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Resumo  
 

Os métodos de ensino de Robótica na Academia centram-se em torno de exercícios 

práticos, simulações e, por vezes, programação de manipuladores (industriais ou didáticos) e 

robôs móveis. A utilização de software de simulação robótico mostra ser a solução mais 

interessante na sala de aula, por proporcionar acesso a todos os conceitos fundamentais desta 

área, sem a componente de risco que um robô real possui. 

No entanto, as aplicações desenvolvidas por fabricantes de sistemas robóticos revelam-

se complexas para principiantes na área, fazendo com que o pouco tempo existente nas aulas 

seja despendido na compreensão do funcionamento do ambiente da aplicação, em vez de 

dedicado à perceção das características do robô e das suas funcionalidades. 

Assim, esta dissertação surge como produto da colaboração entre a Faculdade de 

Engenharia da Universidade do Porto e a empresa Real Games e tem como foco o 

desenvolvimento de uma aplicação centrada num robô virtual programável (RVP), que conjuga 

as funcionalidades operacionais básicas de um sistema robótico (especificação de movimentos, 

controlo de velocidade, criação e manipulação de referenciais e comunicação com elementos 

de controlo exteriores à aplicação – PLCs) com a simplicidade da interface da aplicação, 

podendo, assim, ser utilizado como ferramenta no processo de aprendizagem de iniciantes na 

Robótica. 

Para a criação do RVP e do ambiente em que este se insere, a Real Games recorreu ao 

motor de jogo Unity 3D. As funcionalidades operacionais do robô foram implementadas na 

linguagem de programação C#, após o ambiente da aplicação estar concluído. Desenvolveram-

se métodos semelhantes aos das aplicações já existentes no mercado que permitem a 

movimentação do robô ponto-a-ponto (“MoveJ”), linearmente (“MoveL”) e em arco 

(“MoveC”), possibilitam a suavização das arestas entre movimentos consecutivos 

(“setRounding”), admitem a criação de referenciais de trabalho para o RVP, entre outros. 

Após desenvolvimento dos métodos, criaram-se três cenários de teste: o primeiro consiste 

num cenário industrial que avalia a interação do robô com o softPLC Codesys, o segundo 

analisa a capacidade do RVP de executar trajetórias complexas em diferentes referenciais de 

trabalho, e o terceiro demonstra a aptidão do robô para a execução de tarefas envolvendo 

problemas matemáticos e geométricos. 

O robô virtual apresentado ao longo da dissertação é já uma segunda versão, distinguindo-

se da anterior por se basear num modelo cinemático. A versão prévia tinha por base um modelo 

dinâmico que, após análise por parte da Real Games, se revelou insuficiente no cumprimento 

de alguns dos requisitos da empresa. Assim, depois de testado e comparado com a versão 

anterior valida-se o modelo atual do RVP, visto que os resultados provam que este não possui 

qualquer erro de posicionamento e de repetibilidade, prevalecendo sobre o anterior e cumprindo 

os objetivos propostos pela empresa. 

Assim, apresenta-se um protótipo funcional para futura integração no software de 

simulação Factory I/O da mesma empresa. 

 

 

Palavras-chave: Ambientes virtuais 3D, Factory I/O, Indústria 4.0, Programação em C#, 

Robótica Industrial, Software de apoio ao ensino, Unity 3D. 
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Review, validation and demonstration of a virtual programmable robot 
for education and training of integrated automation solutions 

 
 
Abstract 
 

The techniques used to teach Robotics in Academia are centred around practical 

exercises, simulations, and the programming of industrial or didactic manipulators and 

autonomous mobile robots. 

The use of robotics simulation software proves to be a more engaging solution in class, 

as it allows access to all the fundamental concepts of the area, without the severe risk a real 

robot portraits. 

However, as software developed by robot manufacturers reveals itself as too complex for 

beginners in this field, more time is spent on getting a better understanding of the application’s 

interface, rather than on the perception of the robots features and functionalities. 

This project unfolds as a collaboration between the Faculty of Engineering of the 

University of Porto and the company Real Games, and focuses on the development of an 

application centred on a virtual programmable robot, which combines essential technical 

features of a robotic system such as motion planning, speed control, user defined frames and 

communication with external control elements (PLCs), with the simplicity of the application’s 

interface, thus allowing it to be a tool in the learning process of Robotics apprentices. 

