se o
vetor sobre os eixos cartesianos.

Portanto, fazendo a projeção do vetor mostrado na figura 4.2 nos eixos cartesianos, en-
contramos as relações que nos levam ao sistema cartesiano. Através das variáveis do sistema
esféricos coordenadas (uma distância e dois ângulos independentes).
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Figura 4.2 Sistema Esférico de Coordenadas.

x = ρ cos(φ)cos(θ) (4.1)

y = ρ cos(φ)sin(θ) (4.2)

z= ρ sin(φ) (4.3)

A partir dessa relações, podemos encontrar a base normalizada de vetores que gera o espaço
esférico. Definimos, portanto, o vetorρ̂:

ρ̂ =

 ρ cos(φ)cos(θ)
ρ cos(φ)sin(θ)

ρ sin(φ)

 (4.4)

Em seguida, os vetores normalizados que devem ser obtidos por:

e1 =
dρ̂

dρ∣∣∣dρ̂

dρ

∣∣∣ =

 cos(φ)cos(θ)
cos(φ)sin(θ)

sin(φ)

 (4.5)

De forma análoga ao primeiro, obtemos:

e2 =
dρ̂

dθ∣∣∣dρ̂

dθ

∣∣∣ =

 −sin(θ)
cos(θ)

0

 (4.6)

O terceiro pode ser obtido através do produto vetorial entre os dois versores já obtidos.

e3 = e1×e2 =

∣∣∣∣∣∣
i j k

cos(φ)cos(θ) cos(φ)sin(θ) sin(φ)
−sin(θ) cos(θ) 0

∣∣∣∣∣∣ (4.7)

Obtendo, portanto:
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e3 =

 −sin(φ)cos(θ)
−sin(φ)sin(θ)

cos(φ)

 (4.8)

Esses três vetores juntos compõem a matriz de transformação de coordenadas cartesiano-
esférico, e tem a forma:

[Tθφ ] =

 cos(φ)cos(θ) cos(φ)sin(θ) sin(φ)
−sin(θ) cos(θ) 0

−sin(φ)cos(θ) −sin(φ)sin(θ) cos(φ)

 (4.9)

Assim, podemos conhecer as coordenadas do vetor no sistema esférico. Tendo um vetor
no sistema de coordenadas cartesianas (posição, velocidade, aceleração, etc.) e a matriz de
transformação de coordenadas[Tθφ ]. Como mostramos abaixo:

{uθφ}= [Tθφ ]{uxyz} (4.10)

Podemos também desejar obter um vetor (posição, velocidade, aceleração, etc.) em coor-
denadas cartesianas. Para isso precisamos de um vetor em coordenadas esféricas e a matriz
transposta[Tθφ ]T . apresentada abaixo:

[Tθφ ]T =

 cos(φ)cos(θ) −sin(θ) −sin(φ)cos(θ)
cos(φ)sin(θ) cos(θ) −sin(φ)sin(θ)

sin(φ) 0 cos(φ)

 (4.11)

Assim, podemos conhecer as coordenadas de qualquer vetor no sistema cartesiano, tendo
suas coordenadas no sistema esférico (posição, velocidade, aceleração, etc.) e a matriz de
transformação de coordenadas[Tθφ ]T . A relação é mostrada abaixo:

{uxyz}= [Tθφ ]T{uθφ} (4.12)

Como temos ciência de que nossos dados serão velocidades angulares, e que essas veloci-
dades são as velocidades angulares relativas a cada eixo coordenado, Se faz necessário conhecer
à taxa de variação dos versores(vetores normalizados) que compõem a matriz de rotação[Tθφ ]T ,
versores esses que representam os eixos coordenados no sistema esférico. assim calculamos as
derivadas em relação ao tempo para cada um dos versores encontrados. Para isso aplicamos a
regra da cadeia.

ė1 =

 −sin(φ)cos(θ)
−sin(φ)sin(θ)

cos(φ)

 φ̇ +

 −cos(φ)sin(θ)
cos(φ)cos(θ)

0

 θ̇ (4.13)

Podemos agora simplificar, colocandoė1 em função dos vetores que são complementares a
e1. Assim depois de alguma algébra obtemos:

ė1 = (θ̇ cos(φ))e2 +(φ̇)e3 (4.14)

Da mesma forma podemos obter a taxa do versore2.
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ė2 =

 −cos(θ)
−sin(θ)

0

 θ̇ (4.15)

Simplificando, colocamoṡe2 em função dos vetores que são complementares ae2. Assim
depois de alguma algébra obtemos:

ė2 = (−θ̇ cos(φ))e1 +(θ̇ sin(φ))e3 (4.16)

De mesmo modo, obtemos a taxa do versore3.

ė3 =

 −cos(φ)cos(θ)
−cos(φ)sin(θ)
−sin(φ)

 φ̇ +

 sin(φ)sin(θ)
−sin(φ)cos(θ)

0

 θ̇ (4.17)

Simplificando, colocamoṡe3 em função dos vetores que são complementares ae3. Assim
depois de alguma algébra obtemos:

ė3 = (−φ̇)e1 +(−θ̇ sin(φ))e2 (4.18)

Podemos então, agrupar as três equações obtidas:

ė1 = (θ̇ cos(φ))e2 +(φ̇)e3 (4.19)

ė2 = (−θ̇ cos(φ))e1 +(θ̇ sin(φ))e3 (4.20)

ė3 = (−φ̇)e1 +(−θ̇ sin(φ))e2 (4.21)

Cada eixo coordenado de um sistema local, com rotação associada, possui uma velocidade
angular asssociada a esse mesmo eixo. Cada velocidade angular relativa a um eixo coordenado,
compõe um vetor velocidade angular do sistema que pode ser designado porθ̇ . Podemos
generalizar as equações de(3.19) a(3.21) por ė= θ̇×e. E definir as três velocidades angulares,
com base nas equações de(3.19) a (3.21). Chegando a :

θ̇1 = θ̇ sin(φ) (4.22)

θ̇2 =−φ̇ (4.23)

θ̇3 = θ̇ cos(φ) (4.24)

Do ponto de vista da nossa simulação computacional, essas três relações, acima, têm im-
portância bastante significativa. Isso porqueθ̇1, θ̇2, θ̇3 serão usadas para representar as ve-
locidades angulares que serão informadas pelos giroscópios. Podemos então, num primeiro
momento, usar essas relações para aferir o nosso modelo como poderá ser melhor compreen-
dido mais adiante, observando se está havendo convergêcia, se o erro númerico é aceitável. A
partir de um segundo momento (objetivo futuro) receber os dados diretamente do giroscópio.
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Fazendo, então, uma combinação linear das velocidades angulares encontradas e os dire-
tores que governam cada uma delas, Obtemos o vetor velocidade angular que tem a forma:

θ̇(t) = (θ̇1)e1 +(θ̇2)e2 +(θ̇3)e3 (4.25)

Colocando os valores das velocidades angulares, temos:

θ̇(t) = (θ̇ sin(φ))e1 +(−φ̇)e2 +(θ̇ cos(φ))e3 (4.26)

Observando as três relaçõesė1, ė2, ė3, mais a fundo, percebemos que podemos colocá-las
na forma matricial e obter uma equação diferencial matricial. Que tem a forma:

[
ė1 ė2 ė3

]
=
[

e1 e2 e3
] 0 −θ̇3 θ̇2

θ̇3 0 −θ̇1

−θ̇2 θ̇1 0

 (4.27)

Podemos reduzir a forma:

Ȧ(t) = A(t)Ω̇(t) (4.28)

Onde:

Ȧ =
[

ė1 ė2 ė3
]

(4.29)

A =
[

e1 e2 e3
]

(4.30)

Ω̇ =

 0 −θ̇3 θ̇2

θ̇3 0 −θ̇1

−θ̇2 θ̇1 0

 (4.31)

Podemos resolver esta equação diferencial matricial por aproximação de ambos os mem-
bros. Como segue no desenvolvimento abaixo e descrito porMétodo 1:

MÉTODO 1

A(t2)−A(t1) =
∫ t2

t1
A(t)Ω̇(t)dt. (4.32)

A(t2)−A(t1)'
A(t2)Ω̇(t2)+A(t1)Ω̇(t1)

2
∆t (4.33)

A(t2)[I −
∆t
2

Ω̇(t2)] = A(t1)[I +
∆t
2

Ω̇(t1)] (4.34)
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A aproximação na equação (3.33) é possibilitada pela regra dos trapézios em integrações
numéricas.

Uma outra forma de se resolver a equação diferencial matricial(3.27)é passar a matrizA
para o primeiro membro e a partir daí integrar ambos os membros da equação. Como segue no
desenvolvimento abaixo e descrito porMétodo 2:

MÉTODO 2

O desenvolvimento do método 2 é visto em [8] e apresentado abaixo :

A−1Ȧ = Ω̇ (4.35)

ln(A) =
∫ t

t1
Ω̇(η)dη . (4.36)

A(t2)≈Cexp

(
Ω̇(t1)+ Ω̇(t2)

2
∆t

)
(4.37)

OndeC é a condição inicial
Se faz necessário expandir a função matricial exponencial em série de potência. Com o

objetivo de se tirar algum proveito do fato da exponenial de uma matriz anti-simétrica ser uma
matriz ortogonal.

Então, a expansão em série de potência de uma função exponencial matricial:

exp(Ω̇)≡
∞

∑
k=0

1
k!

Ω̇k (4.38)

Para se obter a convergência da série, é necessário que ela convirja para um limite.
algumas propriedades importantes, são:

1 - A exponencial de uma matriz anti-simétrica é uma matriz ortogonal.
2 - os vetores proprios dėΩ são também os vetores proprios de exp(Ω̇).
3 - os valores proprios dėΩ são também os valores proprios de exp(Ω̇).

O fato da função exponencial de matrizes anti-simétricas serem matrizes ortogonais, tem
importantes conseqüências para a redução da série infinita em uma soma finita de apenas três
termos como mostrado, para uma matriz simétrica qualquer, abaixo:

B =

 0 −c b
c 0 −a
−b a 0

 (4.39)
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ω̂ =

 a
b
c

 (4.40)

[B]0 = I3

[ω̂]1 = [B]

[B]2 =

∣∣∣∣∣∣
−c2−b2 ab ac

ab −c2−a2 cb
ac cb −b2−a2

∣∣∣∣∣∣= ω̂ω̂
T −|ω̂|2I3

Onde|ω̂| é a norma dêω.

[B]3 = [B][B]2 = [B][ω̂ω̂
T −|ω̂|2I3]2 =−|ω̂|2[B]

[B]4 =−|ω̂|2[B]2

Generalizando:

[B]2k+1 = (−1)k|ω̂|2k[B]

[B]2k+2 = (−1)k|ω̂|2k[B]2

Voltando a expanssão da função exponencial matricial, onde temos:

exp(B) =
∞

∑
k=1

1
k!

