
Resumo 

A perspectiva clássica de controlo de manipuladores robóticos considera a configuração (i.e. posição) 

e as derivadas temporais (velocidade e aceleração) da estrutura mecânica. Todavia, muitas das 

tarefas solicitadas a este tipo de sistemas não são compatíveis com essa filosofia. De facto, as 

actividades que requerem um controlo de força/binário não são possíveis de controlar em posição e 

vice versa. Esta situação levou ao desenvolvimento de algoritmos com vista ao controlo das variáveis 

posição e força/binário de acordo com as solicitações das tarefas a executar. Assim, emergiram os 

conceitos de controlo de impedância, controlo híbrido e, de uma forma mais geral, o controlo de força.  

As estratégias de controlo de posição são adequadas para tarefas tais como transferência de 

materiais, pintura ou soldadura por pontos onde o manipulador não interactua significativamente com 

objectos no espaço de trabalho. No entanto, tarefas tais como montagem (assembly), polimento 

(grinding) e rebarbagem (deburring) que envolvem um contacto são melhor conduzidas através do 

controlo das forças de interacção entre o manipulador e o ambiente.  

Existem três tipos principais de transductores para realimentação de força: sensores das forças no 

punho, sensores do momento nas juntas, e sensores tácteis na mão ou nos "dedos" do robot. No 

caso dos actuadores nas juntas serem motores eléctricos, pode-se utilizar a corrente como indicação 

do binário fornecido pelo motor.  

As restrições impostas pelo meio ambiente ao manipulador, nomeadamente ao seu movimento, 

fazem com que aquele desenvolva uma acomodação (compliance). Este fenómeno de acomodação 

pode ser passivo (quando é inerente à estrutura mecânica do manipulador) ou activo (quando pode 

ser criada através de um controlo apropriado). O contacto entre o orgão terminal e o meio ambiente 

pode ser:  

- suave (quando pode ser modelizado através de uma mola, um amortecedor, uma massa e/ou um 

momento de inércia);  

- duro (quando é modelizado através de uma relação matemática, isto é, quando a restrição é descrita 

como uma inequação ou uma igualdade sempre que ocorre algum contacto entre o orgão terminal e o 

seu meio ambiente).  

Este trabalho pretende fazer um levantamento dos vários algoritmos propostos e realizar a sua 

análise. Nesta área foram até agora desenvolvidos dois métodos principais: controlo de impedância e 

controlo híbrido.  

O controlo de impedância tem por objectivo o controlo da posição e da força através do ajuste da 

impedância mecânica do orgão terminal de acordo com as forças externas geradas por contacto com 

o ambiente do manipulador. O controlo de impedância pode ser subdividido nos métodos de 

impedância activa e de impedância passiva. No primeiro caso, a impedância desejada do orgão 

terminal é conseguida através do controlo dos actuadores das juntas usando uma realimentação 

baseada em medidas da posição, da velocidade e da força de contacto. No último caso, a impedância 



mecânica do orgão terminal é conseguida apenas através do uso de dispositivos mecânicos passivos 

tais como molas e amortecedores.  

O controlo de impedância pode, em princípio, ser estendido de modo a obter-se uma massa aparente 

(que actua no orgão terminal) desejada ou um tensor de inércia aparente. No entanto, isto envolve 

questões de estabilidade uma vez que facilmente se pode verificar ser necessário um certo grau de 

realimentação "positiva" de modo a obter-se uma massa aparente menor que a massa real.  

Por outro lado, o controlo híbrido usa dois anéis distintos de realimentação: um anel para o controlo 

de posição e outro anel para o controlo de força. Neste método, as direcções segundo as quais é 

controlada a posição e as restantes direcções segundo as quais é controlada a força são 

determinadas para uma dada tarefa. Assim, as solicitações aos actuadores das juntas correspondem 

à sobreposição das componentes de posição e de força.  

Nesta ordem de ideias, a estrutura deste trabalho é apresentada de seguida. No capítulo 2 faz-se 

uma breve introdução à cinemática, estática e dinâmica de manipuladores robóticos. Uma vez 

estabelecidos os aspectos matemáticos básicos, no capítulo 3 estudam-se as noções fundamentais 

relativas ao controlo de força. No capítulo 4 apresentam-se vários de trabalhos sobre o controlo de 

força onde se estabelece uma relação entre a força e a posição do ponto terminal do robot. Por seu 

lado, no capítulo 5 estuda-se o controlo híbrido, onde se tende a controlar a força e a posição do 

ponto terminal do manipulador de um modo "não conflituoso". No capítulo 6 estuda-se a estabilidade 

de manipuladores controlados em força. Por último, no capítulo 7, apresentam-se as principais 

conclusões que decorrem do trabalho e destacam-se as vias para possíveis desenvolvimentos 

futuros.  


