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RESUMO

O aumento do interesse em robôs articulados na indústria e em pesquisas de outras áreas

da robótica motivou o desenvolvimento de métodos para a movimentação de sistemas

articulados complexos e de alta redundância. Na prática é essencial que um mecanismo

articulado interaja de maneira autônoma no ambiente para realização de tarefas. Uma

forma de tratar este problema é através de técnicas de Cinemática, que permitem ao robô

computar soluções para seu próximo movimento. Neste trabalho foram implementadas

soluções para os problemas de Cinemática Direta e Inversa aplicada no braço do robô

humanoide NAO H25. Experimentos em ambiente simulado e real mostraram o funcio-

namento dos métodos, que permitiu observar as limitações no espaço de trabalho do braço

do robô e a sua capacidade em realizar tarefas de movimentação.

Palavras-chave: Cinemática direta. cinemática inversa. robótica humanóide. robô NAO.



Autonomous Control of Robotic Arm of the NAO H25 Robot

ABSTRACT

The increasing interest in articulated robots in the industry and research in other fields in

robotics has led to the development of methods for the movement of complex and highly

redundant articulated systems. In practice, it is essential for an articulated mechanism to

interact autonomously in the environment to perform tasks. One way to deal with this

problem is through Kinematics techniques, which allows the robot compute solutions for

its next move. In this work, we implemented solutions for the problems of Forward and

Inverse Kinematics applied to the arm of the humanoid robot NAO H25. Experiments

in simulated and real environment showed the proper functioning of the methods, which

allowed us to observe the limitations in the task space of the robot arm and its ability to

perform motions.

Keywords: forward kinematics, inverse kinematics, humanoid robotics, NAO robot.
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1 INTRODUÇÃO

Em meados dos anos 80, o investimento em robôs industriais para automação

de processos de manufatura começou a crescer nos Estados Unidos. O uso de robôs

se intensificou e atingiu escala global na década de 90. Isso ocorreu devido à redução

do custo de aquisição de manipuladores, enquanto aumentava o custo da mão de obra

nas indústrias. O crescente interesse em sistemas articulados não se deu apenas na área

de automação, mas em outros campos de uso da robótica. As aplicações para sistemas

robóticos articulados tornaram-se cada vez mais eficientes e flexíveis, gerando a tendência

de utilizar esses robôs na execução de tarefas perigosas para humanos e impraticáveis para

outros tipos de mecanismos terrestres, como robôs terrestres com rodas (CRAIG, 2012).

Com o avanço do uso de robôs articulados em ambientes não estruturados, são

essenciais técnicas que permitem a movimentação do sistema robótico de maneira autô-

noma e suave. Um conceito importante para a movimentação de objetos no espaço é o

grau de liberdade, que é um parâmetro que define um tipo de movimento do mecanismo

no espaço. Entretanto, a tarefa de movimentação é extremamente complexa em mecanis-

mos articulados, devido à presença de muitos graus de liberdade (SHIN; KIM, 2014).

Um sistema articulado é composto por corpos rígidos, conhecidos como elos, uni-

dos por juntas. Cada junta está associada a um grau de liberdade, logo o mecanismo

compõe movimentos calculando ângulos para cada articulação. Para controlar esse tipo

de sistema são tipicamente utilizados métodos de solução para a Cinemática Inversa. Di-

ferentes técnicas para lidar com o problema de Cinemática Inversa podem ser encontra-

das na literatura, como métodos cíclicos de coordenadas descendentes (WANG; CHEN,

1991), métodos pseudo-inversos (WHITNEY, 1969), método de Jacobiana transposta

(BALESTRINO; G; SCIAVICCO, 1984) (WOLOVICH; ELLIOTT, 1984), redes neurais

e inteligência artificial (D’SOUZA; VIJAYAKUMAR; SCHAAL, 2001; OYAMA et al.,

2001; RAMDANE-CHERIF et al., 2002). Há, inclusive, trabalhos recentes que propõem

a junção de técnicas para a solução do problema. No trabalho de (JIANG et al., 2017) é

proposta uma abordagem de dois níveis, em que no primeiro utiliza-se um algoritmo de

gradiente descendente para buscar soluções ótimas e depois segue para uma rede neural

treinada.

Este trabalho se constitui em um estudo sobre os desafios e as técnicas para realizar

a movimentação autônoma de humanoides, que é um tipo de robô articulado. Movimentar

um robô deste tipo é desafiador devido ao grande número de graus de liberdade. Assim,
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o trabalho visa apresentar um modelo cinemático, obtido através da Cinemática Direta, e

implementar Cinemática Inversa em um robô humanoide. O sistema robótico escolhido

como referência para o desenvolvimento do modelo foi o NAO H25, um humanoide de

58 centímetros de altura tipicamente usado em atividades de interação humano-robô (AL-

DEBARAN, 2018). A motivação deste trabalho é ser capaz de realizar tarefas com o robô

NAO, como pegar e soltar objetos, ou até mesmo fazer o humanoide escrever em um qua-

dro. Para isso, é necessário computar movimentos precisos com o braço do robô, guiando

a mão dele até posições e orientações específicas do espaço.

Este trabalho está organizado como mostrado a seguir. No Capítulo 2, serão traba-

lhados os conceitos relacionados aos métodos de cinemática direta e cinemática inversa.

Já no Capítulo 3, teremos a descrição do hardware e características de projeto do robô

utilizado para o estudo. Esses detalhes são importantes, pois, nesse trabalho, teremos a

solução da cinemática inversa de forma fechada, o que é dependente de qualidades físicas

do robô. No Capítulo 4, teremos a descrição detalhada das soluções desenvolvidas, assim

como simplificações e metodologia seguida. Depois, temos os testes e análises realizadas

no Capítulo 5. E, por fim, o Capítulo 6 que apresenta a conclusão do trabalho.
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2 CINEMÁTICA

2.1 Notação

Neste trabalho usaremos a notação descrita na tabela abaixo. Consulte o Apêndice

A para a teoria detalhada dos conceitos aqui apresentados.

Tabela 2.1: Notação usada neste trabalho

Termos Descrição

AP é a posição do ponto P em relação ao sistema de referên-

cia {A}, onde px, py e pz são as projeções nos eixos x, y

e z.
AOB é o vetor posição da origem de {B} em relação a {A}.
A
BR é a matriz rotacional que descreve {B} em relação a

{A}.

A
BT =

 A
BR

AOB

0 0 0 1

 é a transformação homogênea que define o mapeamento

entre sistemas de coordenadas de {B} em relação a {A}.

A =


1 0 0 px

0 1 0 py

0 0 1 pz

0 0 0 1

 é uma transformação homogênea de translação pura,

onde R = I e px, py e pz são as distâncias sobre ei-

xos x, y e z, respectivamente.

R =

 X 0

0 0 0 1

 é uma transformação homogênea de rotação pura, com

uma matriz de rotação qualquer X , e o bloco de transla-

ção nulo p = 0

Rx =


1 0 0

0 cosθx −senθx
0 senθx cosθx

 é a rotação de θx em torno do eixo x, no espaço euclidi-

ano.

Ry =


cosθy 0 senθy

0 1 0

−senθy 0 cosθy

 é a rotação de θy em torno do eixo y, no espaço euclidi-

ano.
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Termos Descrição (cont.)

Rz =


cosθz −senθz 0

senθz cosθz 0

0 0 1

 é a rotação de θz em torno do eixo z, no espaço euclidi-

ano.

R′ = Rz Ry Rx é uma matriz de rotação genérica que permite a rotação

em torno das três direções do espaço, resultado da com-

binação de três rotações em cada eixo de coordenadas.

2.2 Cinemática Direta

Na Cinemática Direta, o problema de computar a posição e a orientação da ferramenta

(end-effector ou efetuador) do braço robótico em relação ao sistema de referência fixo

universal, geralmente chamado de base, como função dos ângulos de junta do mecanismo

(CRAIG, 2012).

O cálculo da Cinemática Direta é crítico para o desenvolvimento de algoritmos de coorde-

nação de membros articulados porque as posições das juntas são tipicamente medidas por

sensores presentes nelas e isso é necessário para computar a posição dos eixos das juntas

relativos ao sistema de referência universal (WALDRON; SCHMIEDELER, 2008).

Nesta seção serão apresentados parâmetros que descrevem a relação entre as partes do

robô e as transformações que permitem representar a composição do movimento desde o

elo 0 (base) até o elo n, considerando um braço com n graus de liberdade.

2.2.1 Parâmetros Denavit-Hartenberg

Para localizar um corpo no espaço e descrever a relação deste com outros é preciso fixar

um sistema de coordenadas em cada corpo. Há maneiras de fazer isso de tal forma que

a localização desses sistemas de referência seja vantajosa tanto para consistência quanto

para eficiência computacional, como é o caso da notação de Denavit e Hartenberg (HAR-

TENBERG; DENAVIT, 1964). Nessa notação são necessários apenas quatro parâmetros

ao invés de seis para localizar um sistema de coordenadas em relação a outro. Isso é feito

através de quatro parâmetros conhecidos como parâmetros DH. Os quatro parâmetros

consistem em dois parâmetros de elo e dois parâmetros de junta (WALDRON; SCHMIE-
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DELER, 2008).

Na representação de um braço robótico, com n graus de liberdade, como uma cadeia

cinemática usam-se as seguintes convenções:

1. Os elos são numerados a partir da base do braço que geralmente é considerada o

elo 0.

2. O primeiro elo móvel do mecanismo, por sua vez, é chamado de elo 1, e assim

segue até a extremidade que é chamada de efetuador e será chamado de elo n.

3. O elo será considerado apenas um corpo rígido que define a relação entre dois eixos

de juntas vizinhas.

4. Os eixos de juntas são definidos por linhas no espaço. Assim, o eixo de junta i é

uma linha na qual o elo i rotaciona em relação ao elo i - 1.

A seguir serão especificados dois parâmetros que serão usados para determinar o relacio-

namento entre dois eixos de juntas no espaço.

Existe uma quantidade bem determinada entre dois eixos de juntas vizinhos e que coin-

cide com o tamanho do elo, denominada pela notação utilizada neste trabalho como ai, e

conhecida como comprimento do elo ou normal comum. Esse é o nosso primeiro parâme-

tro DH. O segundo parâmetro a ser definido é a torção do elo, denotado por αi. Podemos

definí-lo ao imaginar um plano em que a normal deste coincide com uma linha imaginá-

ria, que é perpendicular aos eixos de duas juntas vizinhas, e projetar nesse plano os eixos

de junta. O menor ângulo entre esses dois eixos é a torção do elo (CRAIG, 2012). Na

Figura 2.1 estão ilustrados tais parâmetros.