Bk

exp(B) = [B]0 +
1
|ω̂|

(
∞

∑
k=0

(−1)k

(2k+1)!
|ω̂|2k+1

)
[B]+

1
|ω̂|2

(
∞

∑
k=0

(−1)k

(2k+2)!
|ω̂|2k+2

)
[B]2

exp(B) = cos(|ω̂|)I3 +
1−cos(|ω̂|)
|ω̂|2

[ω̂][ω̂]T +
sin(|ω̂|)
|ω̂|

 0 −c b
c 0 −a
−b a 0

 (4.41)

Método 3

Dado o problema de encontrarθ e φ apartir dos dadoṡθ1, θ̇2, θ̇3, que são variáveis con-
hecidas, que posteriormente serão os dados fornecidos pelos giroscópios, temos :
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Uma outra forma de abordagem encontrada, na análise das equações reapresentadas abaixo:

θ̇1 = θ̇ sin(φ)

θ̇2 =−φ̇

θ̇3 = θ̇ cos(φ)

Observando a equação que relacionaθ̇2 percebemos que pode-se aplicar uma integração
numérica direta e obterφ . Utilizando a regra dos trapézios, teremos:

φ(t2)' φ(t1)+
(φ̇(t1)+ φ̇(t2))

2
∆t (4.42)

A seguir elevando a relação deθ̇1 ao quadrado e somando coṁθ3, também ao quadrado.
Obtemos:

|θ̇ |=
√

θ̇ 2
1 + θ̇ 2

3 (4.43)

Devemos fazer o teste abaixo:

se(θ̇3 6= 0)

tan(φ) =
θ̇1

θ̇3

φ = arctan(
θ̇1

θ̇3
)

θ̇ =
θ̇3

cos(φ)

senão, se(|θ̇ | 6= 0)
cos(φ) = 0

θ̇ = θ̇1

Fazemos, portanto, a integração deθ :

θ(t2)' θ(t1)+
(θ̇(t1)+ θ̇(t2))

2
∆t (4.44)

E assim com os angulosθ e φ calculados, podemos encontrar a nova base no instantet2
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Figura 4.3 Sistemaθφδ

4.1.1.2 Sistemaθφδ

O sistema esférico de coordenadas apesar de conseguir descrever qualquer vetor no espaço,
tem uma restrição bastante incômoda para aplicação em nosso trabalho. Pois o vetor diretore2
tem sua direção descrita em um único plano, ou seja, ele não tem a liberdade de representar
direções quaisquer, como podemos observar na equação(3.6) . Portanto, tendo ciência disso,
se faz necessário uma rotação no vetor diretore1 no sistema esférico de coordenadas. Com o
objetivo de liberar vetor diretore2 à qualquer direção.

Assim aplicando uma rotação deδ ae1, teremos:

{uθφδ}=

 1 0 0
0 cos(δ ) sin(δ )
0 −sin(δ ) cos(δ )

{uθφ} (4.45)

Substituindo, então, o vetor{uθφ} representado na equação(3.10), chegamos em:

{uθφδ}=

 1 0 0
0 cos(δ ) sin(δ )
0 −sin(δ ) cos(δ )

 cos(φ)cos(θ) cos(φ)sin(θ) sin(φ)
−sin(θ) cos(θ) 0

−sin(φ)cos(θ) −sin(φ)sin(θ) cos(φ)

{uxyz}

(4.46)
Fazendo o produto das matrizes, chegamos em :

{uθφδ}=


cos(φ)cos(θ) cos(φ)sin(θ) sin(φ)(
−sin(θ)cos(δ )

−cos(θ)sin(φ)sin(δ )

) (
cos(θ)cos(δ )

−sin(θ)sin(φ)sin(δ )

)
cos(φ)sin(δ )(

sin(θ)sin(δ )
−cos(θ)sin(φ)cos(δ )

) (
−cos(θ)sin(δ )

−sin(θ)sin(φ)cos(δ )

)
cos(φ)cos(δ )

{uxyz}

(4.47)
Que reduzimos na forma abaixo:
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{uθφδ}= [Tθφδ ]{uxyz} (4.48)

E organizando para a forma desejada :

{uxyz}= [Tθφδ ]T{uθφδ} (4.49)

Assim, podemos escrever :

{uxyz}=


cos(φ)cos(θ)

(
−sin(θ)cos(δ )

−cos(θ)sin(φ)sin(δ )

) (
sin(θ)sin(δ )

−cos(θ)sin(φ)cos(δ )

)
cos(φ)sin(θ)

(
cos(θ)cos(δ )

−sin(θ)sin(φ)sin(δ )

) (
−cos(θ)sin(δ )

−sin(θ)sin(φ)cos(δ )

)
sin(φ) cos(φ)sin(δ ) cos(φ)cos(δ )

{uθφδ}

(4.50)

Tendo obtido a matriz de transformação[Tθφδ ]T , podemos definir os novos vetores diretores
para o novo sistema, mais genérico, a qual podemos chamar de sistemaθφδ . Formalizando,
portanto, a definição :

[Tθφδ ]T =


cos(φ)cos(θ)

(
−sin(θ)cos(δ )

−cos(θ)sin(φ)sin(δ )

) (
sin(θ)sin(δ )

−cos(θ)sin(φ)cos(δ )

)
cos(φ)sin(θ)

(
cos(θ)cos(δ )

−sin(θ)sin(φ)sin(δ )

) (
−cos(θ)sin(δ )

−sin(θ)sin(φ)cos(δ )

)
sin(φ) cos(φ)sin(δ ) cos(φ)cos(δ )


(4.51)

Defina o vetor 1,ea, como sendo a primeira coluna da matriz[Tθφδ ]T :

ea =

 cos(φ)cos(θ)
cos(φ)sin(θ)

sin(φ)

 (4.52)

Defina o vetor 2,eb, como sendo a segunda coluna da matriz[Tθφδ ]T :

eb =

 −sin(θ)cos(δ )−cos(θ)sin(φ)sin(δ )
cos(θ)cos(δ )−sin(θ)sin(φ)sin(δ )

cos(φ)sin(δ )

 (4.53)

Defina o vetor 3,ec, como sendo a terceira coluna da matriz[Tθφδ ]T :

ec =

 sin(θ)sin(δ )−cos(θ)sin(φ)cos(δ )
−cos(θ)sin(δ )−sin(θ)sin(φ)cos(δ )

cos(φ)cos(δ )

 (4.54)
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Como no caso do sistema puramente esférico, se faz necessário a obtenção das taxas dos
vetores diretores, para que possamos conhecer as velocidades angulares dos três eixos coorde-
nados no novo sistema. Assim poderemos testar o nosso integrador numérico, analisando erros
numéricos e tentando reduzir ao máximo esses erros.

Então, derivando o primeiro vetor em relação ao tempo :

ėa =

 −cos(φ)sin(θ)
cos(φ)cos(θ)

0

 θ̇ +

 −sin(φ)cos(θ)
−sin(φ)sin(θ)

cos(φ)

 φ̇ (4.55)

Podemos simplificar, colocandȯea em função dos vetores que são complementares aea.
Assim depois de alguma algébra obtemos :

ėa = (θ̇ cos(φ)cos(δ ))eb +(−θ̇ cos(φ)sin(δ )+cos(δ )φ̇)ec (4.56)

e derivando o segundo vetor em relação ao tempo conseguimos:

ėb =

 −cos(θ)cos(δ )−sin(θ)sin(φ)sin(δ )
−sin(θ)cos(δ )−cos(θ)sin(φ)sin(δ )

0

 θ̇ +

 0−cos(θ)cos(φ)sin(δ )
0−sin(θ)cos(φ)sin(δ )

sin(δ )sin(φ)

 φ̇

+

 sin(θ)sin(δ )−cos(θ)sin(φ)cos(δ )
−cos(θ)sin(δ )−sin(θ)sin(φ)cos(δ )

cos(φ)cos(δ )

 δ̇ (4.57)

Como fizemos acima, podemos obter a projeção do versorėb :

ėb = (−θ̇ cos(φ)cos(δ )−sin(δ )φ̇)ea +(sin(φ)θ̇ + δ̇ )ec (4.58)

Derivando o terceiro vetor em relação ao tempo obtém-se :

ėc =

 cos(θ)sin(δ )+sin(θ)sin(φ)cos(δ )
sin(θ)sin(δ )−cos(θ)sin(φ)cos(δ )

0

 θ̇ +

 0−cos(θ)cos(φ)cos(δ )
0−sin(θ)cos(φ)cos(δ )
−cos(δ )sin(φ)

 φ̇

+

 sin(θ)cos(δ )+cos(θ)sin(φ)sin(δ )
−cos(θ)cos(δ )+sin(θ)sin(φ)sin(δ )

−cos(φ)sin(δ )

 δ̇ (4.59)

finalmente, obtemos a projeção deste versorėc.

ėc = (θ̇ cos(φ)sin(δ )−cos(δ )φ̇)ea +(−sin(φ)θ̇ − δ̇ )eb (4.60)

Podemos agrupar, então, a taxa de variação dos três vetores. Como abaixo :

ėa = (θ̇ cos(φ)cos(δ )+sin(δ )φ̇)eb +(−θ̇ cos(φ)sin(δ )+cos(δ )φ̇)ec
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ėb = (−θ̇ cos(φ)cos(δ )−sin(δ )φ̇)ea +(sin(φ)θ̇ + δ̇ )ec

ėc = (θ̇ cos(φ)sin(δ )−cos(δ )φ̇)ea +(−sin(φ)θ̇ − δ̇ )eb

E definir para o novo sistema as três novas velocidades angulares, Como abaixo :

θ̇a = (sin(φ)θ̇ + δ̇ ) (4.61)

θ̇b = (θ̇ cos(φ)sin(δ )−cos(δ )φ̇) (4.62)

θ̇c = (θ̇ cos(φ)cos(δ )+sin(δ )φ̇) (4.63)

Podemos aferir essas relações acima representadas fazendoδ = 0, Quando o sistema deve
recair no sistema esférico. É o que de fato acontece :

θ̇a = θ̇1

θ̇b = θ̇2

θ̇c = θ̇3

Da mesma forma como foi dito para o sistema esférico podemos afirmar que do ponto de
vista da simulação computacional, essas três relações, acima, têm importância bastante signi-
ficativa. Isso porquėθa, θ̇b, θ̇c serão usadas para representar as velocidades angulares que serão
informadas pelo giroscópios. Podemos então, num primeiro momento, usar essas relações para
obter a dinâmica de todas as partes do robô, podendo observar observando se está havendo con-
vergência, se o erro numérico é aceitavel. A partir de um segundo momento (objetivo futuro)
poder-se-á receber os dados diretamente do giroscópio.

Fazendo, então, uma combinação linear das velocidades angulares encontradas e os dire-
tores que governam cada uma delas, obtemos um vetor velocidade angular para o sistemaθφδ ,
que tem a forma :

θ̇(t) = (θ̇a)ea +(θ̇b)eb +(θ̇c)ec (4.64)

ou

θ̇(t) = (sin(φ)θ̇ + δ̇ )ea +(θ̇ cos(φ)sin(δ )−cos(δ )φ̇)eb +(θ̇ cos(φ)cos(δ )+sin(δ )φ̇)ec
(4.65)

Observando as três relções

[
ėa ėb ėc

]
=
[

ea eb ec
] 0 −θ̇c θ̇b

θ̇c 0 −θ̇a

−θ̇b θ̇a 0

 (4.66)



4.1 ASPECTOS CINEMÁTICOS 33

Podemos reduzir esta expressão a forma:

Ȧ(t) = A(t)Ω̇(t) (4.67)

Onde:

Ȧ =
[

ėa ėb ėc
]

(4.68)

A =
[

ea eb ec
]

(4.69)

Ω̇ =

 0 −θ̇c θ̇b

θ̇c 0 −θ̇a

−θ̇b θ̇a 0

 (4.70)

Observando a equação(3.66) percebemos que recaimos, logicamente, na mesma equação
diferencial matricial do sistema esférico de coordenadas. Dessa forma os métodos 1 e 2, de-
scritos naquele sistema podem ser reutilizados para este sistema. Alterando-se as velocidades
angulares e os versores, evidentemente. Já o método 3 não pode ser reutilizado devido a difer-
ença entre os sistemas. Se faz necessário uma outra abordagem descrita abaixo :

Método 3

O método 3 do sistemaθφδ se estrutura com base nas equações(3.61) a 3.62. Pondo essas
equações na forma matricial, como abaixo : θ̇a

θ̇b

θ̇c

=

 1 0 sin(φ)
0 −cos(δ ) cos(φ)sin(δ )
0 sin(δ ) cos(φ)cos(δ )

 δ̇

φ̇

θ̇

 (4.71)

Podemos escrever esta expressão na forma:

θ̇ = Nφ̇ (4.72)

Onde:

θ̇ =

 θ̇a

θ̇b

θ̇c

 (4.73)

φ̇ =

 δ̇

φ̇

θ̇

 (4.74)
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N =

 1 0 sin(φ)
0 −cos(δ ) cos(φ)sin(δ )
0 sin(δ ) cos(φ)cos(δ )

 (4.75)

Invertemos a matrizN, e escrevemos :

φ̇ = N−1
θ̇ (4.76)

E estabelecemos uma rotina para integrar numéricamente o vetorφ̇ , tendo o conhecimento
da singularidade da matrizN−1 que ocorre emφ = π/2 :

while (error > tol)

φ1 = φ2

N−1 = N−1(φ1)

φ̇1 = N−1
θ̇

φ2 =
(φ̇1 + φ̇0)

2
∆t +φ0

error = norm(φ2−φ1)

end

4.1.1.3 Sistema Bi-Esférico

Uma outra forma encontrada baseia-se no sistema esférico, onde os dois primeiros vetores de
nossa nova base têm a forma do primeiro vetor do sistema esférico. Eles são diferenciados
pelos índices 1 e 2. Uma condição de ortogonalidade deve ser imposta para esses dois vetores,
que deverá ser através do produto interno nulo. O terceiro vetor diretor da nova base é obtido
pelo produto vetorial entre o primeiro e o segundo vetor da nova base.