To create the virtual robot and its environment, Real Games resorted to Unity 3D. The 

functionalities were implemented in C#, after the application’s environment had been 

concluded. Similar methods to the ones already existing in well-known offline programming 

software were implemented. Some of these consist of point-to-point, linear and circular 

movements, edge smoothing between consecutive movements and user frames definition. 

After this, three test sceneries were created: the first one consists of a industrial setting 

that evaluates the interaction of the virtual robot with the softPLC Codesys, the second one 

analyses the robot’s ability to perform complex trajectories in different user frames, and the 

third one demonstrates the robot’s aptitude to execute tasks involving sophisticated 

mathematical and geometrical problems. 

The virtual robot referenced throughout this dissertation is a second iteration, 

distinguishing itself from the previous one seeing that it was based on a kinematic model. The 

previous version had been based on a dynamic model that, after extensive analysis, proved to 

be insufficient to meet the company's requirements. Thus, after being tested and compared to 

the previous version, the current robot’s model is validated, since the results establish evidence 

that the robot does not have any positioning or repeatability errors, prevailing over the previous 

one and fulfilling the company's objectives as required.  

As a result, a new functional prototype is presented for future integration in the company's 

Factory I/O simulation software. 

 

Keywords: C# Programming, Educational Software, Factory I/O, Industrial Robotics, 

Industry 4.0, Unity 3D, 3D virtual environments. 
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Introdução 

1 

1 Introdução 

 

 

O conceito de Indústria 4.0 visa a possibilidade de personalizar os produtos de acordo 

com as vontades e necessidades dos clientes, fazendo-o no menor tempo possível e com custos 

comparáveis aos de produção em massa. Assim, há uma especial atenção por parte de diversas 

indústrias no investimento em tecnologia que permita flexibilidade, modularidade e 

descentralização de decisões, onde os sistemas ciber-físicos e a automação inteligente, 

incluindo a Robótica, são fundamentais no desenrolar destes avanços. 

Os robôs têm-se tornado cada vez mais económicos e eficientes nas suas tarefas, 

executando as mais perigosas, repetitivas ou mesmo impossíveis para trabalhadores humanos, 

o que tem vindo a impulsionar o crescimento do mercado de robôs industriais [1], chegando 

mesmo a expandir-se para áreas não relacionadas com a metalomecânica e afins como, por 

exemplo, a indústria farmacêutica. 

No panorama industrial, sempre que surge a necessidade de programar um robô incluído 

numa linha de produção, esta é obrigada a parar. Dado que esse tempo de inatividade atinge 

custos demasiado elevados, a programação offline (OLP) é uma opção atraente em inúmeras 

aplicações. Nesta solução, o recurso principal é um software de simulação, no qual é possível 

recriar digitalmente robôs, ferramentas e células, e, posteriormente, produzir programas 

completos com movimentos e comandos [2]. 

Os ambientes de simulação permitem a diminuição dos custos de desenvolvimento, do 

esforço operacional e dos tempos de programação e paragem da instalação produtiva. Além 

disso, a simulação evita possíveis danos no robô real, contribuindo para uma maior confiança 

e produtividade dos sistemas de automação industrial [3]. 

Embora praticamente todos os fabricantes de robôs disponibilizem soluções de 

programação offline, a utilização das mesmas implica, normalmente, um esforço significativo 

de programação e um investimento considerável [4]. Adicionalmente, há nestas soluções o risco 

de um utilizador ficar confinado a um fornecedor, devido a fatores de compatibilidade entre 

soluções robóticas de diferentes fabricantes. Todos estes tópicos constituem obstáculos ainda 

maiores para instituições de ensino que oferecem especializações no ramo da Robótica, visto 

que as soluções de programação offline devem ser o meio de eleição para proporcionar aos 

alunos uma prática em sala de aula que desejavelmente lhes permita operar com robôs de 

diferentes tipos e fabricantes. 

É neste contexto que surgem e ganham destaque aplicações de simulação de terceiros, 

que cobrem um vasto número de robôs disponibilizados pelos principais fornecedores no 

mercado; além do preço reduzido, permitem a utilização simultânea e em colaboração de robôs 

de diferentes marcas, o que lhes confere versatilidade, e são desenvolvidos de forma a 

fornecerem uma experiência mais imersiva e intuitiva ao utilizador, desde a exploração da 

interface à programação dos robôs virtuais. Este último aspeto é especialmente importante 

quando há necessidade de gerar um plano de treino tanto para trabalhadores/operários como 

para estudantes que se iniciem nesta área.  
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Esta dissertação introduz uma ferramenta particularmente útil ao ensino da Robótica, 

propondo um simulador de ambientes robóticos industriais que pretende corresponder aos 

interesses de formandos e formadores na área. 