Figura 2.1: Os parâmetros comprimento do elo a e a torção do elo α definem a relação
entre dois eixos de juntas. Fonte: retirado de (CRAIG, 2012).

Elo i - 1

ai - 1

Eixo  i - 1 Eixo i

α 
i - 1

Os dois parâmetros seguintes descrevem a natureza da conexão entre os elos vizinhos. Ao

considerarmos dois elos vizinhos, sabe-se que eles têm um eixo de junta comum, assim

o primeiro parâmetro é a distância entre os dois sobre o eixo de junta. Esse parâmetro é
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chamado de distância entre os elos ou offset, representado por di. E, por fim, um parâmetro

angular, θi, que é o ângulo de junta. Este é usado para descrever a relação entre dois elos

que compartilham um mesmo eixo e é descrito pela rotação em torno do eixo de junta

relativa entre esses elos.

Vale ressaltar que dependendo do tipo de junta, um dos parâmetros é variável e os outros

são fixos. Deste aspecto é que deriva a equivalência entre junta e grau de liberdade.

Assim, como o robô de estudo de caso deste trabalho possui apenas juntas rotacionais,

as variáveis do nosso sistema serão θi. E, portanto, nas equações de Cinemática Direta

e de Cinemática Inversa, serão as nossas variáveis (CRAIG, 2012). Na Figura 2.2 são

apresentados os quatro parâmetros DH.

Figura 2.2: Os parâmetros distância entre os elos d e a ângulo de junta α descrevem a
natureza da conexão entre os elos.

ai

θi

Eixo  i - 1 

Elo  i - 1

Elo i

Eixo i 

di

α i  - 1

a i  - 1

Fonte: retirado de (CRAIG, 2012).

A Tabela 2.3 apresenta um resumo dos parâmetros DH definidos.

Tabela 2.3: Tabela com os parâmetros DH.

a comprimento da normal comum, que é o comprimento do elo.
α torção do elo, definido como rotação em torno do eixo x.
d deslocamento ao longo do eixo de rotação.
θ ângulo de junta, descrito pela rotação em torno do eixo de junta z.

Fonte: Autora.

2.2.2 Transformação Cinemática

Com os parâmetros DH definidos para todo o sistema, precisa-se de uma transformação

genérica para a relação de elos vizinhos, e após isso definido, utiliza-se a concatenação

dessas transformações para encontrar a transformação do elo 0 até o elo n (CRAIG, 2012).

Assim, o problema de Cinemática Direta é resolvido computando as transformações dos
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elos intermediários entre o sistema de referência fixo na parte fixa do mecanismo, cha-

mada base, e o sistema de referência localizado no efetuador(WALDRON; SCHMIEDE-

LER, 2008).

2.2.2.1 Transformação de elos vizinhos

Dado o elo i no qual está fixado o sistema de coordenadas {i} e o seu elo vizinho i - 1 onde

está fixado outro sistema de coordenadas {i - 1}, deseja-se a transformação que define

{i} em relação a {i - 1}. Essa transformação será em função dos parâmetros de cada elo

definidos na subseção 2.2.1. Na Figura 2.3 os sistemas de referência intermediários {P},

{Q} e {R} são definidos para auxiliar a obtenção da transformação desejada.

Figura 2.3: Representação dos elos i e i - 1 e os sistemas de coordenadas intermediários
{P}, {Q} e {R}. Fonte: retirado de (CRAIG, 2012).

θi

Eixo i - 1

i - 1

i

i

di
ai - 1

α i - 1

X i

X P

X Q

X i - 1
XR

Z Q

Z P

Z i

Z i - 1

Z R

Elo

Elo

Eixo

Assim, uma transformação de um vetor descrito em {i} para {i - 1} pode ser escrita

multiplicando uma matriz de transformação pelo ponto, conforme mostra a Tabela de

Notações 2.1, da seguinte forma:

i−1~p = i−1
i T i~p = i−1

R T R
QT

Q
PT

P
i T

i~p (2.1)

Pois o sistema {R} diferencia-se de {i− 1} por uma rotação de αi−1, {Q} difere de {R}

por uma translação ai−1, {P} difere de {Q} por uma rotação θi e , finalmente, o sistema

de coordenadas {i} tem diferença de apenas uma translação di (CRAIG, 2012).
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Expandindo i−1
i T da Equação 2.1, temos:

i−1
i T =


cos θi − sin θi 0 ai−1

sin θi cosαi−1 cos θi cosαi−1 − sinαi−1 − sinαi−1 di

sin θi sinαi−1 cos θi sinαi−1 cosαi−1 cosαi−1 di

0 0 0 1

 . (2.2)

2.2.2.2 Concatenação das Transformações

Com a fórmula geral da transformação entre elos vizinhos definida. É imediato o cálculo

da Cinemática Direta, sabendo os parâmetros DH do robô e os fixados sistemas de

coordenadas nos elos (WALDRON; SCHMIEDELER, 2008; CRAIG, 2012). Portanto,

o cálculo da transformação isolada da localização do efetuador em relação à base é

realizado da seguinte forma:

0
nT = 0

1T
1
2T

2
3T ... n−1

n T. (2.3)

2.3 Cinemática Inversa

O problema de Cinemática Inversa é mais difícil que o da Cinemática Direta pois, dada

a pose desejada da ferramenta com relação ao sistema de referência, deve-se calcular o

conjunto de ângulos para atingir essa pose (CRAIG, 2012).

Dada a matriz de transformação 0
nT que contém a posição e orientação do efetuador em

relação a base do robô e seus parâmetros de elos e juntas, é possível encontrar os ângulos

de juntas
−→
θ = (θ1, θ2, ..., θn)

T do braço, a fim de posicionar o efetuador na posição

desejada.

Nesta seção, serão apresentados aspectos de solucionabilidade do problema de Cinemá-

tica Inversa e estratégias para resolvê-lo.

2.3.1 Solucionabilidade

O sistema de equações de cinemática é não linear, pois em geral são equações transcen-

dentais, as quais são caracterizadas pela presença de funções trigonométricas, e que não
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podem ser expressas em funções elementares ou reduzidas a uma fração de polinômios.

A partir dessa qualidade, é possível notar que os parâmetros DH influenciam fortemente

na simplicidade da resolução desse sistema, por exemplo, o parâmetro torção do elo αi

ser nulo ou igual a ±90◦, simplifica significativamente as equações.

No caso de um braço de seis graus de liberdade, temos 0
6T onde temos dezesseis valores

numéricos, sendo quatro deles triviais. Portanto, temos um sistema de seis incógnitas

e doze equações, porém nas nove equações referentes à matriz de rotação, somente três

são independentes, assim caracterizando um sistema de seis equações e seis incógnitas

(CRAIG, 2012).

Quanto à existência de soluções para o sistema, um conceito importante é o espaço de

trabalho do mecanismo, este é definido como o volume de espaço que o efetuador do

braço robótico consegue alcançar. Assim, para existir uma solução para o problema, a

pose desejada deve estar neste espaço de trabalho (WALDRON; SCHMIEDELER, 2008;

CRAIG, 2012).

Determinadas situações, em que uma solução ocasionaria uma colisão entre o manipula-

dor e o um objeto presente no trajeto do braço, poderiam ser evitadas ao calcular outra

solução. Por isso, dado uma pose alvo para o mecanismo, é importante o cálculo das

múltiplas soluções do sistema (CRAIG, 2012).

2.3.2 Soluções de Forma Fechada

Técnicas que buscam soluções de forma fechada são mais rápidas que os métodos numé-

ricos e acham prontamente todas as possíveis soluções do sistema não linear. Entretanto,

possuem a desvantagem de serem dependentes da estrutura do robô. Os métodos desse

tipo que alcançam melhor desempenho são os que aproveitam características específi-

cas da geometria do robô. Esses métodos permitem calcular a Cinemática Inversa para

sistemas articulados de até seis graus de liberdade. Quando o sistema possui n ≤ 5, a

solução pode ser simplificada em casos em que os parâmetros DH são nulos, já quando

n = 6 dependemos de certas condições do robô, como, por exemplo, três eixos de juntas

rotacionais consecutivas se interseccionam em um ponto comum (WALDRON; SCHMI-

EDELER, 2008; CRAIG, 2012). Esse tipo de solução é dividido em duas categorias:

• Métodos Algébricos - que buscam classificar as equações de variáveis de juntas

importantes do sistema e manipulá-las algebricamente para encontrar a solução.
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Em geral, a estratégia é transformar uma equação transcendental em uma equação

de uma variável de junta.

• Métodos Geométricos - que visam obter um conjunto reduzido de variáveis de

junta, através da busca por pontos no manipulador em relação a pose desejada.

Como o alcance do robô é tri-dimensional usam-se relações de geometria espacial

e, normalmente, essas relações são decompostas em problemas planares separados.

Depois com esse conjunto menor de problemas menores, usa-se manipulação algé-

brica para resolver o sistema. Assim, percebe-se que tanto os métodos geométricos

como algébricos possuem manipulação algébrica; a diferença está na abordagem

inicial, ou seja, em como se inicia a resolução do problema (WALDRON; SCHMI-

EDELER, 2008; CRAIG, 2012).

Neste trabalho, a solução para o problema de Cinemática Inversa a ser implementada no

robô NAO será com solução de forma fechada, pois o robô NAO possui n = 5 graus de

liberdade no braço e, portanto, atende à condição de projeto para utilizar esse tipo de

solução.

2.3.3 Métodos Numéricos

Nos métodos numéricos, a desvantagem é a baixa eficiência computacional, devido a

lentidão na computação das soluções e, em alguns casos, eles não garantem o cálculo

de todas as possíveis soluções. Mas esses métodos são independentes da estrutura dos

robôs, ou seja, é possível encontrar soluções para a Cinemática Inversa em mecanismos

genéricos, com n > 6 (WALDRON; SCHMIEDELER, 2008; CRAIG, 2012). Essas

técnicas numéricas podem ser classificadas em três categorias:

• Métodos de Eliminação Simbólica - são utilizadas manipulações algébricas para

eliminar variáveis das equações não lineares obtidas a partir da matriz transforma-

ção homogênea, a fim de diminuir o tamanho do sistema não-linear a ser resolvido.

• Métodos de Continuidade - qualificam-se por transformar o sistema inicial no sis-

tema desejado. Essa estratégia envolve o rastreamento de um caminho de solução,

que parte de uma configuração inicial, com todas as soluções conhecidas, para um

sistema alvo, no qual as soluções são desconhecidas. Nesse tipo de método é pos-

sível explorar o sistema para encontrar todas as soluções possíveis.