Assim, temos o vetor diretor 1 :

eR1 =

 cos(φ1)cos(θ1)
cos(φ1)sin(θ1)

sin(φ1)

 (4.77)

Também, o vetor diretor 2 :

eR2 =

 cos(φ2)cos(θ2)
cos(φ2)sin(θ2)

sin(φ2)

 (4.78)
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A condição de ortogonalidade, tem a forma :

eR1
T ·eR2 = 0 (4.79)

O terceiro vetor diretor é obtido na forma :

eR3 = eR1×eR2 =

∣∣∣∣∣∣
i j k

cos(φ1)cos(θ1) cos(φ1)sin(θ1) sin(φ1)
cos(φ2)cos(θ2) cos(φ2)sin(θ2) sin(φ2)

∣∣∣∣∣∣ (4.80)

Após alguma algébra, chega-se :

eR3 =

 cos(φ1)sin(θ1)sin(φ2)−cos(φ2)sin(θ2)sin(φ1)
sin(φ1)cos(φ2)cos(θ2)−sin(φ2)cos(φ1)cos(θ1)

cos(φ1)cos(θ1)cos(φ2)sin(θ2)−cos(φ2)cos(θ2)cos(φ1)sin(θ1)

 (4.81)

Seguindo, portanto, o nosso método de investigação, desejamos encontrar as velocidades
angulares dos três eixos coordenados descritos pelos três vetores diretores da nossa base. Para
isso necessitamos das derivadas em relação ao tempo dos três vetores diretoreseR1, eR2, eR3 e
consequetemente as suas projeções em relação aos eixos de coordenadas descritos por :eR1,
eR2, eR3.

Então, a taxa de variação para o vetor diretor 1 é obtida por :

ėR1 =

 −sin(φ1)cos(θ1)
−sin(φ1)sin(θ1)

cos(φ1)

 φ̇1 +

 −cos(φ1)sin(θ1)
cos(φ1)cos(θ1)

0

 θ̇1 (4.82)

Podemos colocar o vetorėR1 como combinação linear da nossa base, como segue abaixo :

ėR1 = (A)eR1 +(B)eR2 +(C)eR3 (4.83)

Onde :

A = eT
R1

ėR1 (4.84)

B = eT
R2

ėR1 (4.85)

C = eT
R3

ėR1 (4.86)

Os produtos acima representados equivalem ao produto interno de vetores; Através de uma
primeira análise percebemos queA = 0. Isso porque a derivada de um vetor, é ortogonal à esse
vetor, e o produto interno de vetores ortogonais é zero.B eC precisam ser calculados, como
segue-se :
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B= eR2 ·ėR1 =<

 cos(φ2)cos(θ2)
cos(φ2)sin(θ2)

sin(φ2)

 ,

 −sin(φ1)cos(θ1)
−sin(φ1)sin(θ1)

cos(φ1)

 φ̇1 +

 −cos(φ1)sin(θ1)
cos(φ1)cos(θ1)

0

 θ̇1

>

(4.87)
E após algum algebrismo e simplificações, chega-se em :

B = (−cos(φ2)sin(φ1)cos(θ2−θ1)+sin(φ2)cos(φ1))φ̇1 +(cos(φ2)cos(φ1)sin(θ2−θ1))θ̇1

(4.88)
Calculando, agora,C :

C = eR3 · ėR1 = <

 cos(φ1)sin(θ1)sin(φ2)−cos(φ2)sin(θ2)sin(φ1)
sin(φ1)cos(φ2)cos(θ2)−sin(φ2)cos(φ1)cos(θ1)

cos(φ1)cos(θ1)cos(φ2)sin(θ2)−cos(φ2)cos(θ2)cos(φ1)sin(θ1)

 ,

 −sin(φ1)cos(θ1)
−sin(φ1)sin(θ1)

cos(φ1)

 φ̇1 +

 −cos(φ1)sin(θ1)
cos(φ1)cos(θ1)

0

 θ̇1

> (4.89)

após algum algebrismo, chegamos em :

C = (cos(θ1)cos(φ2)sin(θ2)(sin2(φ1)+cos2(φ1))
− sin(θ1)cos(φ2)cos(θ2)(sin2(φ1)+cos2(φ1)))φ̇1

+ (−cos2(φ1)sin(φ2)(sin2(θ1)+cos2(θ1))+cos(φ1)sin(φ1)cos(φ2)cos(θ2−θ1))θ̇1

(4.90)

Simplificando, obtem-se :

C = (cos(φ2)sin(θ2−θ1))φ̇1 +(−cos2(φ1)sin(φ2)+cos(φ1)sin(φ1)cos(φ2)cos(θ2−θ1))θ̇1

(4.91)
A taxa de variação para o vetor diretor 2 é obtida por :

ėR2 =

 −sin(φ2)cos(θ2)
−sin(φ2)sin(θ2)

cos(φ2)

 φ̇2 +

 −cos(φ2)sin(θ2)
cos(φ2)cos(θ2)

0

 θ̇2 (4.92)

Da mesma forma podemos colocar o vetorėR2 como combinação linear da nossa base,
como segue abaixo :

ėR2 = (E)eR1 +(F)eR2 +(G)eR3 (4.93)

Onde :
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E = eT
R1

ėR2 (4.94)

F = eT
R2

ėR2 (4.95)

G = eT
R3

ėR2 (4.96)

CalculandoE :

E = eR1 ·ėR2 =<

 cos(φ1)cos(θ1)
cos(φ1)sin(θ1)

sin(φ1)

 ,

 −sin(φ2)cos(θ2)
−sin(φ2)sin(θ2)

cos(φ2)

 φ̇2 +

 −cos(φ2)sin(θ2)
cos(φ2)cos(θ2)

0

 θ̇2

>

(4.97)
Após algum algebrismo e simplificações, chega-se em :

E = (−cos(φ1)sin(φ2)cos(θ2−θ1)+sin(φ1)cos(φ2))φ̇2 +(cos(φ1)cos(φ2)sin(θ1−θ2))θ̇2

(4.98)
Percebemos queF = 0, pois o produto de vetores ortogonais é zero.
Calculando, agora,G :

G = eR3 · ėR2 = <

 cos(φ1)sin(θ1)sin(φ2)−cos(φ2)sin(θ2)sin(φ1)
sin(φ1)cos(φ2)cos(θ2)−sin(φ2)cos(φ1)cos(θ1)

cos(φ1)cos(θ1)cos(φ2)sin(θ2)−cos(φ2)cos(θ2)cos(φ1)sin(θ1)

 ,

 −sin(φ2)cos(θ2)
−sin(φ2)sin(θ2)

cos(φ2)

 φ̇2 +

 −cos(φ2)sin(θ2)
cos(φ2)cos(θ2)

0

 θ̇2

> (4.99)

após algum algebrismo, chegamos em :

G = (−cos(θ2)cos(φ1)sin(θ1)(sin2(φ2)+cos2(φ2))
+ sin(θ2)cos(φ1)cos(θ1)(sin2(φ2)+cos2(φ2)))φ̇2

+ (cos2(φ2)sin(φ1)(sin2(θ2)+cos2(θ2))−cos(φ1)sin(φ2)cos(φ2)cos(θ2−θ1))θ̇2

(4.100)

Simplificando, obtem-se :

G = (cos(φ1)sin(θ2−θ1)φ̇2 +(cos2(φ2)sin(φ1)−cos(φ1)sin(φ2)cos(φ2)cos(θ2−θ1))θ̇2

(4.101)
A taxa de variação para o vetor diretor 3 é obtida por :
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ėR3 =

 −sin(φ1)sin(θ1)sin(φ2)−cos(φ2)sin(θ2)cos(φ1)
cos(φ1)cos(φ2)cos(θ2)+sin(φ2)sin(φ1)cos(θ1)

−sin(φ1)cos(θ1)cos(φ2)sin(θ2)+cos(φ2)cos(θ2)sin(φ1)sin(θ1)

 φ̇1

+

 cos(φ1)cos(θ1)sin(φ2)−0
0+sin(φ2)cos(φ1)sin(θ1)

−cos(φ1)sin(θ1)cos(φ2)sin(θ2)−cos(φ2)cos(θ2)cos(φ1)cos(θ1)

 θ̇1

+

 cos(φ1)sin(θ1)cos(φ2)+sin(φ2)sin(θ2)sin(φ1)
−sin(φ1)sin(φ2)cos(θ2)−cos(φ2)cos(φ1)cos(θ1)

−cos(φ1)cos(θ1)sin(φ2)sin(θ2)+sin(φ2)cos(θ2)cos(φ1)sin(θ1)

 φ̇2

+

 0−cos(φ2)cos(θ2)sin(φ1)
−sin(φ1)cos(φ2)sin(θ2)−0

cos(φ1)cos(θ1)cos(φ2)cos(θ2)+cos(φ2)sin(θ2)cos(φ1)sin(θ1)

 θ̇2

Colocando o vetoṙeR3 como combinação linear da nossa base, obtemos :

ėR3 = (H)eR1 +(I)eR2 +(J)eR3 (4.103)

Onde :

H = eT
R1

ėR3 (4.104)

I = eT
R2

ėR3 (4.105)

J = eT
R3

ėR3 (4.106)

CalculandoH :
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H = eR1 · ėR3 = <

 cos(φ1)cos(θ1)
cos(φ1)sin(θ1)

sin(φ1)

 ,

 −sin(φ1)sin(θ1)sin(φ2)−cos(φ2)sin(θ2)cos(φ1)
cos(φ1)cos(φ2)cos(θ2)+sin(φ2)sin(φ1)cos(θ1)

−sin(φ1)cos(θ1)cos(φ2)sin(θ2)+cos(φ2)cos(θ2)sin(φ1)sin(θ1)

 φ̇1

+

 cos(φ1)cos(θ1)sin(φ2)−0
0+sin(φ2)cos(φ1)sin(θ1)

−cos(φ1)sin(θ1)cos(φ2)sin(θ2)−cos(φ2)cos(θ2)cos(φ1)cos(θ1)

 θ̇1

+

 cos(φ1)sin(θ1)cos(φ2)+sin(φ2)sin(θ2)sin(φ1)
−sin(φ1)sin(φ2)cos(θ2)−cos(φ2)cos(φ1)cos(θ1)