1.1 Enquadramento do projeto e motivação 

 

O projeto apresentado neste documento consiste numa nova abordagem ao problema 

exposto na dissertação intitulada “Conceção de um robô virtual programável para ensino e 

treino de soluções integradas de automação”, desenvolvida por Pedro Seabra, na qual o objetivo 

do trabalho desenvolvido foi, tal como o nome indica, a criação de um Robô Virtual 

Programável (RVP) capaz de realizar funções básicas, de forma a dar a conhecer aos alunos no 

ramo de Automação conceitos de Robótica fundamentais de uma forma sucinta.  

O projeto mencionado resulta de uma colaboração entre a Faculdade de Engenharia da 

Universidade do Porto e a empresa Real Games, para a contínua valorização do software 

Factory I/O [5]. O mesmo pode ser dito da presente dissertação. 

A Real Games desenvolve há mais de 10 anos aplicações didáticas com base em 

simulação 3D, cujos principais destinatários são empresas industriais e tecnológicas, centros de 

investigação e instituições de ensino superior [6]. 

O Factory I/O é uma das aplicações que a empresa disponibiliza, consistindo esta num 

simulador 3D que permite a construção de uma fábrica virtual utilizando os componentes 

disponíveis numa biblioteca de recursos, sendo o cenário assim construído controlável por um 

Controlador Lógico Programável – Programmable Logic Controller (PLC) – de qualquer marca 

e modelo, incluindo os equipados com as tecnologias de automação mais comuns e modernas, 

tais como Modbus e OPC UA (Open Platform Communications United Architecture). Este 

software, embora também bastante utilizado na Indústria, é uma excelente forma de instruir 

principiantes no ramo de Automação, por explorar o funcionamento de PLCs, introduzir alguns 

conceitos relacionados com os protocolos de comunicação industriais e ajudar ainda a 

compreender a lógica envolvida nas atividades industriais. 

O projeto que dá corpo a esta dissertação é uma contribuição para a valorização do 

Factory I/O, servindo também de termo de comparação com o trabalho desenvolvido 

previamente, pois será testado um novo modelo cinemático e serão avaliadas as suas vantagens 

e desvantagens comparativamente ao modelo anterior. 

1.2 Objetivos do projeto 

 

Aquando da proposta da presente dissertação, o objetivo primário era testar e validar o 

RVP desenvolvido em [5], identificando e corrigindo potenciais erros. Posteriormente, este 

seria integrado no Factory I/O, de forma a serem desenvolvidas aplicações práticas que 

demonstrassem o valor do novo elemento inserido. 

No entanto, e por razões a clarificar no Capítulo 2, a Real Games optou por modificar o 

rumo do projeto, procurando não um aperfeiçoamento do produto já elaborado, mas sim, o 

desenvolvimento de uma nova abordagem para o RVP. Após a análise do desempenho do 

primeiro RVP e revisão do modelo dinâmico utilizado, o objetivo principal deste projeto passou 

então a ser a validação de um novo modelo de cinemática implementado no RVP para 

integração numa nova edição do Factory I/O. Para este efeito torna-se necessário implementar 

novos métodos e novos cenários de aplicação para providenciar e expor as funcionalidades 

deste novo elemento, como, por exemplo, o movimento circular, linear e de juntas, a 

manipulação de referenciais, a construção de estruturas utilizando peças industriais e a interação 

com dispositivos correntemente utilizados em ambientes industriais automatizados.  

Um outro propósito a ter em mente no desenvolvimento é a simplicidade de utilização do 

RVP. Sendo que este será, possivelmente, inserido no Factory I/O - um software educacional - 
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é importante que a sua programação seja intuitiva e que as funções desenvolvidas para o robô 

sejam claras para quem se inicia na área da Robótica Industrial. A incorporação de conteúdo de 

diferentes áreas nesta aplicação didática permite aos alunos/formandos adquirir e relacionar 

diferentes conceitos formando uma rede de conhecimento mais completa. Vislumbrar 

experimentalmente as possibilidades didáticas abertas pela integração de um RVP no Factory 

I/O é, pois, um objetivo adicional desta dissertação. 