• Métodos Iterativos - são caracterizados por fazer o sistema convergir para uma
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única solução baseada num chute inicial. Assim, fica evidente que a qualidade do

chute tem grande influência no tempo de execução de tais técnicas.

Os métodos numéricos não serão abordados de forma aprofundada neste trabalho, devido

à presença de n = 5 graus de liberdade no braço do robô humanoide NAO H25, como

visto na Figura 3.2. E, também, visto que a computação das soluções numéricas é mais

lenta do que nas soluções de forma fechada.
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3 ROBÔ NAO H25

Neste trabalho, o robô utilizado é o NAO H25, o qual pode ser visto na Figura 3.1, esse

robô é do tipo humanoide e é produzido pela Aldebaran Robotics. A versão do corpo do

NAO utilizado é V4.0, o qual possui 57,3 cm de altura e 27,5 cm de largura; seu peso é

de aproximadamente 5kg. Ele possui 25 graus de liberdade (gdl), o que permite uma con-

siderável mobilidade e, consequentemente, torna a tarefa de movimentação visivelmente

mais complexa que robôs com menos gdls.

O humanoide NAO apresenta cinco cadeias cinemáticas: Cabeça (Head), Braço Esquerdo

(LeftArm), Braço Direito (RightArm), Perna Esquerda (LeftLeg) e Perna Direita (Righ-

tLeg). Nesse trabalho, a fim de simplificar o projeto, o foco é a movimentação do braço

direito através da cinemática inversa.

Figura 3.1: Hardware do robô NAO H25.

(a) Versão (b) Cadeias Cinemáticas

Fonte: Adaptado de (ALDEBARAN, 2018).

A cadeia do braço direito possui 5 gdl, desconsiderando a mão direita (RHand) que as-

sume apenas duas configurações aberta e fechada. Assim, o que nos interessa são as

juntas do braço direito: OmbroTransversal (ShoulderPitch), OmbroLongitudinal (Shoul-

derRoll), CotoveloVertical (ElbowYaw), CotoveloLongitudinal (ElbowRoll), PunhoVerti-

cal (WristYaw). Estas são exibidas na Figura 3.2.

Essas juntas têm valores máximo e mínimo que podem atingir ao executar suas rotações.

A tabela 3.1 apresenta essas restrições de junta da cadeia do braço direito em radianos.

Para resolver a cinemática do braço, são necessários também os comprimentos e deslo-

camentos dos elos que formam a cadeia. Essas informações, que podem ser vistas nas

Figuras 3.3 e 3.4 e na Tabela 3.2, são encontradas na documentação da fabricante.
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Figura 3.2: Juntas do braço direito do robô NAO.

   Ombro
Longitudinal

OmbroTransversal

PunhoVertical

CotoveloVertical

CotoveloLongitudinal

Fonte: Adaptado de (ALDEBARAN, 2018).

Figura 3.3: Comprimento dos elos do braço direito.

Fonte: Adaptado de (ALDEBARAN, 2018).
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Tabela 3.1: Ângulos máximos e mínimos do braço direiro do robô NAO H25.

Nome da Junta Valor Mínimo (rad) Valor Máximo (rad)
OmbroTransversal (ShoulderPitch) -2.0857 2.0857
OmbroLongitudinal (ShoulderRoll) -1.3265 0.3142
CotoveloVertical (ElbowYaw) -2.0857 2.0857
CotoveloLongitudinal (ElbowRoll) 0.0349 1.5446
PunhoVertical (WristYaw) -1.8238 1.8238
Mão (RHand) Fechada Aberta

Fonte: Adaptado de (ALDEBARAN, 2018).

Figura 3.4: Comprimento dos elos do braço direito.

Fonte: Adaptado de (ALDEBARAN, 2018).

Tabela 3.2: Comprimentos dos elos do braço do NAO H25.

Nome Comprimento (mm)
ShoulderOffsetY 98,00
ShoulderOffsetZ 100,00
ElbowOffsetY 15,00
UpperArmLength 105,00
LoweArmLength 55,95
HandOffsetX 57,75
HandOffsetZ 12,31

Fonte: Adaptado de (ALDEBARAN, 2018).
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4 SOLUÇÃO DA CINEMÁTICA

4.1 Solução para a Cinemática Direta

Para descrevermos a posição e orientação de corpos no espaço tridimensional, devemos

atribuir a esses corpos sistemas de coordenadas e, através destes, representar a translação

e a rotação que um corpo sofreu em relação a outro corpo ou em relação a origem do sis-

tema. Assim, fixamos um sistema de referência no torso do robô, {T}, o qual é a origem

do espaço. Neste trabalho, a resolução da cinemática direta para o braço do humanoide

consiste em quatro etapas. A primeira etapa será definir a transformação inicial da origem

à base da cadeia cinemática, que será chamada de {0}. No passo seguinte, deve-se de-

terminar os parâmetros de Denavit-Hartenberg, cuja definição foi descrita na seção 2.2.1,

para cada junta da cadeia cinemática. Em seguida, podemos obter as transformações, ex-

plicadas na seção 2.2.2, que descrevem o sistema de referência de uma junta em relação a

junta seguinte na cadeia. E, por fim, devemos encontrar as transformações da última junta

do robô, {5}, para obtermos o sistema de referência do efetuador, ou seja a mão direita

do robô.

4.1.1 Transformação Inicial

O sistema de coordenadas da origem do sistema é exibido na Figura 4.1. O objetivo

aqui é representar um sistema de referência intermediário, o qual será a base da cadeira

cinemática. Para isso, utilizamos a matriz de translação pura, conforme mostrada na

Tabela de Notações 2.1, onde teremos deslocamento apenas sobre os eixos y e z, segundo

a Tabela 3.2 e a Figura 3.4. Assim, a transformação inicial será:

T
0A =


1 0 0 0

0 1 0 −ShoulderOffsetY

0 0 1 ShoulderOffsetZ

0 0 0 1

 (4.1)
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Figura 4.1: Sistema de referência de origem {T}.

Fonte: Adaptado de (ALDEBARAN, 2018).

4.1.2 Definição de Parâmetros Denavit-Hartenberg

Segundo a documentação provida pela Aldebaran, a posição zero do robô, isto é, a posição

que representa os ângulos de junta zerados, é a exibida na Figura 4.2. Na definição dos

parâmetros, θi sempre será desconhecido pois essa é a nossa variável de junta, já que todas

as juntas do robô são rotacionais. Para o cálculo desses parâmetros, alinharemos o eixo z

do sistema de referência ao eixo de rotação da junta, já que θi é definido como o ângulo

em torno de z.

Figura 4.2: Posição zero do braço direito do robô.

Fonte: Adaptado de (ALDEBARAN, 2018).

Começamos com o sistema de referência {0}, localizado na primeira junta do robô, no

início da cadeia cinemática do braço, e que possui a mesma orientação que {T}, que é o

sistema de coordenadas do Torso do robô. Assim, para a transição de {0} para o sistema

de referência da primeira junta, chamado {1}, devemos rotacionar α = −π
2

em torno do

eixo x. Essa rotação deve ser feita para que o eixo de rotação z de {0} se alinhe com o eixo
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de da junta. Os parâmetros a e d são nulos, pois não há translação nessa transformação.

A transformação descrita é mostrada na Figura 4.3.

Figura 4.3: Transformação de {0} para {1}.

Para a junta seguinte, a qual também é um grau de liberdade do ombro, necessitamos

alinhar novamente o eixo z de {1} para o eixo da segunda junta do ombro. Logo, teremos

uma rotação de α = π
2

e os parâmetros a e d iguais a zero.

Figura 4.4: Transformação de {1} para {2}.

A seguir, teremos que definir o primeiro sistema de referência para as juntas do cotovelo.

Nessa transformação, para alinhar o eixo z ao eixo de rotação da junta, precisaríamos

rotacionar em torno do eixo y de {2}, porém, os parâmetros de Denavit-Hartenberg defi-

nem apenas rotação em torno de x (α) e em torno de z (θ). Então necessitamos de duas

rotações, a primeira em torno de z e depois uma em torno x para obtermos a configuração

desejada para {3}. As rotações podem ser vistas na Figura 4.5.

Como estamos definindo os parâmetros de uma junta do ombro para uma junta do co-

tovelo, teremos translações. Portanto, ao traçar a normal comum dos eixos de rotação

de {2} e {3} , temos que o comprimento da normal comum é igual ao deslocamento do

ombro ao cotovelo do robô em relação ao eixo y do sistema de referência absoluto {T},

portanto a = −ElbowOffsetY e o parâmetro d é o deslocamento ao longo do eixo de

rotação de {3}, assim d = UpperArmLength.

A junta seguinte é a quarta da cadeia cinemática e, como ainda estamos no cotovelo do
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Figura 4.5: Transformação de {2} para {3}.

robô, a e d são nulos. A transformação, representada na Figura 4.6, é puramente de

rotação para alinhar os eixos, sendo α = −π
2
.

Figura 4.6: Transformação de {3} para {4}.

Para a última junta da cadeia cinemática, temos α = π
2

na transformação de {4} para {5},

exibida na Figura 4.7. Essa junta é o grau de liberdade do pulso do robô. Temos a = 0 pois

o comprimento da normal comum entre os eixos z é nulo, mas d = LowerArmLength,

já que temos deslocamento ao longo do eixo de rotação.

Figura 4.7: Transformação de {4} para {5}.

A Tabela 4.1 contém todos os parâmetros Denavit-Hartenberg definidos para o braço do

direito do robô NAO H25.

4.1.3 Matriz de Transformação da Cadeia Cinemática

Com os parâmetros definidos, podemos montar as matrizes de transformação para cada

sistema de coordenadas pertencente ao braço. Para isso, fazemos o uso da Equação 2.2.
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Tabela 4.1: Parâmetros DH para o braço direito do robô NAO-H25

Junta a α d θ
Shoulder Pitch 0 −π

2
0 θ1

Shoulder Roll 0 +π
2

0 θ2 +
π
2

Elbow Yaw - ElbowOffsetY +π
2

UpperArmLenth θ3
Elbow Roll 0 −π

2
0 θ4

Wrist Yaw 0 +π
2

LowerArmLength θ5

Neste passo, foram obtidas as seguintes transformações:

0
1T =


cos θ1 − sin θ1 0 0

0 0 1 0

− sin θ1 − cos θ1 0 0

0 0 0 1

 , (4.2)

1
2T =


cos θ′2 − sin θ′2 0 0

0 0 −1 0

sin θ′2 cos θ′2 0 0

0 0 0 1

 , (4.3)

onde θ′2 = θ2 +
π
2
.