−cos(φ1)cos(θ1)sin(φ2)sin(θ2)+sin(φ2)cos(θ2)cos(φ1)sin(θ1)

 φ̇2

+

 0−cos(φ2)cos(θ2)sin(φ1)
−sin(φ1)cos(φ2)sin(θ2)−0

cos(φ1)cos(θ1)cos(φ2)cos(θ2)+cos(φ2)sin(θ2)cos(φ1)sin(θ1)

 θ̇2 >

(4.107)

Após algum algebrismo, chegamos em :

H = (−cos(θ1)cos(φ2)sin(θ2)(sin2(φ1)+cos2(φ1))
+ sin(θ1)cos(φ2)cos(θ2)(sin2(φ1)+cos2(φ1)))φ̇1

+ (cos2(φ1)sin(φ2)(sin2(θ1)+cos2(θ1))−cos(φ1)sin(φ1)cos(φ2)cos(θ2−θ1))θ̇1 +(0)φ̇2 +(0)θ̇2

(4.108)

Simplificando, obtem-se :

H = (−cos(φ2)sin(θ2−θ1)φ̇1 +(cos2(φ1)sin(φ2)−cos(φ1)sin(φ1)cos(φ2)cos(θ2−θ1))θ̇1

(4.109)
CalculandoI :
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I = eR2 · ėR3 = <

 cos(φ2)cos(θ2)
cos(φ2)sin(θ2)

sin(φ2)

 ,

 −sin(φ1)sin(θ1)sin(φ2)−cos(φ2)sin(θ2)cos(φ1)
cos(φ1)cos(φ2)cos(θ2)+sin(φ2)sin(φ1)cos(θ1)

−sin(φ1)cos(θ1)cos(φ2)sin(θ2)+cos(φ2)cos(θ2)sin(φ1)sin(θ1)

 φ̇1

+

 cos(φ1)cos(θ1)sin(φ2)−0
0+sin(φ2)cos(φ1)sin(θ1)

−cos(φ1)sin(θ1)cos(φ2)sin(θ2)−cos(φ2)cos(θ2)cos(φ1)cos(θ1)

 θ̇1

+

 cos(φ1)sin(θ1)cos(φ2)+sin(φ2)sin(θ2)sin(φ1)
−sin(φ1)sin(φ2)cos(θ2)−cos(φ2)cos(φ1)cos(θ1)

−cos(φ1)cos(θ1)sin(φ2)sin(θ2)+sin(φ2)cos(θ2)cos(φ1)sin(θ1)

 φ̇2

+

 0−cos(φ2)cos(θ2)sin(φ1)
−sin(φ1)cos(φ2)sin(θ2)−0

cos(φ1)cos(θ1)cos(φ2)cos(θ2)+cos(φ2)sin(θ2)cos(φ1)sin(θ1)

 θ̇2 >

(4.110)

Após algum algebrismo, chegamos em :

I = (0)φ̇1 +(0)θ̇1 +(cos(θ2)cos(φ1)sin(θ1)(sin2(φ2)+cos2(φ2))
− sin(θ2)cos(φ1)cos(θ1)(sin2(φ2)+cos2(φ2)))φ̇2

− (cos2(φ2)sin(φ1)(sin2(θ2)+cos2(θ2))−cos(φ1)sin(φ2)cos(φ2)cos(θ2−θ1))θ̇2

(4.111)

Simplificando, obtem-se :

I = (−cos(φ1)sin(θ2−θ1)φ̇2− (cos2(φ2)sin(φ1)−cos(φ1)sin(φ2)cos(φ2)cos(θ2−θ1))θ̇2

(4.112)
Agrupando, agora, as três equações que medem a taxa de variação de cada um dos vetores,

que compõem a nossa base de vetores :

ėR1 = (B)eR2 +(C)eR3 (4.113)

ėR2 = (E)eR1 +(G)eR3 (4.114)

ėR3 = (H)eR1 +(I)eR2 (4.115)

Analisando as equações que descrevem as velocidades angulares para esse sistema obser-
vamos queH =−C e queI =−G, o que era esperado. Não podemos afirmar nada com relação
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as equações que descrevemB e E, a princípio. Resta-nos ainda analisar a condição de ortogo-
nalidade.

α =< eR1,eR2 >= 0

Resolvendo esse produto, chega-se em :

α = cos(φ1)cos(θ1)cos(φ2)cos(θ2)+cos(φ1)sin(θ1)cos(φ2)sin(θ2)+sin(φ1)sin(φ2) = 0
(4.116)

Devemos, portanto, derivar essa expressão sem simplificá-la para que as velocidades angu-
lares sejam consideradas.

α̇ = (−cos(φ2)sin(φ1)cos(θ2−θ1)+sin(φ2)cos(φ1))φ̇1 +(cos(φ2)cos(φ1)sin(θ2−θ1))θ̇1

= (cos(φ1)sin(φ2)cos(θ2−θ1)−sin(φ1)cos(φ2))φ̇2− (cos(φ1)cos(φ2)sin(θ1−θ2))θ̇2

(4.117)

Analisando as equações que descrevemB eE e a primeira derivada em relação ao tempo da
condição de ortogonalidadėα temos queB =−E, que é a relação que nos faltava.

Podemos, assim, escrever :

ėR1 = (B)eR2 +(C)eR3 (4.118)

ėR2 = (−B)eR1 +(G)eR3 (4.119)

ėR3 = (−C)eR1 +(−G)eR2 (4.120)

Defina para o nosso sistema bi-esférico, as equações que governam as velocidades angulares
:

θ̇A = G (4.121)

θ̇B =−C (4.122)

θ̇C = B (4.123)

Essas relações acima definidas têm importância bastante significativa, como ja foi descrita
anteriormente para os outros sistemas já apresentados. Podemos escrever a equação diferencial
matricial para o sistema bi-esférico, como abaixo :

[
ėR1 ėR2 ėR3

]
=
[

eR1 eR2 eR3
] 0 −θ̇C θ̇B

θ̇C 0 −θ̇A

−θ̇B θ̇A 0

 (4.124)
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Chegando a equação(3.118), equação já conhecida dos sistemas anteriores, podemos aplicar
os métodos 1 e 2. Só que se faz necessário a aplicação da condição de ortogonalidade, para que
as equações(3.115), (3.116) e (3.117) possam ser definidas.

4.1.1.4 Quaternions

Uma outra forma de abordar problemas que envolvem rotações sequênciais é a utilização de
quaternions ou números hiper-complexos como em [2]. Descoberto pelo Sir William Rowan
Hamilton (1805-1865). Quaternion pode ser visto, em parte, como um vetor de quatro di-
menssões onde a primeira coordenada é a parte real e as três outras são partes complexas,
independentes. Portanto os quaternions serão usados, aqui, para representar rotações. primeira-
mente introduzindo os conceitos que os fundamentam e a seguir aplicando-o para a rotação de
sistemas de coordenadas. Utilizaremo-os para representar a rotação dos vetores da base (um a
um)e assim poder encontrar a posição final de nosso sistema.

Definição

Um quaternion é um elemento doR4, como sugere seu nome. Podemos escrever :

q = (q0,q1,q2,q3)

Ondeq0, q1, q2 eq3 são números reais ou escalares.
Então definindo a parte vetorialq que é um vetor doR3 :

q = q1i +q2j +q3k

Onde :

i = (1,0,0)

j = (0,1,0)

k = (0,0,1)

Os vetoresi, j ek formam uma base ortrnormal noR3.
Agora poderemos definir quaternion como a soma :

q = q0 +q = q0 +q1i +q2j +q3k (4.125)

Na soma acimaq0 é a parte escalar eq é a parte vetorial do quaternion. Os scalaresq0, q1,
q2 eq3, compõem o quaternion.

Como pudemos observar a definição de um quaternion, acima, é composta pela soma de
um escalar e um vetor, operação não definida na algébra linear. Mostraremos, então, como se
operar quaternions :

Igualdade e Adição

Sejam dados dois quaternionsp eq, como abaixo :
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p = p0 +p = p0 + p1i + p2j + p3k

e

q = q0 +q = q0 +q1i +q2j +q3k

Então para a igualdadep = q, nós teremos :

p0 = q0

p1 = q1

p2 = q2

p3 = q3

A soma de dois quaternions,p e q, é definida pela soma correspondente dos componentes,
como abaixo :

p+q = (p0 +q0)+(p1 +q1)i +(p2 +q2)j +(p3 +q3)k (4.126)

A soma de dois quaternions é também um quaternion, obedece portanto a propriedade de
fechamento para a operação de adição. A adição de quaternions é associativa e comutativa,
porque a adição de números reais tem essa propriedade.

Multiplicação

O produto entre um escalar e um quaternion é definido como segue-se :
Sec é um escalar eq é um quaternion

q = q0 +q1i +q2j +q3k

Então o produto entre o escalarc e o quaternionq é dado por :

cq= cq0 +cq1i +cq2j +cq3k (4.127)

Para se multiplicar um quaternion por um escalar, nós simplesmente multiplicamos cada
componente do quaternion pelo pelo escalar. E o resultado também é um quaternion, obedesce
portanto a propriedade de fechamento para a operação de multiplicação por escalar.

O produto entre dois quaternions é um pouco mais complicado. Define-se o produto de
acordo com os produtos especiais :

i2 = j2 = k2 = ijk =−1

ij = k =−ji (4.128)
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jk = i =−kj (4.129)

ki = j =−ik (4.130)

Os produtos acima, não são comutativos. Os produtos entre dois quaternions, em geral, são
não comutativos.

Então dado os dois quaternions, abaixo :

p = p0 +p = p0 + p1i + p2j + p3k

e

q = q0 +q = q0 +q1i +q2j +q3k

O produto entre eles é :

pq = (p0 + p1i + p2j + p3k)(q0 +q1i +q2j +q3k)
= p0q0 + p0q1i + p0q2j + p0q3k

+ p1iq0 + p1q1i2 +q2p1ij +q3p1ik

+ q0p2j +q1p2ji +q2p2j2 +q3p2jk

+ q0p3k +q1p3ki +q2p3kj +q3p3k2 (4.131)

Podemos utilizar os produtos especiais de Hamilton descritos nas equações (3.122),(3.123)
e (3.124) e simplificar a equação acima, chegando a :

pq = p0q0 + p0q1i + p0q2j + p0q3k

+ p1q0i− p1q1 +q2p1k−q3p1j

+ q0p2j −q1p2k−q2p2 +q3p2i

+ q0p3k +q1p3j −q2p3i−q3p3 (4.132)

E com algum algebrismo, chegamos em :

pq = p0q0− (p1q1 + p2q2 + p3q3)
+ p0(q1i +q2j +q3k)+q0(p1i + p2j + p3k)
+ (p2q3− p3q2)i +(p3q1− p1q3)j +(p1q2− p2q1)k (4.133)

Podemos observar que a expressão acima pode ser colocada numa forma mais concisa,
introduzindo as definições de produto interno e produto vetorial. Podemos escrever então o
produto dos dois quaternionsp= p0+p eq= q0+q numa forma mais simplificada ainda, que
é :
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pq= p0q0−p ·q+ p0q+q0p+p×q (4.134)

O produto de quaternions, pode ser escrito usando a algébra de matrizes. Então para o
produtopq, já calculado e já tendo comprovado a propriedade do fechamento, escrevemos :

pq= r = r0 + r = r0 + r1i + r2j + r3k

Então nós temos :

r0 = p0q0− p1q1− p2q2− p3q3

r1 = p0q1 + p1q0 + p2q3− p3q2

r2 = p0q2− p1q3 + p2q0 + p3q1

r3 = p0q3 + p1q2− p2q1 + p3q0

E colocando na forma matricial
r0

r1

r2

r3

=


p0 −p1 −p2 −p3

p1 p0 −p3 p2

p2 p3 p0 −p1

p3 −p2 p1 p0




q0

q1

q2

q3

 (4.135)