1.3 Metodologia do projeto  

 

Como ponto de partida para esta dissertação, é necessário compreender o estado corrente 

da Indústria começando por analisar brevemente as tecnologias industriais mais atuais na área 

da Robótica, identificando expectativas e tendências da área. Simultaneamente, deve ser feito 

o levantamento dos planos de estudos em Robótica de várias instituições académicas, de forma 

a compreender os métodos de ensino utilizados para instruir os futuros profissionais na área da 

Robótica, fundamentando o enquadramento do projeto nesta área. 

Dados os objetivos iniciais desta dissertação, surge a necessidade de abordar tópicos de 

programação orientada a objetos (Object Oriented Programming - OOP) em Python para a 

compreensão das funcionalidades da primeira versão do RVP, sendo ainda estudadas as 

funcionalidades que esta possui, para a posterior realização de testes e elaboração de cenários.  

Com a alteração do rumo, surge também a alteração da metodologia e das tecnologias a 

utilizar e conhecer. A nova abordagem exige: uma revisão aos sistemas virtuais de Robótica 

presentes no mercado, de forma a identificar as funcionalidades que um ambiente virtual para 

Robótica deve possuir; uma compreensão mais aprofundada do ambiente de desenvolvimento 

Unity [7], para a compreensão do funcionamento da nova aplicação e programação das 

funcionalidades do robô; o estudo de uma nova linguagem de programação - C# - e de um novo 

tipo de programação – programação assíncrona; e por fim a análise, projeto e implementação 

de movimentos robóticos básicos para o manipulador de forma a permitir o desenvolvimento 

de aplicações e cenários mais complexos. Estes cenários devem demonstrar o valor do RVP, 

tocando nas diferentes funcionalidades atribuídas e fundamentando a razão da sua futura 

inclusão no Factory I/O. 

A Ilustração 1.1 mostra, de forma sucinta, o processo descrito. 

 

 

Compreensão do estado atual da Robótica na Indústria, e levantamento dos métodos de 

ensino da Robótica na Academia 

Estudo crítico das funcionalidades da primeira versão do RVP 

Revisão dos sistemas virtuais existentes no mercado e das funcionalidades que 

possuem 

Especificação justificada das funcionalidades da nova versão do RVP 

Aprendizagem e treino das várias tecnologias a utilizar 

Implementação das funcionalidades escolhidas para o RVP 

Teste e validação do modelo desenvolvido 

Ilustração 1.1 − Faseamento e metodologia do projeto a desenvolver. 
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1.4 Estrutura da dissertação 

 

Tendo em conta os objetivos da dissertação e a abordagem seguida na mesma, entendeu-

se estruturar o presente documento da seguinte forma: 

O Capítulo 2 – “Definição e justificação do projeto” – apresenta e justifica o projeto que 

serve de base à presente dissertação. Assim, começa por contextualizar sucintamente a sua 

motivação no espaço das ferramentas didáticas virtuais desenvolvidas pela Real Games, depois 

traça e fundamenta os objetivos a atingir, e, por fim, enuncia as linhas de investigação e 

desenvolvimento subjacentes ao projeto tendo em conta o estado da arte da robótica virtual e a 

experiência adquirida pela Real Games num desenvolvimento congénere anterior. 

Centrado na conceção de um robô virtual, o Capítulo 3 – “Aspetos de conceção e 

desenvolvimentos de um robô antropomórfico virtual” – é uma incursão pelos sistemas 

sintéticos, ou seja, pelos ambientes computacionais 3D que mimam fielmente determinadas 

realidades físicas; no caso, sistemas robóticos. A finalidade é dar a conhecer o trabalho de 

investigação e desenvolvimento que levou à conceção do robô virtual que suporta o projeto e 

as opções tomadas nessa fase. A ênfase vai para as tecnologias computacionais, as técnicas de 

simulação e os algoritmos de controlo usados, três aspetos fundamentais que condicionam 

sobremaneira o resultado atingido. Tudo isto, naturalmente, no contexto da robótica virtual 

enquanto aproximação fidedigna da robótica real. 

O Capítulo 4 – “Desenvolvimento de recursos para programação do robô” – refere-se à 

“funcionalização” do robô; isto é, na transformação de um “objeto cibernético” num recurso 

didático. Nessa perspetiva, o capítulo descreve a programação de recursos de interação com o 

robô virtual, nomeadamente os que permitam programá-lo tal como se de um robô real se 

tratasse. O resultado é a disponibilização de um conjunto de métodos que habilitam e em muito 

facilitam a programação de trajetórias e referenciais, e ainda a comunicação com dispositivos 

ou software exteriores à aplicação desenvolvida. 