2
3T =


cos θ3 − sin θ3 0 −ElbowOffsetY

0 0 −1 −UpperArmLength

sin θ3 cos θ3 0 0

0 0 0 1

 , (4.4)

3
4T =


cos θ4 − sin θ4 0 0

0 0 1 0

− sin θ4 − cos θ4 0 0

0 0 0 1

 , (4.5)

4
5T =


cos θ5 − sin θ5 0 0

0 0 −1 −LowerArmLength

sin θ5 cos θ5 0 0

0 0 0 1

 . (4.6)
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Porfim, temos a equação que define as transformação de toda a cadeia do braço direito:

0
5T = 0

1T
1
2T

2
3T

3
4T

4
5T. (4.7)

Pela legibilidade das equações obtidas, chamaremos l1 = ElbowOffsetY , l2 =

UpperArmLength e l3 = LowerArmLength. Também usaremos cθi e sθi para re-

presentar, respectivamente, o cosseno e o seno do ângulo θi. Expandindo a matriz de

transformação da cadeia, temos:

0
5T =


0
5T(1,1)

0
5T(1,2)

0
5T(1,3)

0
5T(1,4)

0
5T(2,1)

0
5T(2,2)

0
5T(2,3)

0
5T(2,4)

0
5T(3,1)

0
5T(3,2)

0
5T(3,3)

0
5T(3,4)

0 0 0 1

 , (4.8)

0
5T(1,1) = cθ1 (cθ

′
2 cθ3 cθ4 cθ5− sθ′2 sθ4 cθ5− cθ′2 sθ3 sθ5) + sθ1 (sθ3 cθ4 cθ5+ cθ3 sθ5)

0
5T(1,2) = −cθ1 (cθ′2 cθ3 cθ4 sθ5− sθ′2 sθ4 sθ5+ cθ′2 sθ3 cθ5)−sθ1 (sθ3 cθ4 sθ5− cθ3 cθ5)

0
5T(1,3) = cθ1 cθ

′
2 cθ3 sθ4 + cθ1 sθ

′
2 cθ4 + sθ1 sθ3 sθ4

0
5T(1,4) = l3 cθ1 cθ

′
2 cθ3 sθ4 + l3 cθ1 sθ

′
2 cθ4 + l3 sθ1 sθ3 sθ4 − l1 cθ1 cθ′2 + l2 cθ1 sθ

′
2

0
5T(2,1) = sθ′2 cθ3 cθ4 cθ5 + cθ′2 sθ4 cθ5 − sθ′2 sθ3 sθ5
0
5T(2,2) = −sθ′2 cθ3 cθ4 sθ5 − cθ′2 sθ4 sθ5 − sθ′2 sθ3 cθ5
0
5T(2,3) = sθ′2 cθ3 sθ4 − cθ′2 cθ4
0
5T(2,4) = l3 sθ

′
2 cθ3 sθ4 − l3 cθ′2 cθ4 − l1 sθ′2 − l2 cθ′2

0
5T(3,1) = −sθ1 (cθ′2 cθ3 cθ4 cθ5− sθ′2 sθ4 cθ5− cθ′2 sθ3 sθ5)+ cθ1 (sθ3 cθ4 cθ5+ cθ3 sθ5)

0
5T(3,2) = sθ1 (cθ

′
2 cθ3 cθ4 sθ5 − sθ′2 sθ4 sθ5 + cθ′2 sθ3 cθ5)− cθ1 (sθ3 cθ4 sθ5 − cθ3 cθ5)

0
5T(3,3) = −sθ1 cθ′2 cθ3 sθ4 − sθ1 sθ′2 cθ4 + cθ1 sθ3 sθ4
0
5T(3,4) = −l3 sθ1 cθ′2 cθ3 sθ4 − l3 sθ1 sθ′2 cθ4 + l3 cθ1 sθ3 sθ4 + l1 sθ1 cθ

′
2 − l2 sθ1 sθ′2

4.1.4 Transformação Final

Para chegarmos à base da cadeia tivemos que realizar uma transformação inicial para

chegar do sistema de referência {T}, localizado no Torso do robô, para {0}. Após calcular

as transformações necessárias para cada junta do braço, precisamos de transformações

para descrever a posição e orientação da mão (end-effector). Precisamos efetuar uma

rotação Rx(−π
2
) e depois uma rotação Rz(−π

2
) para deixar o sistema da mão alinhado a
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{T}. Depois, ainda precisamos de uma translação, do pulso até a mão. As transformações

descritas são:

Rx(−
π

2
) =


1 0 0 0

0 0 1 0

0 −1 0 0

0 0 0 1

 (4.9)

Rz(−
π

2
) =


0 1 0 0

−1 0 0 0

0 0 1 0

0 0 0 1

 (4.10)

5
MA =


1 0 0 HandOffsetX

0 1 0 0

0 0 1 −HandOffsetZ

0 0 0 1

 (4.11)

Logo, a transformação final fica:

5
MT = Rx(−

π

2
) Rz(−

π

2
) 5
MA (4.12)

4.1.5 Transformação Cinemática Direta

Enfim, podemos definir a transformação do torso do robô à mão direita do robô NAO

como:
T
MT = T

0A
0
5T

5
MT (4.13)

4.2 Solução para a Cinemática Inversa

Neste capítulo, será apresentada a metodologia de resolução da cinemática inversa imple-

mentada no trabalho, e a solução encontrada para a cadeia cinematica do braço direito do

robô NAO.
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4.2.1 Metodologia

A metodologia para resolver o problema de cinemática inversa para o braço direito do

robô NAO H25 neste trabalho é especificada e explicada por (KOFINAS, 2012; KOFI-

NAS; ORFANOUDAKIS; LAGOUDAKIS, 2013). Os passos seguidos no desenvolvi-

mento foram:

1. Criar uma matriz de transformação homogênea numérica.

2. Criar uma matriz de transformação simbólica.

3. Montar um sistema de equações transcendentais igualando a matriz numérica com

a matriz simbólica.

4. Realizar operações algébricas em ambos os membros da equação para facilitar a

solução do sistema.

5. Verificar se alguma das variáveis de junta pode ser descoberta por métodos geomé-

tricos, discutidos na Seção 2.3.2.

6. Resolver o sistema não linear.

7. Verificar solução através do modelo de cinemática direta da cadeia.

4.2.2 Transformação Numérica

Nesse passo, utilizamos uma matriz de transformação homogênea que possui como bloco

de rotação a matriz de rotação genérica, ou seja, combinando rotações em torno dos três

eixos do espaço, apresentada na Tabela de Notações 2.1, e como bloco de translação um

ponto qualquer do espaço p. A transformação é:

TN =


cay caz sax say caz − cax saz cax say caz + sax saz px

cay saz sax say saz + cax caz cax say saz − sax caz py

−say sax cay cax cay pz

0 0 0 1

 , (4.14)

Essa matriz de transformação numérica é conhecida, pois é a pose final do efetuador,

informando a orientação a = (ax, ay, az) e a posição p = (px, py, pz).
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4.2.3 Transformação Simbólica

Essa transformação é a matriz obtida na solução da cinemática direta a T
MT , da

Equação 4.13. Devido à complexidade do sistema de equações a ser resolvido, existe

uma simplificação possível que permite que a solução da cinemática inversa seja

menos complexa. Assim, nesta etapa da solução aplicaremos uma simplificação utilizada

nos trabalhos (KOFINAS, 2012; KOFINAS; ORFANOUDAKIS; LAGOUDAKIS, 2013).

Simplificação. Na etapa de resolução da cinemática direta, na Transformação 4.6,

considera-se que não há deslocamento da constante LowerArmLength. Essa translação

é adiada para a transformação da última junta ao efetuador, na Transformação 4.11. As-

sim, temos as seguintes transformações:

4
5T =


cos θ5 − sin θ5 0 0

0 0 −1 0

sin θ5 cos θ5 0 0

0 0 0 1

 , (4.15)

5
MA =


1 0 0 HandOffsetX + LowerArmLength

0 1 0 0

0 0 1 −HandOffsetZ

0 0 0 1

 . (4.16)

4.2.4 Montagem do Sistema Não Linear

Nesse passo, igualamos as Equações 4.14 e 4.13. Obtendo:

TN = T
0A

0
5T

5
MT (4.17)

Nesse sistema, as incógnitas estão no termo 0
5T , portanto no próximo passo vamos isolá-lo

no lado direito da equação para termos equações menores para manipular.
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4.2.5 Simplificação do Sistema Não Linear

Como o objetivo é resolver o sistema, ou seja, isolar as variáveis de juntas, precisamos

buscar maneiras de manipular as equações do sistema. Portanto, multiplicamos, em am-

bos os lados da Equação 4.17, à esquerda por T0A
−1 e à direita porRx(−π

2
)−1,Rz(−π

2
)−1 e

5
MA

−1, nesta ordem. Consequentemente, teremos transformações com incógnitas apenas

no membro direito da equação. Como podemos ver abaixo.

T
0A
−1 TN Rx(−

π

2
)−1 Rz(−

π

2
)−1 5

MA
−1 = 0

5T (4.18)

Para simplicar, chamaremos o lado esquerdo de T ′:

T ′ = 0
5T (4.19)

4.2.6 Busca por soluções geométricas

Uma solução geométrica típica em manipuladores é encontrada através da aplicação da lei

dos cossenos. O braço de um robô humanoide é equivalente a um manipulador, portanto,

poderíamos descobrir θ4 (ElbowRoll) do NAO com uma lei dos cossenos, porém, com a

simplificação descrita na Subseção 4.2.5, não teremos um triângulo formado com o braço

direito do robô. Portanto, na solução desse trabalho não há variável de junta obtida por

método geométrico.