Observando a expressão acima podemos verificar que há um isomorfismo entre um vetor
quaternion 4×1 e uma matriz quaternion 4×4. Assim podemos para qualquer vetor quaternion
obter sua matriz quaternion correspondente e vice-versa. Dessa forma para o vetor quaternion
p, temos :

p =


p0

p1

p2

p3

←→ P =


p0 −p1 −p2 −p3

p1 p0 −p3 p2

p2 p3 p0 −p1

p3 −p2 p1 p0

 (4.136)

Através de uma análise mais refinada, constata-se que uma matriz quaternion qualquer pode
ser colocada como uma combinação linear, em termos de quatro elementos matriciais de uma
base. O primeiro elemento da base é a matriz identidade, e os três outros são matrizes anti-
simétricas, Assim :

P = p0P0 + p1P1 + p2P2 + p3P3 (4.137)

Onde as matrizes são :

P0 =


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

 (4.138)
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P1 =


0 −1 0 0
1 0 0 0
0 0 0 −1
0 0 1 0

 (4.139)

P2 =


0 0 −1 0
0 0 0 1
1 0 0 0
0 −1 0 0

 (4.140)

P3 =


0 0 0 −1
0 0 −1 0
0 1 0 0
1 0 0 0

 (4.141)

Podemos dessa forma, fazer uso da base matricial de quaternion para efetuar o produto entre
quaternion, Lembrando que o produto entre quaternions é não-comutativo, portanto a ordem do
produto influência o resultado Assim dado dois quaternions em forma de matriz :

A = a0P0 +a1P1 +a2P2 +a3P3 (4.142)

B = b0P0 +b1P1 +b2P2 +b3P3 (4.143)

A tabela abaixo nos auxilia no cálculo do produto entre quaternions, apresentando o resul-
tado do produto entre dois elementos da nossa base de matrizes. Há uma propriedade interes-
sante de fechamento entre os proprios elementos da base, ou seja o produto de dois elementos
qualquer da base gera um elemento da base. É como segue :

f ator2
f ator1 P0 P1 P2 P3

P0 P0 P1 P2 P3

P1 P1 -P0 P3 -P2

P2 P2 -P3 -P0 P1

P3 P3 P2 -P1 -P0

Essa tabela, obviamente, é obtida efetuando os produtos das matrizes. Logo o produtoAB
é :

AB = (a0b0−a1b1−a2b2−a3b3)P0

+ (a1b0 +a0b1−a3b2 +a2b3)P1

+ (a2b0 +a3b1 +a0b2−a1b3)P2

+ (a3b0−a2b1 +a1b2 +a0b3)P3 (4.144)
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Complexo Conjugado

Um importante conceito para os quaternions, assim como para os números complexos sim-
ples, é o complexo conjugado. Logo abaixo define-se o complexo conjugado de um quaternion.

q = q0 +q = q0 +q1i +q2j +q3k

Denotamos o complexo conjugado porq∗, dado por :

q∗ = q0−q = q0−q1i−q2j −q3k (4.145)

O complexo conjugado do produto de quaternions é igual ao produto dos complexos con-
jugados individuais, na ordem reversa.

(pq)∗ = q∗p∗

A soma de um quaternionq e o seu compexo conjugadoq∗ é um escalar :

q+q∗ = (q0+q)+(q0−q) = 2q0

A Norma

Um outro importante conceito algébrico é a norma de um quaternion. A norma de um
quaternion q, denotada porN(q) ou |q|, algumas vezes chamado também o comprimento deq
é um escalar.

N(q) =
√

q∗q (4.146)

Usando nossa definição de produto de quaternion, fazemos :

N2(q) = (q0−q)(q0+q)
= q0q0− (−q) ·q+q0q+(−q0)q+(−q)×q

= q2
o +q ·q

= q2
o +q2

1 +q2
2 +q2

3 = |q|2 (4.147)

Representando Rotações

A representação de rotações utilizando quaternions é uma forma diferente das que vimos
anteriormente nos outros sistemas, e está baseada no produto de quaternions e utilização de
operadores que definiremos mais a seguir. O problema se estrutura, igualmente como em todos
os sistemas já apresentados anteriormente. A partir de um vetor rotaçãoρ e sua norma, nós
montamos o vetor quaternion correspondente, como abaixo :
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ρ =

 ρ1

ρ2

ρ3

=

 u1

u2

u3

θ (4.148)

Ondeθ = |ρ|, e o vetor quaternion correspondente fica então :

q(ρ) =


cos(θ/2)
ρ1sin(θ/2)

θ
ρ2sin(θ/2)

θ
ρ3sin(θ/2)

θ

=


cos(θ/2)

u1sin(θ/2)
u2sin(θ/2)
u3sin(θ/2)

 (4.149)

Operador de Rotação

Este operador representa o vetor saída quando da aplicação de um quaternion de rotação a
um vetor de entradav∈R3, este vetorv será usado estratégicamente como os elementos da base
canônica com o objetivo de obter a base rotacionada a partir de um vetor velocidade angular.
Então se nós temos o quaternionq= q0+q e um vetorv correspondendo a um puro quaternion
v = 0+v, obtemos através do produto de quaternions :

Lq(v) = w = qvq∗ = (q0 +q)(0+v)(q0−q)

= (2q2
0−1)v

+ 2(q ·v)q
+ 2q0(q×v)

(4.150)

Sabendo que|q|2 = 1, podemos escrever :

w = qvq∗ = (q2
0−|q|2)v

+ 2(q ·v)q
+ 2q0(q×v)

(4.151)

Intuitivamente, é claro que um vetor qualquer que esteja na mesma direção do eixo de
rotação permanece invariante. Portanto aplicando para um vetorv = kq, que tem a mesma
direção da componente vetorial deq, o vetor fica inalterado. Como mostramos a seguir :
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w = qvq∗

= q(kq)q∗

= (2q2
0−|q|2)(kq)

+ 2(q · (kq))q+2q0(q× (kq))
= kq2

0q−k|q|2q+2k|q|2q

= k(q2
0 + |q|2)q

= kq (4.152)

Assim, pudemos comprovar que o vetorv define o eixo de rotação do sistema submetido a
uma rotaçãoρ que é descrita porq e por seu conjugadoq∗. O operadorLq representa a trans-
formação de um eixo representado por um vetorv, dependendo do vetor velocidade angular
ρ.

Podemos colocar o operadorLq na forma matricial, forma mais conveniente. Os três termos
da equação(3.144) podem ser colocados individualmente em sua forma matricial correspon-
dente, como abaixo :

(2q2
0−1)v =

 (2q2
0−1) 0 0
0 (2q2

0−1) 0
0 0 (2q2

0−1)

 v1

v2

v3

 (4.153)

2(q ·v)q =

 2q2
1 2q1q2 2q1q3

2q1q2 2q2
2 2q2q3

2q1q3 2q2q3 2q2
3

 v1

v2

v3

 (4.154)

2q0(q×v) =

 0 −2q0q3 2q0q2

2q0q3 0 −2q0q1

−2q0q2 2q0q1 0

 v1

v2

v3

 (4.155)

A soma dos três componentes pode ser escrita :

 w1

w2

w3

=

 (2q2
0−1+2q2

1) (2q1q2−2q0q3) (2q1q3 +2q0q2)
(2q1q2 +2q0q3) (2q2

0−1+2q2
2) (2q2q3−2q0q1)

(2q1q3−2q0q2) (2q2q3 +2q0q1) (2q2
0−1+2q2

3)

 v1

v2

v3

 (4.156)

Assim, escrevemos :

w = qvq∗ = Qv

Obetemos resultado similar para :

w = q∗vq = (q2
0−1)v

+ 2(q ·v)q
+ 2q0(v×q)
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(4.157)

w = q∗vq = QTv

Ondeq = q0 +q1i +q2j +q3k, E:

Q =

 (2q2
0−1+2q2

1) (2q1q2−2q0q3) (2q1q3 +2q0q2)
(2q1q2 +2q0q3) (2q2

0−1+2q2
2) (2q2q3−2q0q1)

(2q1q3−2q0q2) (2q2q3 +2q0q1) (2q2
0−1+2q2

3)

 (4.158)

Operador Seqüencial

É de extrema importância o estudo de rotações seqüenciais, onde cada operação leva em
conta a situação anterior como ponto de partida.

Então, supondo que nós temos dois operadoresLp e Lq. Ondep e q são dois quaternions
unitários, assim escrevemos :

Lp(a) = pap∗

Lq(b) = qbq∗

Aplicando ao vetoru o operadorLp como mostra a figura, obtem-se :

v = Lp(u)
= pup∗ (4.159)

Para esse resultado nós aplicamos o operadorLq, obtendo, assim, a composição de oper-
adoresLq eLp, denotado porLq◦Lp, como abaixo :

w = Lq(v)
= qvq∗

= q(pup∗)q∗

= (qp)u(qp)∗

= Lqp(u) (4.160)

Similarmente, sev = q∗uq, nós temos :
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w = Lq(v)
= q∗vq

= q∗(p∗up)q
= (pq)∗u(pq)
= Lpq(u) (4.161)

Como nosso problema visa conhecer uma nova base após uma seqüencia qualquer de ro-
tações. Aplicaremos os operadores a dois elementos da base canônicai e j , e consequentemente
conheceremos as posições finais de cada um delesi′ e j ′. Para obter o terceiro elemento, basta-
nos fazer o produto externoi′× j ′ e obterk′

Podemos representar uma sucessão de vetores de rotaçõesρ1, ρ2, ρ3, ...,ρn por um único
quaternion, como abaixo :

q[n] = q(ρn)q(ρn−1) · · ·q(ρ3)q(ρ2)q(ρ1) (4.162)

Aplicando o operador, temos :

w = q[n]uq∗[n] = Lq[n](u) (4.163)

Aplicando para os elementos da basei e j , temos :

i′ = q[n]iq
∗
[n] (4.164)

j ′ = q[n]jq
∗
[n] (4.165)

Tendoi′ e j ′, podemos, então, fazer :

k′ = i′× j ′ (4.166)

E obter a baseger{i′, j ′, k′}.
Como cada rotação deve estar de acordo com o sistema doR3 modificado, se faz necessário

a atualização abaixo :

i = i′

j = j ′

k = k′

Para que se possa representar rotações relativas a sistemas locais já rotacionados.
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4.1.2 Posição de Referência

Para obtermos a posição do sistema local de referência em relação ao sistema global de refer-
ência a cada intervalo de tempo, aplicamos duas integrações numéricas consecutivas no vetor
aceleração linear (dados dos acelerômetros), uma para obtermos o vetor velocidade linear e a
outra para obtermos o vetor posição linear. Utilizamos a regra trapezoidal para ambos os casos,
como mostrado abaixo :

Para obtermos o vetor velocidade linear :

v1' v0 +
a0 +a1

2
∆t (4.167)

Para obtermos o vetor posição linear :

p1' p0 +
v0 +v1

2
∆t (4.168)

4.1.3 Transformação de Dados

A transformação de dados se faz necessária quando o sistema de aquisição de dados (sensores
inerciais) não coincide com o sistema local de seu sistema de navegação.

