
Resumo 

O avanço tecnológico que se tem verificado nas últimas décadas, permite obter produtos de grande 

qualidade a baixo custo. Um dos elementos responsáveis pelo abaixamento dos custos de produção 

é a utilização de robots industriais. No entanto, dada a complexidade dos fenómenos dinâmicos 

envolvidos, a adopção de manipuladores robóticos, requer sistemas computacionais poderosos e de 

custo elevado. De facto, algoritmos eficientes de controlo de manipuladores exigem cálculos 

complexos em tempo real, que requerem computadores com grande capacidade e velocidade de 

cálculo. Os micro-computadores surgem como uma hipótese menos dispendiosa. Todavia, apesar do 

grande desenvolvimento destas máquinas, a sua aplicação no controlo de robots é ainda limitada 

devido às baixas frequências de amostragem conseguidas. Assim, coloca-se o problema do 

desenvolvimento de técnicas que tornem possível a aplicação dos micro-computadores nos modernos 

algoritmos de controlo de manipuladores [1-5]. 

Os fenómenos dinâmicos envolvidos no controlo dos manipuladores robóticos, são descritos por um 

sistema de equações diferenciais não lineares que se revelam complexas. Consequentemente, na 

maioria dos casos, não têm solução analítica pelo que, é necessário recorrer a métodos numéricos 

para a obtenção da solução. Contudo, existem numerosos métodos de resolução de equações 

diferenciais. Desta forma, um segundo problema que se pode colocar, e que tem sido motivo de 

pesquisa de vários investigadores, consiste em estabelecer métodos numéricos eficientes, que se 

"adaptem" aos sistemas de equações diferenciais que descrevem os fenómenos dinâmicos dos 

manipuladores robóticos [1-5]. 

A primeira parte deste trabalho centra-se no estudo de técnicas que visam melhorar o desempenho 

dos algoritmos utilizados no controlo dos manipuladores robóticos. 

A segunda parte é dedicada ao estudo dos diversos métodos numéricos de integração de sistemas 

de equações diferenciais, com o objectivo de avaliar o seu comportamento relativamente à dinâmica 

dos manipuladores robóticos. 

As duas partes deste estudo correspondem, respectivamente, à análise dos fenómenos dinâmicos 

segundo as perspectivas das [6]: 

- Dinâmica Inversa – utilizada no controlo. 

- Dinâmica Directa – utilizada na simulação. 

Para um manipulador com n graus de liberdade, a dinâmica inversa corresponde a uma relação do 

tipo: 
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nos eixos respectivamente e T é o vector n-dimensional das forças/binários nos eixos.  

Para um manipulador com n graus de liberdade, a dinâmica directa corresponde a uma relação do 

tipo  
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q são os vectores n-dimensionais da velocidade e posição, respectivamente, num 

dado instante inicial [2-3,23-24].  