4.2.7 Resolvendo o Sistema

Embora a simplificação, descrita nas Equações 4.15 e 4.16, não permita utilizarmos mé-

todos geométricos para nos auxiliar a encontrar as variáveis do sistema, ela nos ajuda

diminuindo a complexidade das equações da transformação da cadeia calculada na cine-

mática direta da Equação 4.8. Os elementos da transformação 0
5T(1,4) e 0

5T(3,4) tornam-se:

0
5T(1,4) = −l1 cθ1 cθ′2 + l2 cθ1 sθ

′
2, (4.20)

0
5T(3,4) = l1 sθ1 cθ

′
2 − l2 sθ1 sθ′2 (4.21)
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A partir disso, dada a Equação 4.19 e dividindo a Equação 4.20 pela Equação 4.21, obte-

mos a solução para θ1:

θ1 = atan2(− 0
5T(3,4),

0
5T(1,4)) (4.22)

E aqui começamos a perceber a vantagem dessa solução. Além de ser mais simples en-

contrar a primeira solução, temos soluções para cada ângulo com a função atan2, que

permite que a solução já venha do quadrante correto. E também, conseguimos já simpli-

ficar a matriz de Transformação 0
5T (4.8), pois ao resolver para uma variável de junta da

extremidade da cadeia cinemática, ou seja, θ1 ou θ5, podemos multiplicar a transformação

pela inversa e obteremos equações menos complexas e livres da variável já obtida (JA-

ZAR, 2010). Antes da simplificação obtínhamos θ4 e teríamos que encontrar pelo menos

mais um θi para podermos realizar a multiplicação a seguir. Como já conhecemos o θ1:

1
5T = 0

1T
−1 0

5T = 1
2T

2
3T

3
4T

4
5T (4.23)

Obtendo a matriz 1
5T , a qual é independente de θ1. Então:

1
5T =


1
5T(1,1)

1
5T(1,2)

1
5T(1,3)

1
5T(1,4)

1
5T(2,1)

1
5T(2,2)

1
5T(2,3)

1
5T(2,4)

1
5T(3,1)

1
5T(3,2)

1
5T(3,3)

1
5T(3,4)

0 0 0 1

 , (4.24)

1
5T(1,1) = cθ′2 cθ3 cθ4 cθ5 − sθ′2 sθ4 cθ5 − cθ′2 sθ3 sθ5
1
5T(1,2) = −cθ′2 cθ3 cθ4 sθ5 + sθ′2 sθ4 sθ5 − cθ′2 sθ3 cθ5
1
5T(1,3) = cθ′2 cθ3 sθ4 + sθ′2 cθ4
1
5T(1,4) = −l1 cθ′2 + l2 sθ

′
2

1
5T(2,1) = −sθ3 cθ4 cθ5 − cθ3 sθ5
1
5T(2,2) = sθ3 cθ4 sθ5 − cθ3 cθ5
1
5T(2,3) = −sθ3 sθ4
1
5T(2,4) = 0

1
5T(3,1) = sθ′2 cθ3 cθ4 cθ5 + cθ′2 sθ4 cθ5 − sθ′2 sθ3 sθ5
1
5T(3,2) = −sθ′2 cθ3 cθ4 sθ5 − cθ′2 sθ4 sθ5 − sθ′2 sθ3 cθ5
1
5T(3,3) = sθ′2 cθ3 sθ4 − cθ′2 cθ4
1
5T(3,4) = −l1 sθ′2 − l2 cθ′2 ,
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onde l1 = ElbowOffsetY e l2 = UpperArmLength.

Segundo Siciliano and Khatib (2016), ao encontrarmos um par de equações nesse for-

mato:

C1 cosθi + C2 senθi + C3 = 0 (4.25)

C1 senθi − C2 cosθi + C4 = 0, (4.26)

temos uma solução θi = atan2(−C1C4 − C2C3, C2C4 − C1C3). E temos esse par nos

elementos 1
5T(1,4) e 1

5T(3,4) da Equação 4.24.

Sendo assim, podemos encontrar θ′2:

θ′2 = atan2(−l1 1
5T(3,4) + l2

1
5T(1,4), −l2 1

5T(3,4) − l1 1
5T(1,4)), (4.27)

onde θ′2 = θ2 +
π
2
. Temos a variável de junta da extremidade da transformação da cadeia

cinemática, segue novamente a simplificação do sistema de equações:

2
5T = 1

2T
−1 1

5T = 2
3T

3
4T

4
5T (4.28)

2
5T =


2
5T(1,1)

2
5T(1,2)

2
5T(1,3)

2
5T(1,4)

2
5T(2,1)

2
5T(2,2)

2
5T(2,3)

2
5T(2,4)

2
5T(3,1)

2
5T(3,2)

2
5T(3,3)

2
5T(3,4)

0 0 0 1

 , (4.29)

2
5T(1,1) = cθ3 cθ4 cθ5 − sθ3 sθ5
2
5T(1,2) = −cθ3 cθ4 sθ5 − sθ3 cθ5
2
5T(1,3) = cθ3 sθ4
2
5T(1,4) = −l1
2
5T(2,1) = sθ4 cθ5
2
5T(2,2) = −sθ4 sθ5
2
5T(2,3) = −cθ4
2
5T(2,4) = −l2
2
5T(3,1) = sθ3 cθ4 cθ5 + cθ3 sθ5
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2
5T(3,2) = −sθ3 cθ4 sθ5 + cθ3 cθ5
2
5T(3,3) = sθ3 sθ4
2
5T(3,4) = 0

Prosseguindo com este sistema menor, podemos extrair θ3, dividindo o elemento 2
5T(3,3)

pelo elemento 2
5T(1,3) da Equação 4.29:

θ3 = atan2(25T(3,3),
2
5T(1,3)), (4.30)

para sen(θ4) 6= 0, o que é sempre verdade, pois θ4 nunca assume um valor de ângulo que

anule o denominador de acordo com a Tabela 3.1.

Temos a variável de junta da extremidade da transformação, segue novamente a simplifi-

cação:

3
5T = 2

3T
−1 2

5T = 3
4T

4
5T (4.31)

Logo, a transformação 3
5T é independente de θ3. Então:

3
5T =


3
5T(1,1)

3
5T(1,2)

3
5T(1,3)

3
5T(1,4)

3
5T(2,1)

3
5T(2,2)

3
5T(2,3)

3
5T(2,4)

3
5T(3,1)

3
5T(3,2)

3
5T(3,3)

3
5T(3,4)

0 0 0 1

 , (4.32)

3
5T(1,1) = cθ4 cθ5
3
5T(1,2) = −cθ4 sθ5
3
5T(1,3) = sθ4
3
5T(1,4) = 0

3
5T(2,1) = sθ5
3
5T(2,2) = cθ5
3
5T(2,3) = 0

3
5T(2,4) = 0

3
5T(3,1) = −sθ4 cθ5
3
5T(3,2) = sθ4 sθ5
3
5T(3,3) = cθ4
3
5T(3,4) = 0



36

Nesse sistema não linear resultante podemos facilmente encontrar equações para extrair

tanto θ4 como θ5. Dividindo o elemento 3
5T(1,3) pelo elemento 3

5T(3,3) da Equação 4.32,

obtemos a solução para θ4:

θ4 = atan2(35T(1,3),
3
5T(3,3)), (4.33)

E, finalmente, dividindo o elemento 3
5T(2,1) pelo elemento 3

5T(2,2) da Equação 4.32, obte-

mos a solução para θ5:

θ5 = atan2(35T(2,1),
3
5T(2,2)). (4.34)

Enfim, temos a solução da cinemática inversa para o braço direito do robô NAO H25.

4.2.8 Algoritmo da Solução da Cinemática Inversa

Para facilitar a compreensão, abaixo segue o algoritmo utilizado na solução da cinemática

inversa. Esse algoritmo expressa os passos explicados nas Seções anteriores. Considere

que ElbowOffsetY = l1 e UpperArmLength = l2.
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Algoritmo 1: CINEMÁTICA INVERSA

Entrada: px, py, pz, ax, ay, az
Saída: θ1, θ2, θ3, θ4, θ5

1 início
2 TAlvo = CALCULATRANSFORMACAONUMERICA(px, py, pz, ax, ay, az)
3 TInicial = CALCULATRANSFORMACAOINICIAL()
4 TFinal = CALCULATRANSFORMACAOFINAL()
5 T = INVERSA(TFinal) * TAlvo * INVERSA(TInicial)
6 θ1 = ATAN2(−T(3,4), T(1,4))
7 se θ1 < θ1MINIMO ou θ1 > θ1MAXIMO então
8 retorna NULL
9 fim

10 T 1
0 = CALCULATRANSFORMACAODH(θ1)

11 T = INVERSA(T 1
0 ) * T

12 θ2 = ATAN2(−l1 ∗ T (3, 4) + l2 ∗ T (1, 4),−l2 ∗ T (3, 4)− l1 ∗ T (1, 4)) + π
2

13 se θ2 < θ2MINIMO ou θ2 > θ2MAXIMO então
14 retorna NULL
15 fim
16 T 2

1 = CALCULATRANSFORMACAODH(θ2)
17 T = INVERSA(T 2

1 ) * T
18 θ3 = ATAN2(T(3,3), T(1,3))
19 se θ3 < θ3MINIMO ou θ3 > θ3MAXIMO então
20 retorna NULL
21 fim
22 T 3

2 = CALCULATRANSFORMACAODH(θ3)
23 T = INVERSA(T 3

2 ) * T
24 θ4 = ATAN2(T(1,3), T(3,3))
25 se θ4 < θ4MINIMO ou θ4 > θ4MAXIMO então
26 retorna NULL
27 fim
28 θ5 = ATAN2(T(2,1), T(2,2))
29 se θ5 < θ5MINIMO ou θ5 > θ5MAXIMO então
30 retorna NULL
31 fim
32 se não VALIDAPORCINEMATICADIRETA(θ1, θ2, θ3, θ4, θ5) então
33 retorna NULL
34 fim
35 fim
36 retorna θ1, θ2, θ3, θ4, θ5



38

5 EXPERIMENTOS

Neste capítulo, vamos explorar resultados de testes, feitos em ambiente simulado e real,

extraídos da aplicação das funções de cinemática direta e inversa, desenvolvidas neste

trabalho, no braço direito do robô humanoide NAO H25.

5.1 Implementação

O robô utilizado no estudo foi o NAO H25 fabricado pela empresa Aldebaran, o qual usa o

sistema operacional próprio NAOQi 2.1.4. A codificação das soluções para os problemas

de Cinemática Direta e de Cinemática Inversa foram desenvolvidos em linguagem C++.

Para ajudar nas operações matriciais também foi utilizada a biblioteca Eigen, que oferece

operações para matrizes e álgebra linear.

Na etapa de experimentação, a fim de proteger o robô de possíveis acidentes, os testes

foram inicialmente realizados em ambiente simulado. O programa utilizado é o Chore-

graphe. Após concluir as simulações, o código começou a ser testado no próprio robô. A

linguagem Python também foi utilizada para filtrar e desenhar gráficos dos dados coleta-

dos nos experimentos para análise posterior.

5.2 Cinemática Direta

O primeiro teste descrito nesta Seção permite observar o espaço de trabalho do braço

direito do robô. O espaço de trabalho de um manipulador é a região do espaço na qual é

possível realizar tarefas, pois é uma posição válida para o efetuador. Assim, utilizaremos

a função de cinemática direta para visualizar o espaço onde será possível obter soluções

válidas na cinemática inversa. Essa análise foi feita utilizando dados de 200,000 poses

válidas geradas pelo método de cinemática direta implementado.