Figura 4.4 Translação de Dados Entre Sistemas
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4.1.3.1 Transformação de Dados dos Giroscópios

Como sabemos os giroscópios informam as velocidades angulares dos eixos coordenados, no
qual estão sendo medidos. O nosso problema agora é o de transferir os dados do sistema do
sensor para o sistema local, como mostramos abaixo :

Dados medidos dos giroscópios :θ̇1, θ̇2 e θ̇3

θ̇ =

 θ̇1

θ̇2

θ̇3


123

(4.169)

As coordenadas dėθ são em relação ao sistema (123).
Colocandoθ̇ como combinação da base do sensor{e1,e2,e3}, temos :

θ̇ = θ̇1e1 + θ̇2e2 + θ̇3e3 (4.170)

O vetor velocidade angular do sistema local de coordenadas é :

θ̇ =

 θ̇a

θ̇b

θ̇c


abc

(4.171)

Colocando as coordenadas do vetorθ̇ como combinação da base do sistema local{ea,eb,ec},
temos :

θ̇ = θ̇aea + θ̇beb + θ̇cec (4.172)

Pode-se relacionar o sistema dos giroscópios com o sistema local, através da relação :

θ̇i = θ̇1(eT
1 ·ei)+ θ̇2(eT

2 ·ei)+ θ̇3(eT
3 ·ei) (4.173)

E definir a matrizX123 :

X123 =
[

(eT
1 ·ei) (eT

2 ·ei) (eT
3 ·ei)

]
(4.174)

Ondei = a,b,c
Se os elementos das bases que compõem os dois sistemas são paralelos, então :

θ̇a = θ̇1

θ̇b = θ̇2

θ̇c = θ̇3
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4.1.3.2 Transformação de Dados dos Acelerômetros

Como sabemos os acelerômetros informam as acelerações lineares dos eixos coordenados, no
qual estão sendo medidas. O nosso problema é o de transferir os dados do sistema do sen-
sor para o sistema local. Mas diferentemente do problema para os giroscópios, não podemos
simplesmente projetar os vetores de um sistema no outro. Pois estamos tratando agora com
acelerações lineares.

Vetor Posição

De acordo com a figura 3.4 :

P = q+P0 (4.175)

OndeP é a distância do sistema do sensor em relação ao sistema global,q é a distância do
sistema local em relação ao sistema global eP0 é a distância do sistema do sensor em relação
ao sistema local.

Vetor Velocidade

Ṗ = q̇+ Ṗ0 (4.176)

= q̇+P0aėa +P0bėb +P0cėc (4.177)

Onde :

ėa = θ̇ ×ea

ėa = (θ̇aea + θ̇beb + θ̇cec)×ea

ėb = θ̇ ×eb

ėb = (θ̇aea + θ̇beb + θ̇cec)×eb

ėc = θ̇ ×ea

ėc = (θ̇aea + θ̇beb + θ̇cec)×ec

Vetor Aceleração



4.1 ASPECTOS CINEMÁTICOS 55

P̈ = q̈+ P̈0 (4.178)

= q̈+(θ̈ ×P0 + θ̇ × Ṗ0) (4.179)

= q̈+(θ̈ ×P0 + θ̇ × (θ̇ ×P0)) (4.180)

Valor medido no sistema do sensor :ai = eT
i · P̈, i = 1,2,3.

ai = eT
i · [q̈+ P̈0]

eT
i · (q̈) = ai−eT

i · P̈0

Colocando na forma matricial, temos :

[
e1 e2 e3

]T (q̈) =

 a1−eT
1 · P̈0

a2−eT
2 · P̈0

a3−eT
3 · P̈0


123

Definindo :

Q =
[

e1 e2 e3
]

f =

 a1−eT
1 · P̈0

a2−eT
2 · P̈0

a3−eT
3 · P̈0


123

Portanto a expressão que mede a aceleração do sistema local em relação ao sistema global é
dada por :

q̈XYZ= Q· f123 (4.181)

4.1.4 Problema da Base Reversa

O problema da base reversa surge na medida de que os eixos de medição dos sensores são eixos
reversos.

De acordo com a figura 4.5, temos três distâncias a se considerar (P1, P2 eP3).
Parai = 1,2,3, temos :

4.1.4.1 Vetor PosiçãoPi

Pi = Piaea +Pibeb +Picec (4.182)
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Figura 4.5 Problema da Base Reversa
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4.1.4.2 Vetor VelocidadėPi

Ṗi = Piaėa +Pibėb +Picėc (4.183)

Onde as taxas dos versores são obtidas como demonstrado na seção 1.2.2 :

4.1.4.3 Vetor AceleraçãöPi

P̈i = (θ̈ ×Pi + θ̇ × Ṗi) (4.184)

= (θ̈ ×Pi + θ̇ × (θ̇ ×Pi)) (4.185)

Logo podemos escrever, que os valores medidos correspondem as expressõs abaixo para
i = 1,2,3 :

ai = eT
i · (q̈+ P̈i) (4.186)

eT
i · (q̈) = ai−eT

i · P̈i (4.187)

Colocando na forma matricial, temos :

[
e1 e2 e3

]T (q̈) =

 a1

a2

a3

−
 eT

1 · P̈1
eT

2 · P̈2
eT

3 · P̈3


Definindo :

Q =
[

e1 e2 e3
]

R=
[

P1 P2 P3
]

a =

 a1

a2

a3


123

diag(QT · R̈) =

 eT
1 · P̈1

eT
2 · P̈2

eT
3 · P̈3


123

Portanto a expressão que fornece a aceleração do sistema local em relação ao sistema global,
para o problema da base revesa, é dada por :

q̈ = Q· (a|123−diag(QT · R̈)) (4.188)

Que é a expressão que fornece o vetor aceleração linear no sistema local em função da
aceleração linear no sistema do sensor ( base reversa ).

Integrando a aceleração linear, obtemos a velocidade linear como abaixo :
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q̇ =
∫ tn+1

tn
Q· (a|123−diag(QT · R̈))dt

q̇ =
∫ tn+1

tn
Q·a|123dt− (

∫ tn+1

tn
Q·diag(QT · R̈)dt)

q̇ =
∫ tn+1

tn
Q·a|123dt+(−

∫ tn+1

tn
( ˙Q·diag(QT · ˙ )R)dt

+
∫ tn+1

tn

˙(Q) ·diag(QT · Ṙ)dt+
∫ tn+1

tn
Q·diag(Q̇T · Ṙ)dt) (4.189)

q̇n+1 = q̇n +[(Q·a|123)n+1 +(Q·a|123)n](dt/2)
+ ([(−Q·diag(QT · Ṙ))n+1 +(Q·diag(QT · Ṙ))n]
+ [( ˙(Q) ·diag(QT · Ṙ))n+1 +( ˙(Q) ·diag(QT · Ṙ))n](dt/2)
+ [(Q·diag(Q̇T · Ṙ))n+1 +(Q·diag(Q̇T · Ṙ))n](dt/2)) (4.190)

Onde :

Ṙ|xyz= Qa|xyz·

 0 −θ̇c θ̇b

θ̇c 0 −θ̇a

−θ̇b θ̇a 0


abc

·R|abc= Qa|xyz·

 0 −θ̇c θ̇b

θ̇c 0 −θ̇a

−θ̇b θ̇a 0


abc

·QT
a |xyz·R|xyz

Ṙ|xyz=

 0 −θ̇z θ̇y

θ̇z 0 −θ̇x

−θ̇y θ̇x 0


xyz

·R|xyz

Q̇ = Q·

 0 −θ̇3 θ̇2

θ̇3 0 −θ̇1

−θ̇2 θ̇1 0


abc

Q̇T =−QT · Q̇·QT

Integrando a velocidade linear, obtemos a posição como abaixo :

qn+1 = qn +[q̇n+1 + q̇n](dt/2)
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Figura 4.6 Bípede Mapeado Por Vetores

Figura 4.7 Vista Lateral do Robô
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Figura 4.8 Vista Lateral Inicial

4.1.5 Mapeamento de Um Rôbo Bípede

Com a base do sistemaθφδ , que numericamente nos forneceu os melhores resultados ao longo
de um grande intervalo de tempo, e atende todas as nossas necessidades, nós podemos gerar
todas as partes do rôbo bípede, como mostra a figura 4.6 :

Tendo nossa base em função do tempo, os ângulos de rotações dos motores que são funções
do tempo e o distânciamento da estrutura do robô em relação a um sistema global de coorde-
nadas também como função do tempo. Podemos expressar as partes do robô como em [5] como
função do tempo e assim estabelecer sua marcha.

A estrutura do rôbo é simétrica, portanto :

|L4|= |L0|
|L5|= |L1|
|L6|= |L2|
|L7|= |L3|
|L10|= |L9|

Os vetores que descrevem a estrutura do robô, são definidos abaixo :
Os vetores que compõem o lado direito, são :

L0 =−|L0|eb
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L1 = (|L1|sin(α1))ea− (|L1|cos(α1))ec

L2 = (|L2|sin(α1 +α2))ea− (|L2|cos(α1 +α2))ec

L3 = (|L3|sin(α1 +α2 +α3))ea− (|L3|cos(α1 +α2 +α3))ec

Os vetores que compõem o lado esquerdo, são :

L4 = |L4|eb

L5 = (|L5|sin(α5))ea− (|L5|cos(α5))ec

L6 = (|L6|sin(α5 +α6))ea− (|L6|cos(α5 +α6))ec

L7 = (|L7|sin(α5 +α6 +α7))ea− (|L7|cos(α5 +α6 +α7))ec

Os vetores que compõem a parte de cima da cintura, são :

L8 = |L8|ec

L9 = L8−L0

L10 = L8−L4

L11 = (|L11|cos(α4))ec +(|L11|sin(α4))ea

Com os vetores que compõem a estrutura do robô já definidos, podemos definir os pontos
de interesses em azul, mostrados na figura 4.9 :

Onde o vetorpos é conhecido, por ser obtido por duas integrações numéricas do vetor
aceleração, conseguido pelos acelerômetros. Os pontos são definidos abaixo :

P0 = pos (4.191)

Os pontos de interesse do lado direito, são :

P1 = P0 +L0 (4.192)

P2 = P1 +L1 (4.193)

P3 = P2 +L2 (4.194)

P4 = P3 +L3 (4.195)

Os pontos de interesse do lado esquerdo, são :

P5 = P0 +L4 (4.196)

P6 = P5 +L5 (4.197)
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Figura 4.9 Pontos de interesse

P7 = P6 +L6 (4.198)

P8 = P7 +L7 (4.199)

4.1.6 Centro de Massa do Sistema Robótico

Tendo os pontos de interesse do sistema robótico em função do tempo e a base de vetores
também em função do tempo, podemos dar, então, mais um passo adiante e estimar o centro
de massa do sistema em função do tempo. Onde calcularemos o centro de massa de cada
barra em relação ao sistema local de referência isso tem grande importância como visto em [6].
Através da projeção de cada vetor, definidos pela diferença entre os pontos finais e iniciais de
cada barra, em relação ao elemento da base correspondente. E em seguida calcular o centro de
massa do sistema.