Os 200,000 valores para o conjunto das variáveis de junta foram obtidos pela geração

aleatória de valores para os cinco graus de liberdade da cadeia, e a partir da função de

cinemática direta, são extraídas as posições e as orientações. Na Figura 5.1, podemos ver

as projeções dessas poses atingíveis pelo braço do NAO.

A partir do desenho de todas as poses, podemos notar alguns aspectos dos métodos im-

plementados:
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Figura 5.1: Representação de todos os pontos no espaço.
(a) Visão Topo (b) Visão Frontal (c) Visão Lateral

Fonte: Autora.

• A cinemática direta e a inversa não tem a percepção do corpo do robô, portanto,

não há tratamento de colisões com o próprio corpo ou com obstáculos no espaço;

• O alcance do braço não é simétrico em relação ao plano YZ, ou seja, percebemos

que diversas poses válidas no semieixo positivo de x, não existem no negativo. A li-

mitação está na amplitude dos graus de liberdade das juntas, que não permitem tanta

mobilidade na parte de trás do robô, principalmente na altura próxima à cabeça;

• Como esperado a maior parte das poses é localizada na região onde py < 0, pois o

braço direito localiza-se na parte negativa do eixo y, em relação ao torso do robô.

O espaço que a mão alcança na região positiva de y é bastante limitado.

Podemos verificar que na imagem c da Figura 5.1, os pontos estão claramente distribuídos

de forma desuniforme. Ao analisarmos diversas faixas para as posições em x, y e z, perce-

bemos que na verdade existem regiões não alcançáveis não visíveis quando desenhamos

todas as soluções simultaneamente. Os pontos no espaço mais distantes do braço são nu-

merosos e bem distribuídos, pois podemos alcançá-los com mais combinações de juntas.

Porém, quando o ponto é muito próximo da origem, temos as variáveis de junta atingindo

os seus valores máximos e mínimos, e não conseguindo alcançar todos os pontos.

Quando observamos a Figura 5.2, na qual separamos o espaço válido em intervalos de

100mm ao longo do eixo x, podemos perceber que o espaço de trabalho do braço fica

menos denso ao se aproximar do centro e na região onde px < 0.
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Figura 5.2: Faixa de valores para px.
(a) Visão Topo (b) Visão Frontal (c) Visão Lateral

Faixa de Valores: −200 ≤ px < −100. 10490 poses.

Faixa de Valores: −100 ≤ px < 0. 43055 poses.

Faixa de Valores: 0 ≤ px < 100. 67935 poses.

Faixa de Valores: 100 ≤ px < 200. 73605 poses.

Faixa de Valores: 200 ≤ px < 300. 4915 poses.

Fonte: Autora.
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Figura 5.3: Faixa de valores para py.
(a) Visão Topo (b) Visão Frontal (c) Visão Lateral

Faixa de Valores: −400 ≤ py < −300. 5042 poses.

Faixa de Valores: −300 ≤ py < −200. 70416 poses.

Faixa de Valores: −200 ≤ py < −100. 72724 poses.

Faixa de Valores: −100 ≤ py < 0. 47436 poses.

Faixa de Valores: 0 ≤ py < 100. 4382 poses.

Fonte: Autora.
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Figura 5.4: Faixa de valores para pz
(a) Visão Topo (b) Visão Frontal (c) Visão Lateral

Faixa de Valores: −100 ≤ pz < 0. 54335 poses.

Faixa de Valores: 0 ≤ pz < 100. 42053 poses.

Faixa de Valores: 100 ≤ pz < 200. 40736 poses.

Faixa de Valores: 200 ≤ pz < 300. 53054 poses.

Faixa de Valores: 300 ≤ pz < 400. 4952 poses.

Fonte: Autora.
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Ao analisarmos py, exibido na Figura 5.3, percebemos que os intervalos de 100mm

assemelham-se à forma de um anel. Esse fato deve-se às limitações de cada junta, cri-

ando uma região inalcançável para a mão direita do humanoide. Nesse estudo, também

percebemos que quanto mais próximo da origem do sistema, a região negativa de x co-

meça a apresentar soluções menos soluções, devido à limitação de projeto do NAO, que

não permite grande mobilidade em suas costas.

Os intervalos em pz são exibidos na Figura 5.4. A região com menor densidade de poses

válidas está visível também na análise das faixas de pz, denotando uma região próxima

à cadeia cinemática que não pode ser alcançada pelo efetuador, devido às restrições das

juntas. Percebemos uma região com boa densidade de poses possíveis acima da cabeça,

mesmo na parte em que o eixo de x é negativo.

5.3 Cinemática Inversa

Depois de concluir o estudo da cinemática direta do trabalho, podemos enviar algumas

poses que sabemos que são válidas para o método de cinemática inversa, a fim de verificar

seu funcionamento no robô. Todos os testes foram realizados primeiro no robô simulado

através do programa Choregraphe. Após observar o comportamento para aquela posição

e orientação do efetuador; a mesma orientação e posição eram enviadas para o robô real.

Os resultados foram satisfatórios, pois o robô atingia corretamente a pose desejada.

5.3.1 Poses Testadas

Posteriormente, escolhemos poses geradas pela cinemática direta e as testamos no robô.

Nas Poses mostradas na Figura 5.5 buscamos mostrar o alcance da mão do robô no semi-

eixo positivo de z, nessas poses também podemos observar a diferença da orientação da

mão em cada pose. Pela análise do espaço de trabalho do robô sabemos que essa faixa de

valores para pz possui muitas soluções válidas para a tarefa de movimentação.

Para a Pose da Figura 5.6, estamos explorando a questão da orientação do efetuador, pois

escolhemos uma solução com a última junta do braço do robô bastante rotacionada em

relação à posição zero desse grau de liberdade.

Já nas Poses da Figura 5.7, temos a exibição do funcionamento da cinemática direta,

computando os ângulos das juntas para explorar o espaço atrás do NAO.



44

Figura 5.5: Poses que exploram alcance no eixo z

Entrada da Função Saída da Função
px = −21, 3mm θ1 = −1, 1 rad
py = −132, 5mm θ2 = 0, 1 rad
pz = 276, 0mm θ3 = 1, 9 rad
aa = −0, 8 rad θ4 = 1, 2 rad
ay = −0, 9 rad θ5 = 0, 9 rad
az = −2, 6 rad

Entrada da Função Saída da Função
px = 35, 7mm θ1 = −1, 4 rad
py = −106, 9mm θ2 = 0, 1 rad
pz = 317, 2mm θ3 = −2, 0 rad
ax = −2, 6 rad θ4 = 0, 2 rad
ay = −1, 3 rad θ5 = −0, 5 rad
az = 0, 1 rad

Entrada da Função Saída da Função
px = −6, 9mm θ1 = −1, 9 rad
py = −75, 3mm θ2 = 0, 2 rad
pz = 312, 3mm θ3 = −1, 8 rad
ax = −1, 0 rad θ4 = 0, 4 rad
ay = −1, 4 rad θ5 = 1, 8 rad
az = 0, 9 rad

Fonte: Autora.

Figura 5.6: Pose que explora o grau de liberdade do pulso do robô.

Entrada da Função Saída da Função

px = −144, 2mm θ1 = 0, 6 rad

py = −19, 1mm θ2 = 0, 3 rad

pz = −35, 2mm θ3 = −0, 5 rad

aa = −1, 4 rad θ4 = 0, 5 rad

ay = 0, 7 rad θ5 = −1, 5 rad

az = 1, 0 rad

Fonte: Autora.

Enquanto nas Poses exibidas na Figura 5.8, exploramos o alcance em py, o qual, combi-

nado com uma orientação favorável pode alcançar locais mais distantes do torso.
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Na Pose da Figura 5.9, podemos observar um dos pontos mais distantes (com px > 0)

que a mão direita atinge no espaço. Também, podemos observar, neste caso, a influência

da junta ElbowYaw (θ3) na orientação do efetuador, já que as outras juntas estão pouco

rotacionadas em relação às suas posições zero.

Figura 5.7: Pose que exploram o espaço atrás do robô.

Entrada da Função Saída da Função

px = −98, 5mm θ1 = −1, 1 rad

py = −238, 7mm θ2 = −1, 3 rad

pz = 144, 0mm θ3 = 1, 9 rad

az = −2, 8 rad θ4 = 1, 3 rad

ay = −0, 2 rad θ5 = 0, 2 rad

az = −2, 8 rad

Entrada da Função Saída da Função

px = −116, 3mm θ1 = 1, 9 rad

py = −71, 4mm θ2 = 0, 1 rad

pz = −72, 5mm θ3 = −1, 1 rad

az = 0, 4 rad θ4 = 0, 7 rad

ay = 0, 6 rad θ5 = −1, 2 rad

az = 2, 7 rad

Entrada da Função Saída da Função

px = −94, 6mm θ1 = 1, 6 rad

py = −263, 0mm θ2 = −1, 2 rad

pz = 100, 5mm θ3 = −1, 8 rad

ax = 3, 0 rad θ4 = 1, 1 rad

ay = −0, 1 rad θ5 = 0, 3 rad

az = −2, 6 rad

Fonte: Autora.
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Figura 5.8: Poses que exploram o alcance no eixo y.

Entrada da Função Saída da Função

px = 40, 3mm θ1 = −1, 7 rad

py = −301, 0mm θ2 = −1, 1 rad

pz = 158, 9mm θ3 = −2, 0 rad

ax = 0.1 rad θ4 = 0, 4 rad

ay = −0, 3 rad θ5 = 0, 5 rad

az = −1, 2 rad

Entrada da Função Saída da Função

px = −20, 2mm θ1 = 2, 0 rad

py = −315, 4mm θ2 = −1, 3 rad

pz = 71, 2mm θ3 = −1, 5 rad

ax = 2, 2 rad θ4 = 0, 1 rad

ay = 0, 2 rad θ5 = −0, 4 rad

az = −1, 8 rad

Fonte: Autora.

Figura 5.9: Pose que explora o alcance no eixo x.

Entrada da Função Saída da Função

px = 218, 3mm θ1 = 0, 0 rad

py = −117, 1mm θ2 = 0, 0 rad

pz = 90, 3mm θ3 = −1, 3 rad

ax = −1, 7 rad θ4 = 0, 2 rad

ay = 0, 1 rad θ5 = −0, 4 rad

az = 0, 1 rad

Fonte: Autora.