Então, para a barra 1 :

x1cm =
(P2−P1) ·ea

2
(4.200)

y1cm = (P1−P0) ·eb (4.201)
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Figura 4.10 Centro de Massa do Sistema

Figura 4.11 Vista Frontal do Robô
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z1cm =
(P2−P1) ·ec

2
(4.202)

Para a barra 2 :

x2cm =
(P3−P2) ·ea

2
+2x1cm (4.203)

y2cm = (P1−P0) ·eb−
(B0−B1)

2
(4.204)

z2cm =
(P3−P2) ·ec

2
+2z1cm (4.205)

Para a barra 3 :

x3cm =
(P4−P3) ·ea

2
+2x1cm+2x2cm (4.206)

y3cm = (P1−P0) ·eb−
(B0−B1)

2
+

C0

2
(4.207)

z3cm =
(P4−P3) ·ec

2
+2z1cm+2z1cm (4.208)

Para a barra 5 :

x5cm =
(P6−P5) ·ea

2
(4.209)

y5cm = (P5−P0) ·eb (4.210)

z5cm =
(P6−P5) ·ec

2
(4.211)

Para a barra 6 :

x6cm =
(P7−P6) ·ea

2
+2x5cm (4.212)

y6cm = (P5−P0) ·eb +
(B0−B1)

2
(4.213)

z6cm =
(P7−P6) ·ec

2
+2z5cm (4.214)

Para a barra 7 :

x7cm =
(P8−P7) ·ea

2
+2x5cm+2x6cm (4.215)



4.1 ASPECTOS CINEMÁTICOS 65

y7cm = (P5−P0) ·eb +
(B0−B1)

2
−C1

2
(4.216)

z7cm =
(P8−P7) ·ec

2
+2z5cm+2z6cm (4.217)

Definindo-se a massa de cada barra, podemos estimar o centro de massa do sistema, como
segue-se :

xcm = ∑7
i=1xicmmi

∑mi
(4.218)

ycm = ∑7
i=1yicmmi

∑mi
= 0 (4.219)

zcm = ∑7
i=1zicmmi

∑mi
(4.220)

Como o sistema local de coordenadas está centrado, permitindo uma simetria exata entre a
parte direita e a parte esquerda do sistema robótico, é facil concluir queycm = 0. E o centro de
massa em função do tempo, é :

cm= (xcm,ycm,zcm) (4.221)
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Sensores Inerciais MEMS

Grandes investimentos no setor de desenvolvimento de Sistemas MicroEletroMecânicos (Mi-
croElectroMechanical System - MEMS : terminologia americana) ou da Tecnologia de Micro
Sistemas (Micro System Technology - MST : terminologia européia) vêm tornando possível
a integração de sensores em espaços cada vez menores por meio da utilização dos recursos e
da experiência na produção de circuitos eletrônicos integrados. Isso só foi possível com os
desenvolvimentos da microeletrônica.

Figura 5.1 Giroscópios e Acelerômetros

5.1 Giroscópios

Os giroscópios MEMS utilizam-se de uma força proveniente do chamado Efeito de Coriolis
como em [1]. Existem diversos tipos de estruturas mecânicas para aproveitar este efeito.

Nos giroscópios vibrantig-wheel um rotor (disco) é levado a oscilar em torno do seu eixo
de simetria e uma rotação em torno dos eixos do plano de oscilação resulta numa inclinação do
rotor. Esta mudança de posição pode ser detectada por eletrodos capacitivos colocados embaixo
do rotor. É possível estabelecer dois eixos ortogonais de medição com um único rotor oscilante.

Os giroscópios do tipo ressonador wine glass possuem um anel onde pontos nodais indicam
ângulo de rotação. Os modos de ressonância são bem separados, mas mesmo assim alguma sin-
tonia fina pode ser necessária devido às imperfeições geradas durante o processo de fabricação.

66
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O sinal de saída deste sensor se comporta como um indicador de velocidade angular.
Os giroscópios por pêndulo de Foucault são baseados em hastes oscilantes que são orien-

tadas, em geral, no sentido ortogonal ao plano da base do substrato cristalino de usinagem. Tais
dispositivos tornam-se difíceis de se fabricar com tecnologia de usinagem de superfície, devido
à espessura reduzida de tais substratos cristalinos.

5.2 Acelerômetros

Atualmente, estes dispositivos eletrônicos podem fornecer sinais analógicos ou digitais, com
um custo bem abaixo do custo dos dispositivos existentes há uma década atrás.

Dentre alguns dos princípios físicos empregados na transdução, os acelerômetros MEMS
utilizam principalmente recursos de detecção capacitiva, piezoresistiva, piezelétrica, eletro-
magnética e óptica. Sendo que o princípio físico com melhor desempenho tem sido a detecção
por meio de medição de variação capacitiva. As razões para isso são a simplicidade do pro-
jeto do sensor, o baixo consumo de energia e a estabilidade aceitável quanto à variação de
temperatura. Embora alguns transdutores capacitivos tenham uma curva característica não lin-
ear para a relação capacitância versus deslocamento do corpo de prova, diversas técnicas são
empregadas para produzir um sinal de saída com características lineares tais como sinais de
realimentação. A saída do sensor pode ser analógica, digital ou modulada por pulso.

Dentre as especificações que devem ser consideradas para a escolha de um acelerômetro es-
tão a faixa de freqüências de operação, o nível de ruído, a sensibilidade entre eixos de medição,
a linearidade, a resistência a impactos e o consumo de energia e as respectivas variações tem-
porais. A freqüência natural também é parâmetro importante, pois seu valor pode determinar o
valor da freqüência máxima de medição para o sensor.
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Implementações

A contrução de nosso integrador númerico baseia-se integralmente nas variáveis conhecidas,
velocidades angulares e acelerações, que simulam os dados colhidos dos giroscópios e acel-
erômeros, respectivamente.

Como pudemos observar no desenvolvimento matemático dos sistemas esférico,θφδ e bi-
esférico, suas bases são funções dos ângulos que representam cada sistema em sua particular-
idade. Utizaremos funções periódicas para representar esses ângulos. Assim são dois ângulos
para o sistema esférico (θ e φ ), três para o sistemaθφδ (θ , φ e δ ), e quatro para o sistema
bi-esférico (θ1, φ1, θ2 e φ2). Com esses ângulos contruimos, então, as bases para cada sis-
tema, com base nas equações encontradas para os mesmos em função desses ângulos. Tendo,
assim, uma solução exata, que nos possibilitará exprimir o quão nosso integrador numérico é
eficiente.

Tendo, já, a solução exata, resta-nos contruir a solução aproximada para estabelecer a com-
paração. Para isso utilizamos como dados de entrada as velocidades angulares, que como
pudemos ver no desenvolvimento matemático dos sistemas, são funções dos ângulos relativos
a cada sistema, que são integradas de três formas diferentes denominadas método 1, 2 e 3.
Os dois primeiros métodos são utilizados de forma idêntica para os três sistemas, são métodos
encontrados na literatura e que não se mostram efetivos para intervalos de tempo não muito cur-
tos. Desenvolvemos um método 3 para o sistema esférico e um para o sistemaθφδ , obtendo
resultados excelentes, os dois se mostram efetivos para intervalos de tempo longos. A partir
dai, já com os ângulos obtidos por integração das velocidades angulares podemos montar a base
de vetores aproximada, e assim estabelecer uma comparação com a base de vetores exata. Essa
comparação proporciona um erro aceitável e indica que o nosso integrador numérico poderia
proporcionar, também, com erro aceitável, a integração das velocidades angulares colhidas di-
retamente dos giroscópios. Poderia com isso obter a representação real do comportamento do
sistema em análise, para ser utilizado em um sistema de navegação, no nosso caso em um robô
bípede. O estabelecimento do sistema por meio de uma base nos possibilita mapear a posição
de todos os pontos do robô e assim poder representar os membros do robô bípede, com o intuito
de simular os movimentos exceutados pelo robô. Cada junta teve seu movimento descrito por
funções periódicas, selecionadas cada uma com o objetivo representar bem a marcha humana.

Para o tratamento das acelerações lineares definimos posições e velocidades verdadeiras
como funções que correspondessem à função aceleração. Aplicamos o método dos trapézios
de integração numérica para a função aceleração para obter a velocidade e a posição, compara-
mos os resultados com as posições e velocidades verdadeiras. A função aceleração representa
os dados colhidos dos acelerômetros a cada instante de tempo. A posição obtida é utlizada para
expressar a posição do sistema local de coordenadas em relação ao sistema global de coorde-
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nadas.

6.1 Diagrama de Blocos

A figura 6.1 mostra o diagrama de blocos do esquema cinemático desenvolvido.

Figura 6.1 Diagrama de blocos
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6.2 Algoritmo

Estrutura de Dados

. velocidades angulares dos eixos coordenados do sensor inercial (giroscópio) a
cada instante de tempo :

θ̇ =

 θ̇1

θ̇2

θ̇3


. acelerações lineares dos eixos coordenados do sensor inercial (acelerômetros) a

cada instante de tempo :

a =

 a1

a2

a3


. Geometria do robô

Pto0 = pabc

Pto1 = Pto0 +L0

Pto2 = Pto1 +L1

Pto3 = Pto2 +L2

Pto4 = Pto3 +L3

Pto5 = Pto0 +L4

Pto6 = Pto5 +L5

Pto7 = Pto6 +L6



6.2 ALGORITMO 71

Pto8 = Pto7 +L7

Início

. recuperar geometria inicial do robô;

. gravar posição inicial;

pabc no instante inicial;

. Enquanto ( t ≤ intervalo )

. Tendo a posição da origempabc e direções dos eixosea, eb, ec no instantetn e o∆t

. Fazer :

. obter medidas dos sensores inerciais (velocidades angulares) emtn+1;

θ̇ n+1

. calcular velocidades angulares no sistema localθ̇
n+1
j , j = a,b,c;

. obter a base de vetores do sistema inecial emtn+1

Q =
[

e1
n+1 e2

n+1 e3
n+1]

]
. obter a base de vetores do sistema local emtn+1

Qa =
[

ea
n+1 eb

n+1 ec
n+1

]
. obter o vetor velocidade angular no sistema global

θ̇ = θ̇aea + θ̇beb + θ̇cec

. para j = a,b,c, temos :
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θ̇
n+1
j =

3

∑
i=1

(en+1
i

T ·en+1
j )θ̇ n+1

i

. colocar as velocidades angulares na forma matricial das equações das veloci-
dades angulares no sistema local;

 θ̇a

θ̇b

θ̇c

= N(θ ,φ ,δ ).

 θ̇

φ̇

δ̇


. inicializar variáveis de iteração (erro, tolerância, número máximo de iteração,

número de iteração,̇φk , ˙φk+1 );

. iniciar :

Φk+1 =

 δ

φ

θ

k+1

=

 δ

φ

θ

n

= Φn

φ̇k = φ̇n

. Enquanto ( erro≥ tolerância ) & ( número máximo de iteração≥ número de
iteração )

φ̇k = ˙φk+1

φk = φk+1

. calcularN(φk)

. inverter a equação matricial das velocidades angulares no sistema local;

˙φk+1 = N−1(φk) ·

 θ̇a

θ̇b

θ̇c
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. utilizar métodos de integração numérica para obter os valores calculados
deθ , φ e δ emtn+1;

φk+1 = φ
n +(

( ˙φk+1 + φ̇n)
2

)∆t/2

. calcular erro

erro = |Φk+1−Φk|

. número de iteração= número de iteração+1;

φk = φk+1

. se (número de iteração≤ número de iteração máxima)

φn+1 = φk+1

˙φn+1 = φ̇k+1

. senão

houve erro

. fim

. montar elementos da base calculada em função dos angulosθ , φ , δ em tn+1,
usandoφk+1;

en+1
a =

 cos(φn+1)cos(θ n+1)
cos(φn+1)sin(θ n+1)

sin(φn+1)


en+1

b =

 −sin(θ n+1)cos(δ n+1)−cos(θ n+1)sin(φn+1)sin(δ n+1)
cos(θ n+1)cos(δ n+1)−sin(θ n+1)sin(φn+1)sin(δ n+1)

cos(φn+1)sin(δ n+1)
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en+1
c =

 sin(θ n+1)sin(δ n+1)−cos(θ n+1)sin(φn+1)cos(δ n+1)
−cos(θ n+1)sin(δ n+1)−sin(θ n+1)sin(φn+1)cos(δ n+1)

cos(φn+1)cos(δ n+1)


. obter medidas dos sensores inerciais (acelerações lineares) emtn+1;

an+1
123

. montar matriz de acordo com o sistema do sensor

Qn+1 =
[

e1
n+1 e2

n+1 e3
n+1]

]
. montar matriz de acordo com o sistema local

Qn+1
a =

[
ea

n+1 eb
n+1 ec

n+1
]

. montar matriz da posição do sistema do sensor em relação ao sistema local;

Rn+1 =
[

Pn+1
1 Pn+1

2 Pn+1
3

]
calcular a derivada segunda da matriz da posição;

R̈n+1 =
[

P̈n+1
1 P̈n+1

2 P̈n+1
3

]
. obter a aceleração do sistema local de acordo com o sistema do sensor;

an+1 = q̈n+1 = Q· (a|123−diag(QT · R̈))

. obter a velocidade do sistema local em relação ao global;

. integrara, obtendov emtn+1;

. obter a posição do sistema local em relação ao global;
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. integrarv, obtendopabc emtn+1

. capturar a posição angular nos motores do robô(1≤ i ≤ 7), αi

. calcular os vetores das hastes do robô emtn+1 em relação ao sistema local em
tn+1

L0 =−|L0|eb
n+1

L1 = (|L1|sin(α1))ea
n+1− (|L1|cos(α1))ec

n+1

L2 = (|L2|sin(α1 +α2))ea
n+1− (|L2|cos(α1 +α2))ec

n+1

L3 = (|L3|sin(α1 +α2 +α3))ea
n+1− (|L3|cos(α1 +α2 +α3))ec

n+1

Os vetores que compõem o lado esquerdo, são :

L4 = |L4|eb
n+1

L5 = (|L5|sin(α5))ea
n+1− (|L5|cos(α5))ec

n+1

L6 = (|L6|sin(α5 +α6))ea
n+1− (|L6|cos(α5 +α6))ec

n+1

L7 = (|L7|sin(α5 +α6 +α7))ea
n+1− (|L7|cos(α5 +α6 +α7))ec

n+1

Os vetores que compõem a parte de cima da cintura do robô, são :

L8 = |L8|ec
n+1

L9 = L8−L0

L10 = L8−L4

L11 = (|L11|cos(α4))ec
n+1 +(|L11|sin(α4))ea

n+1

. calcular as posições dos pontos do robô emtn+1 em relação ao sistema local em
tn+1

Pto0 = pabc

Pton+1
1 = Pton+1

0 +L0
n+1

Pton+1
2 = Pton+1

1 +L1
n+1
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Pton+1
3 = Pton+1

2 +L2
n+1

Pton+1
4 = Pton+1

3 +L3
n+1

Pton+1
5 = Pton+1

0 +L4
n+1

Pton+1
6 = Pton+1

5 +L5
n+1

Pton+1
7 = Pton+1

6 +L6
n+1

Pton+1
8 = Pton+1

7 +L7
n+1

. gravar nova posição

. fim



CAPÍTULO 7

Resultados

7.1 Sistema Esférico

No sistema esférico de coordenadas, implementamos três métodos descritos na seção 4.1.1.1.
Os dois primeiros denominados de Métodos 1 e 2 não apresentam bons resultados em intervalos
de tempo não muito curtos. O terceiro denominado Método 3, desenvolvido por nós, apresentou
resultados excelentes em intervalos de tempo longos. O erro numérico apresentou-se muito
baixo e estável em intervalos de tempo longos.

7.1.1 Método 1

Figura 7.1 Método 1 - Sistema Esférico

A figura 7.1 mostra dois gráficos, o primeiro do erro relativo entre a posição verdadeira e
a posição obtida por integrações númericas das acelerações lineares, que representa as acel-
erações dos acelerômetros, em função do tempo. O erro se mantém estável sendo apropriado
para grandes intervalos de tempo. O segundo gráfico representa o erro relativo entre os vetores
diretores verdadeiros e os diretores obtidos com base no método 1, tendo como dados as ve-
locidades angulares, que representam as velocidades angulares colhidas pelos giroscópios, em
função do tempo. O erro cresce exponencialmente com o tempo. Portanto o Método 1 não é
proprio para tempos não muito curtos.
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7.1.2 Método 2

Figura 7.2 Método 2 - Sistema Esférico

Na figura 7.2 no primeiro gráfico o erro se mantém estável sendo apropriado para grandes
intervalos de tempo. No segundo gráfico o erro cresce exponencialmente. Portanto o Método 2
não é proprio para tempos não muito curtos.

7.1.3 Método 3

Figura 7.3 Método 3 - Sistema Esférico

Na figura 7.3 no primeiro gráficos o erro se mantém estável no tempo. No segundo gráfico
o erro se mantém estável e baixo, sendo próprio para intervalos de tempos longos. Portanto o
Método 3, desenvolvido por nós, é útil para longos intervalos de tempo.
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7.2 Sistemaθφδ

No sistemaθφδ de coordenadas, implementamos também três métodos. Os dois primeiros de-
nominados de Métodos 1 e 2, não apresentaram resultados desejados. O terceiro denominado
Método 3, desenvolvido por nós, apresentou resultados excelentes em intervalos de tempo lon-
gos.

7.2.1 Método 1

Figura 7.4 Método 1 - Sistemaθφδ

Como no Método 1 do sistema esférico, na figura 7.4 o primeiro gráfico se mantém estável.
O segundo gráfico o erro cresce com inclinação inferior ao do sistema esférico. Portanto o
Método 1 não é proprio para tempos não muito curtos.

7.2.2 Método 2

Como no Método 2 do sistema esférico, Na figura 7.5 o primeiro gráfico se mantém estável.
No segundo gráfico o erro cresce com inclinação inferior ao do sistema esférico. Portanto o
Método 2 não é proprio para tempos não muito curtos.

7.2.3 Método 3

Na figura 7.6 no primeiro gráficos o erro se mantém estável. No segundo gráfico erro estável e
baixo, sendo próprio para intervalos de tempos longos. Portanto o Método 3, desenvolvido por
nós, é útil para longos intervalos de tempo. Representaria igualmente bem, tratando os dados
dos giroscópios, sem a limitação do sistema esférico. Então existem indicações de termos um
método eficiente e sem restrições, para aplicações diversas como equilíbrio de navios, aviões,
naves espaciais, satélites e para nosso intuito num robô bípede.
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Figura 7.5 Método 2 - Sistemaθφδ

Figura 7.6 Método 3 - Sistemaθφδ
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7.3 Sistema Bi-Esférico

Utilizando o sistema Bi-Esférico não conseguiu-se bons resultados, isso em parte por conta da
condição de ortogonalidade ineficiente, entre os elementos da base, usada na simulação. As
equações que correspondem a esse problema são :(4.79), (4.116) e (4.117).

7.4 Quaternions

A abordagem do problema utilizando os quaternions ou números hiper-complexos não foi tes-
tada por falta de tempo hábil. Mas por se tratar de uma abordagem interessante para problemas
que envolvem rotações seqüenciais, além de estar livre de singularidades, fica registrado nesse
trabalho os fundamentos algébricos e matemáticos dos quaternions.

7.5 Problema da base Reversa

No problema da base reversa analisamos o posicionamento do sistema local em relação ao
sistema global, por meio da transferência de dados do sistema do sensor para o sistema local.

Como pudemos observar na figura 4.4 do capitulo 4, quando apresentamos a seção de
transformação de dados, que a relação(P−q) deve-se manter constante durante todo o intervalo
de tempo. Isso porque tanto o sistema do sensor(e1,e2,e3) quanto o sistema local(ea,eb,ec)
estão fixos num mesmo corpo rígido (no nosso caso a cintura do robô). Obtivemos o resultado
mostrado na figura 7.7, para o erro da posição.

Outro resultado obtido no problema da base reversa foi com relação aos diretores. Uti-
lizamos o método 3 do sistemaθφδ para o cálculo numérico. A figura 7.8 mostra que o erro
numérico se mantém estável para longos intervalos de tempo, caracteristica de nosso integrador.

7.6 Sistema Local de Coordenadas

Com base no Método 3 do sistemaθφδ , temos definido nosso sistema local de coordenadas
através de sua base de vetores. Como mostram as figuras 7.9− 7.13.

Como podemos observar os eixo fixo representa o sistema global de coordenadas, a linha
em azul representa o distânciamento do sistema local de coordenadas em relação ao sistema
global de coordenadas obtido por integrações das acelerações lineares provenientes dos acel-
erômetros. O sistema local de coordenadas está formado, aproximadamente, pela superposição
do sistema local de coordenadas verdadeiro em verde e o sistema local de coordenadas aprox-
imado em vermelho. Como o gráfico dos diretores do método 3 do sistemaθφδ mostrou um
erro numérico pequeno, logo, o sistema local de coordenadas aproximado se aproxima bastante
do verdadeiro, durante todo o tempo.
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Figura 7.7 Erro da posição - Problema da Base Reversa

Figura 7.8 Erro dos diretores - Problema da Base Reversa
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Figura 7.9 Sistema Local de Coordenadast1 e t2

Figura 7.10 Sistema Local de Coordenadast3 e t4
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Figura 7.11 Sistema Local de Coordenadast5 e t6

Figura 7.12 Sistema Local de Coordenadast7 e t8
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Figura 7.13 Sistema Local de Coordenadast9 e t10

7.7 Mapeamento

Utilizou-se o método 3 do sistemaθφδ para mapear o sistema robótico. O mapeamento dos
pontos do robô estão mostrados na figura 7.14. Composto de quadril, coxas, pernas e pés. O
sistema local de coordenadas solidário ao quadril do robô, representa os giroscópios e acel-
erômetros. As articulações representam os servo-motores e atuam de acordo com funções
periódicas, selecionadas visando a marcha humana como mostram as figuras 7.15− 7.23.

A figura 7.24 mostra o erro numérico do mapeamento, utilizando o sistema de coordenadas
local verdadeiro e o aproximado.
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Figura 7.14 Mapeamento

Figura 7.15 Simulação da Marcha do Robô
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Figura 7.16 Simulação da Marcha do Robô

Figura 7.17 Simulação da Marcha do Robô
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Figura 7.18 Simulação da Marcha do Robô

Figura 7.19 Simulação da Marcha do Robô
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Figura 7.20 Simulação da Marcha do Robô

Figura 7.21 Simulação da Marcha do Robô
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Figura 7.22 Simulação da Marcha do Robô

Figura 7.23 Simulação da Marcha do Robô
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Figura 7.24 Erro Numérico do Mapeamento



CAPÍTULO 8

Conclusão

Os objetivos deste trabalho foram alcançados, que eram os de conseguir obter um integrador
numérico que fosse capaz de realizar integrações em longos intervalos de tempo, com erro
numérico pequeno, possibilitando assim um sistema local de coordenadas confiável em um
grande intervalo de tempo. Isso foi conseguido com o Método 3 do sistemaθφδ , idealizado e
desenvolvido neste trabalho, que possibilita utilizar os dados dos giroscópios e acelerômetros
para uma representação real dos fatos. Obtendo-se ao longo de um intervalo grande de tempo
o estado e o deslocamento de nosso sistema. A partir disso foi possível mapear todos os pontos
do robô bípede e obter a simulação de sua marcha.

O modelo desenvolvido aqui é perfeitamente ajustável a um sistema navegação qualquer
(naval, aeronáutico, aerospacial, automobilístico, robótico).

A contribuição deste trabalho está em apresentar um modelo de equacionamento cinemático,
que compreende parte de um sistema de navegação completo. além de apresentar uma forma
de se realizar integrações numéricas de dados inerciais para longos intervalos de tempo, com
resultados satisfatórios do ponto de vista da simulação computacional.

8.1 Trabalhos Futuros

Como trabalhos futuros a elaboração de outros blocos que compõem um sistema de navegação
completo, como :

1 - Desenvolvimento de um software para aquisição de dados dos sensores inerciais;

2 - Construção de um simulador para o GPS;

3 - Utilização de filtros Kalman para integração entre os sensores inerciais e o GPS.
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