5.4 Estudo da orientação do braço robô

Como a cinemática inversa foi resolvida em forma fechada, é exigido que a posição e a

orientação que devem ser passadas para a função sejam precisas, pois a computação dos
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ângulos de junta é feita através das equações obtidas na modelagem. Isso pode causar

dificuldade, pois nem sempre sabemos qual é a orientação válida do efetuador em uma

determinada posição. Quando não existe solução válida para a cinemática inversa, ou

seja, quando não temos uma solução para aquela posição e aquela orientação desejada,

aquela pose desejada é um ponto de singularidade do mecanismo no espaço. Pontos de

singularidade são inatingíveis para o efetuador, pois estão fora de seu espaço de trabalho.

Um exemplo prático é uma pessoa tentando encostar o cotovelo no queixo, isso não é

possível, pois é uma limitação mecânica presente na estrutura do nosso corpo.

Uma de maneira de lidar com as singularidades no espaço é mostrada nesta Seção. Já

que com a discretização da orientação da mão, podemos encontrar soluções com erro

minimizado. Sendo assim, neste trabalho foi implementado um método para encontrar

uma pose para a mão direita do humanoide, sem informar a orientação alvo. Ao não

informar a orientação, a função testa valores discretos de orientação dentro do domínio

contínuo e verifica o valor que gerou o menor erro.

Em resumo, a função recebe o vetor p = (px,py,pz), e, para essa posição, calcula o

vetor solução das variáveis de junta θ = (θ1, θ2, θ3, θ4, θ5) cuja distância entre o vetor p

e o vetor de translação da matriz de transformação obtida seja a menor encontrada.

Caso teste: Queremos que o efetuador chegue na posição em que px = 40.3 ,

py = −281.0 , pz = 58.9 e que a orientação esteja alinhada com o torso {T} do robô,

ou seja, a = 0.

Para esta entrada, a função original retorna uma solução inválida, pois inclui valores de

junta fora dos limites alcançados pelo robô, os quais podem ser vistos na Tabela 3.1. No

caso, ao calcular o primeiro ângulo no método de cinemática inversa já encontra um valor

que passa do valor limite da primeira junta. O resultado foi θ1 = 2.76 rad, quando o

valor máximo é 2.08 rad. Esse vetor posição pertence ao espaço de trabalho do robô, o

problema é que a mão não chega nessa posição com aquela orientação.

Uma forma simplificada de produzir uma configuração aproximada é converter cada valor

inválido para o valor limiar válido mais próximo. Aplicando essa aproximação e compu-

tando a cinemática direta a partir dos valores de juntas gerados, o resultado obtido foi:

px = 92.4 ax = 0.0

py = −224.1 ay = 0.1

pz = 47.2 az = −0.2
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Comparando o ponto obtido com o ponto desejado, obtemos que o erro entre eles (isto

é, a distância euclidiana) é de 78.0 mm. Nota-se que o cálculo da cinemática inversa

privilegiou a manutenção da orientação, que foi próximo a desejada, em detrimento de

uma menor distância entre as coordenadas.

A forma escolhida para encontrar a orientação que gere o menor erro de posicionamento

foi discretizar o espaço de busca. Ou seja, amostrar valores discretos nos intervalos das

três componentes de orientação, ax, ay, az. Cada componente está associada a um espaço

contínuo de valores de −π a π, que em nosso experimento foi discretizado em K valores

uniformemente espaçados.

No primeiro passo, utilizamos K = 8, isto é, testamos 83 possíveis configurações de

orientação. Ao encontrar uma solução, como a orientação não importa, computamos

apenas a distância entre o ponto desejado e o obtido. Neste teste, o melhor resultado foi

um erro de 42.0 mm. A discretização teve o efeito desejado, pois além de diminuirmos o

erro, obtivemos um vetor orientação bem diferente do vetor nulo gerado antes e isso não

era uma restrição do problema:

ax = 2.4

ay = −3.1

az = 2.4

No passo seguinte dobramos a discretização (K = 16) com a meta de diminuir o erro,

e de melhorar a aproximação da posição desejada. A saída da função gerou um erro de

apenas 18.6 mm da posição do efetuador. A pose final foi:

px = 43.8 ax = 1.2

py = −298.9 ay = 0.4

pz = 55.1 az = −1.4

É importante ressaltar que o tempo que a função leva para computar os ângulos de junta

aumentou consideravelmente, levando aproximadamente 7,3 segundos, o que era espe-

rado visto que o espaço de busca aumentou cubicamente. Porém, permite que o erro da

posição do efetuador, indiferente a orientação, seja menor que dois centímetros.

Na continuação da análise, testou-se K = 32, mas a queda no desempenho foi muito

grande devido à complexidade cúbica do método e a melhora na aproximação não foi
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significante (erro de 17.6 mm).

A seguir é apresentado o algoritmo usado nesse experimento:

Algoritmo 2: DISCRETIZAÇÃO DA ORIENTAÇÃO

Entrada: px, py, pz
Saída: ax, ay, az

1 início

2 para a′x ← −π até π passo π
K

faça

3 para a′y ← −π até π passo π
K

faça

4 para a′z ← −π até π passo π
K

faça

5 θ = CINEMATICAINVERSA(px, py, pz, a′x, a
′
y, a

′
z)

6 TDIRETA = CINEMATICADIRETA(θ)

7 pOBTIDA = EXTRAIPOSICAO(TDIRETA)

8 erro = ||pENTRADA − pOBTIDA||

9 se erro < erroMenor então

10 erroMenor = erro

11 ax = a′x

12 ay = a′y

13 az = a′z

14 fim

15 fim

16 fim

17 fim

18 fim

19 retorna ax, ay, az

5.5 Estudo de caso: Movimentos em planos paralelos a XY

Uma tarefa interessante para atribuir a um robô humanoide é a de escrever sobre alguma

superfície. Por isso, decidimos verificar a existência de soluções para o robô alcançar

poses em planos paralelos a XY. Aqui utilizamos novamente as mesmas 200,000 poses

do teste anterior, e filtramos as poses possíveis para realizar essa tarefa.

Para isso, estabelecemos que a orientação da mão direita do robô deve ser ax ≈ π
2
, ay ≈ 0

e az é livre. As poses possíveis são exibidas na Figura 5.10.
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Assim, testamos algumas dessas poses, através do método da cinemática inversa no robô

simulado e real.

Na Figura 5.13, temos soluções válidas para a cinemática, com a orientação adequada

para, por exemplo, escrever em um plano paralelo ao plano XY.

Da mesma forma, nas Figuras 5.11 e 5.12, são apresentadas soluções válidas no método

cinemático, porém inválidas na prática, pois o efetuador iria colidir com o torso do robô

caso chegasse à pose final desejada. Neste caso, o próprio robô possui um mecanismo

detector de colisões com o seu corpo, logo, tanto no robô simulado como no robô real, a

mão aproxima-se da pose desejada, mas não a atinge. A existência dessas poses inválidas

pode ser percebida na Figura 5.10, onde a posição x = 0 e y = 0, indicada como válida,

claramente geraria colisão já que faz parte do torso do robô.

Figura 5.10: Possíveis poses utilizadas na tarefa de escrita.
(a) Visão Topo (b) Visão Frontal (c) Visão Lateral

Fonte: Autora.

Figura 5.11: Solução inválida do experimento.
(a) Simulado (b) Frontal (c) Lateral

Fonte: Autora.
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Figura 5.12: Outra solução inválida do experimento.

Fonte: Autora.

Figura 5.13: Soluções válidas do experimento.
(a) Simulado (b) Frontal (c) Lateral

Fonte: Autora.
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6 CONCLUSÃO

A movimentação de um robô humanoide é uma atividade complexa, pois esse tipo de robô

possui muitos graus de liberdade. Isso os torna capazes de realizar numerosas tarefas e

interagir de forma flexível com o ambiente, entretanto, quanto mais configurações das

juntas oferecer para movimentar-se mais difícil é de modelar esse mecanismo.

Os métodos estudados e implementados são classicamente usados em diversas aplicações

de movimentação de robôs articulados. Neste trabalho, optou-se pela abordagem de so-

lução com forma fechada utilizando apenas métodos algébricos. Embora a solução desse

tipo seja mais trabalhosa de realizar e seja limitada às características do próprio robô,

enquanto soluções numéricas retornam soluções aproximadas, como a função de cinemá-

tica inversa oferecida pelo framework do NAO H25, as soluções de forma fechada são

precisas e apresentam bom desempenho.

Após implementar as funções de cinemática direta e cinemática inversa, elas foram vali-

dadas através de testes. Porém verificar o correto funcionamento da cinemática inversa

não foi trivial já que não é fácil mapear o espaço de trabalho de um membro articulado

com cinco graus de liberdade. Assim, fizemos a verificação das posições das poses váli-

das para o braço direito representando-as nos planos formados pelos eixos x, y e z. Nestes

experimentos foi possível observar as restrições no espaço de trabalho, ou seja, as singu-

laridades do mecanismo, especialmente nas regiões atrás (com px negativo) e próximas

do torso.

Também se notou que escolher a orientação correta para enviar como parâmetro para a

função da cinemática inversa é um problema crítico, pois para o braço do robô alcançar

a posição desejada geralmente se requer uma orientação muito específica. Logo quando

escolhemos uma pose, não sabemos se aquela posição para aquela orientação é válida.

Assim, como o objetivo principal era levar o efetuador (mão direita) até um local no

espaço, desenvolvemos um método para estimar a orientação que minimiza o erro de

posicionamento para a posição alvo. Isso é feito através da discretização dos valores

possíveis para orientação no espaço, dessa maneira podemos contornar as singularidades

no espaço de trabalho do robô.

Por fim, verificamos quantitativamente as possibilidades de estimar poses que permiti-

riam ao robô realizar tarefas como escrever ou pegar objetos em uma superfície plana.

Para isso, utilizamos um grande número de poses válidas, coletadas nos experimentos de

cinemática direta, para filtrar poses com determinada orientação entre essas soluções váli-
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das computadas. Foi possível perceber que o espaço de trabalho do robô, movimentando

apenas a cadeia cinemática do braço direito, se mostra muito restrito para este tipo de

tarefa.

Como trabalho futuro, é interessante solucionar a cinemática direta e inversa para as outras

cadeias cinemáticas do NAO H25. Os resultados do modelo cinemático podem ser usados

como base para algoritmos de planejamento de trajetória das cadeias cinemáticas do robô.

Outro tópico interessante é desenvolver métodos dinâmicos para garantir estabilidade para

o robô durante o seu trabalho. Já que ao mover as cadeias cinemáticas o robô precisa

manter seu corpo estável e equilibrado. Uma questão em aberto é o tratamento de colisões.

Embora o sistema operacional do robô trate colisões com o próprio corpo, uma vez que ele

possui o modelo do mecanismo robótico, não há tratamento de colisões com obstáculos

no ambiente. Para resolver tal problema seria necessária a utilização dos sensores do robô

(como suas câmeras frontais e o par de sonares).
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APÊNDICE A — REPRESENTAÇÕES MATEMÁTICAS E

TRANSFORMAÇÕES

No campo da robótica, principalmente quando tratamos da tarefa de movimentação de um

sistema articulado, estamos interessados na localização dos corpos no espaço euclidiano

tri-dimensional. Esses corpos podem ser partes do mecanismo ou objetos presentes no

ambiente, e o conhecimento da localização desses objetos permite a interação do robô

no ambiente. Devido à complexidade geométrica de um membro robótico articulado são

necessárias ferramentas matemáticas como matrizes, vetores e sistemas de coordenadas

para representar a localização das várias partes do braço robótico e modelar a relação

entre elas (CRAIG, 2012).

Nesta seção, serão apresentados conceitos importantes para o entendimento do campo de

cinemática para sistemas articulados. A seguir serão descritas formas de representar a

pose de um corpo em relação a um sistema de coordenadas, para representar o desloca-

mento no espaço.

A.1 Sistema Articulado

É um mecanismo formado por um conjunto de elos, os quais são corpos rígidos, conecta-

dos em cadeia por juntas. A junta é a parte do mecanismo que permite mobilidade entre

os elos do robô, ou seja, o movimento relativo entre os dois elos ligados pela junta é ca-

racterizado pelas superfícies dos elos deslizando uma sobre a outra. Por exemplo, a junta

rotacional permite que dois elos ligados por esta rotacionem um em relação ao outro; a

junta prismática permite o deslocamento linear entre os elos, isto é, uma translação. Em-

bora existam outros tipos como observado na Figura A.1, neste trabalho apenas a junta

rotacional será relevante pois o robô humanoide usado possui apenas juntas rotacionais

(CRAIG, 2012).
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Figura A.1: Possíveis tipos de juntas.

Rotacional

Cilíndrica

P

Parafuso

Prismática

Planar

Esférica

Fonte: Retirado de (CRAIG, 2012)

A.2 Sistema de Coordenadas

Um sistema de coordenadas, ou sistema de referência é composto por um ponto deno-

minado origem, representado por O, e três vetores unitários ortogonais entre si X̂ =

(1, 0, 0)T , Ŷ = (0, 1, 0)T e Ẑ = (0, 0, 1)T que definem as direções dos três eixos x, y e

z, respectivamente. Ainda é possível representar a posição de um objeto em coordenadas

polares e esféricas em relação a um sistema de coordenadas. Isso seria uma abordagem

vantajosa para mecanismos com juntas cilíndricas e esféricas, porém o robô NAO H25

possui somente o tipo de juntas rotacionais.

Com o objetivo de representar a posição e orientação das peças do robô no espaço, são

fixados sistemas de coordenadas (ou sistemas de referência) aos elos do mecanismo. Ao

fixar sistemas de referência em cada elo do robô, podemos representar deslocamento de

cada parte do robô, como a movimentação entre cada um dos sistemas de coordenadas.

(WALDRON; SCHMIEDELER, 2008)

A.3 Posição

O vetor posição P no espaço possui dimensões 3 × 1 e tem suas coordenadas definidas

em relação a um sistema de referência {A}, da seguinte maneira:

AP =


Px

Py

Pz

 , (A.1)
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onde Px, Py e Pz são as projeções do vetor P nos eixos x, y e z de {A}, respectivamente,

conforme é ilustrado na Figura A.2.

Figura A.2: Vetor posição em relação ao sistema de referência {A}.

AP

YA

ZA

XA

{A }

Fonte: Adaptado de (CRAIG, 2012)

Ao fixarmos um vetor posição em uma parte do mecanismo robótico, temos condições

de representar o deslocamento dessa peça no espaço ao analisarmos P antes e depois

do movimento. Assim, ao sabermos a posição de um corpo podemos determinar seu

deslocamento no espaço (CRAIG, 2012; WALDRON; SCHMIEDELER, 2008).

O vetor posição P pode ser representado no espaço pelas suas coordenadas em relação a

mais de um sistema de coordenadas. Assim, é possível mapear o vetor AP em relação ao

sistema de coordenadas {B}, considerando que ambos têm a mesma orientação (sistemas

de referência transladados), usando a adição vetorial:

AP = BP + AOB, (A.2)

onde BP é o vetor posição do ponto em relação a {B} e AOB é o vetor que localiza a

origem de {B} em relação a {A}. (FU; GONZALES; LEE, 1987; CRAIG, 2012)

A.4 Orientação

Há diversas maneiras de representar a orientação de um corpo, mas as mais utilizadas

são as matrizes de rotação. Embora espera-se usar três informações para representar a

orientação de um corpo no espaço, uma matriz rotacional utiliza nove informações e, por

isso, é uma representação redundante. Apesar disso, são bastante usadas na prática, pois

servem tanto como operador de rotação como para a descrição da orientação de um corpo

no espaço (CRAIG, 2012; WALDRON; SCHMIEDELER, 2008).
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Dados dois sistemas de referência {A} e {B}, ao descrever os vetores unitários de {B}

em termos do sistema {A}, será obtida a matriz rotacional que descreve {B} em relação

a {A}:

A
BR =

[
AX̂B

AŶB
AẐB

]
=


X̂B · X̂A ŶB · X̂A ẐB · X̂A

X̂B · ŶA ŶB · ŶA ẐB · ŶA

X̂B · ẐA ŶB · ẐA ẐB · ẐA

 (A.3)

Uma matriz de rotação A
BR de ordem três que atua sobre um vetor posição BP num es-

paço euclidiano tri-dimensional realiza um mapeamento das coordenadas desse vetor em

outro sistema de coordenadas {A} (FU; GONZALES; LEE, 1987). Essa situação pode

ser observada na Figura A.3, onde temos um vetor expresso em relação a {B} e temos

um sistema de coordenadas {A}, o qual a origem coincide com {B}. A transformação

entre esses sistemas, para terem orientação equivalente, pode ser feita com uma operação

rotacional.

Figura A.3: Sistema de coordenadas {B}, está rotacionado em relação a {A}, as origens
coincidem portanto não há translação.

BP

YA

YB

ZA

XB

ZB

XA

{A }{B}

Fonte: Adaptado de (CRAIG, 2012)

Essa transformação pode ser escrita da seguinte forma:

AP = A
BR

BP (A.4)

A.5 Transformação Homogênea

Após definir a representação da posição e da orientação de um corpo, definiremos aqui

uma notação compacta para essas operações de maneira combinada, a qual é conhecida
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como Matriz de Transformação Homogênea. Esta permite mapear sistemas de coordena-

das genéricos entre si, ou seja, esses sistemas podem estar rotacionados e transladados,

como pode ser visto na Figura A.4.

Figura A.4: Situação genérica, {B} está transladado e rotacionado em relação a {A}.

AP BP

AO B

YA

ZA

XA

{A }

YB

ZB

XB

{B}

Fonte: Adaptado de (CRAIG, 2012)

Sejam sistemas de coordenadas {A} e {B} em que suas origens não coincidam, e o vetor

que determina a origem de {B} em relação a {A} é AOB, e a orientação {B} não é

equivalente a de {A} , essa rotação é representada por ABR. Dado um ponto definido em

relação a {B}, deseja-se obter AP, para isso:

AP = A
BR

BP + AOB (A.5)

Na primeira parcela da soma, o vetor representado em relação a {B} é descrito agora em

relação a um sistema de coordenadas intermediário, o qual possui a mesma orientação de

{A}. Na operação seguinte, usando novamente a ideia de soma de vetores, desloca-se a

representação do vetor inicial para o sistema de referência desejado {A} (FU; GONZA-

LES; LEE, 1987; CRAIG, 2012; WALDRON; SCHMIEDELER, 2008).

A transformação também pode ser escrita nessa forma:

AP = A
BT

BP, (A.6)

que define o mapeamento entre sistemas de coordenadas genéricos como uma matriz de

tranformação A
BT .

Sendo a definição formal de A
BT , como um operador matricial de ordem 4:

A
BT =

 A
BR

AOB

0 0 0 1

 (A.7)

Portanto, a transformação homogênea, além de mapear, também permite descrever um

sistema de referência para outro.
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Neste trabalho, a Matriz de Transformação Homogênea foi escolhida devido à simplici-

dade de implementação e pela notação compacta para uma transformação da pose de um

corpo.

A.5.1 Transformação de Translação

As matrizes de transformação homogênea podem representar uma translação pura, para

isso o bloco de rotação assume a forma de matriz identidade I. A translação no espaço

move cada ponto fixo em uma determinada direção preservando as taxas entre as distân-

cias. Para descrever a transformação de translação em um espaço tridimensional precisa-

mos de uma matriz de ordem 4 (KOFINAS, 2012; CRAIG, 2012).

A =


1 0 0 px

0 1 0 py

0 0 1 pz

0 0 0 1

 , (A.8)

onde px, py e pz são as distâncias sobre eixos x, y e z, respectivamente.

A.5.2 Transformação de Rotação

A rotação em um espaço cartesiano representa a rotação de um ângulo em torno de uma

direção. No espaço 3D, temos definidas as matrizes de rotação em torno dos três eixos de

coordenadas:

Rx =


1 0 0

0 cosθx −senθx
0 senθx cosθx

 , (A.9)

Ry =


cosθy 0 senθy

0 1 0

−senθy 0 cosθy

 , (A.10)
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Rz =


cosθz −senθz 0

senθz cosθz 0

0 0 1

 , (A.11)

A combinação dessas três rotações resulta em uma matriz de rotação genérica que permite

a rotação em torno das três direções do espaço. Assim, para rotacionar um vetor em torno

do eixo x, depois do eixo y e, por fim, do eixo z, nessa ordem, obtemos a seguinte matriz:

R′ = Rz Ry Rx ⇔ (A.12)

R′ =


cosθy cosθz senθx senθy cosθz − cosθx senθz cosθx senθy cosθz + senθx senθz

cosθy senθz senθx senθy senθz + cosθx cosθz cosθx senθy senθz − senθx cosθz

−senθy senθx cosθy cosθx cosθy

 ,
(A.13)

Assim como com a translação, dada uma matriz de rotação qualquer X , podemos definr

uma matriz de transformação homogênea de rotação pura, tornando o bloco de translação

nulo p = 0 (CRAIG, 2012; KOFINAS, 2012). Portanto, ficamos com:

R =

 X 0

0 0 0 1

 (A.14)
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