O Capítulo 5 – “Avaliação e validação do desenvolvimento” – avalia o desenvolvimento 

realizado, tanto em termos funcionais como práticos. No essencial trata-se de analisar o 

desempenho da solução para um conjunto de três aplicações robóticas ad-hoc, cuja 

programação esteve centrada nos objetos descritos no Capítulo 3 e nos métodos relatados no 

Capítulo 4. Não se tratando de forma alguma de aplicações triviais, estes casos de estudo 

demonstram, por um lado, a grande qualidade do robô virtual enquanto objeto cibernético que 

simula um robô real, por outro, a correta conceção, programação e adequabilidade dos métodos 

desenvolvidos, e por último, e mais importante, prova tanto as possibilidades didáticas que a 

solução desenvolvida abre em termos do ensino da Robótica Industrial, como deixa desde já 

antever as imensas possibilidades da mesma quando integrado futuramente com o Factory I/O.  

O Capítulo 6 – “Conclusões e trabalhos futuros” – encerra o corpo principal da dissertação 

resumindo as principais conclusões e lançando sugestões de trabalhos futuros que se afiguram 

pertinentes.  

Em complemento ao referido, existem ainda os Anexos A – “Tabela resumo dos métodos 

e classe desenvolvidos” – e o Anexo B – “Explicitação do desenvolvimento dos métodos 

‘MoveC’ e ‘MoveZone’”. O primeiro apresenta, tal como o nome indica, uma tabela com 

especificações técnicas dos métodos criados, nomeadamente os seus argumentos, output e 

dependências de outros métodos. O segundo descreve detalhadamente os métodos “MoveC” e 

“MoveZone”, caso seja do interesse do leitor aprofundar a explicação apresentada no Capítulo 

4. 
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2 Definição e justificação do projeto 

 

 

A Indústria e a Academia, embora vistas frequentemente como duas áreas algo 

desconectas, são duas realidades que se influenciam mutuamente de uma forma quase 

simbiótica. Avanços na investigação promovem alterações e otimizações em processos 

industriais, e estas mesmas alterações geram a necessidade de profissionais com 

qualificações e conhecimentos específicos. A necessidade de formandos qualificados em 

tecnologia e processos da vanguarda requer uma adaptação dos programas de ensino 

académico. Estes novos profissionais terão uma visão e aprendizagem ligeiramente 

diferentes, transferindo esta perspetiva para um outro ciclo de investigação, que 

subsequentemente será despoletada pelos mais recentes desafios encontrados no sector 

industrial.  

Esta interação entre as duas áreas é particularmente visível na área da Robótica. Com 

a integração de robôs durante a 3ª Revolução Industrial, foi necessário formar profissionais 

capazes não só de trabalhar diretamente com estas novas máquinas na linha de produção, 

mas também aptos para desenvolver robôs específicos para aplicações consideradas 

automatizáveis.  

Apesar desta relação entre a Academia e a Indústria, estas não deixam de ser duas 

realidades com objetivos, problemas e desafios geralmente distintos. Alguns obstáculos 

que se podem encontrar transversalmente às duas áreas, com respeito à aprendizagem e 

formação na área da Robótica e Automação, são o elevado custo do hardware, a curva de 

aprendizagem íngreme e o risco de danos materiais e humanos. É fácil observar que estes 

problemas estão intimamente relacionados, dado que a dificuldade da aprendizagem 

conduz a erros, que por sua vez poderão pôr em risco a integridade física do humano e/ou 

do robô. Tendo em conta o elevado preço destas plataformas, pôr em risco o manipulador 

ou o humano em prole da experiência torna-se insustentável. Com o avanço da computação, 

particularmente no sector da computação gráfica, novas soluções tornam-se viáveis para 

enfrentar os problemas acima referidos, particularmente a simulação. A simulação de um 

ambiente industrial com a integração de robôs que possuem características e 

comportamentos consideravelmente aproximados aos seus homólogos no mundo real 

permitem a aprendizagem com experimentação sem a necessidade de possuir o hardware 

e sem o risco de comprometer a sua integridade física. É de notar que com a 

experimentação, a aprendizagem poderá tornar-se mais acessível, não reduzindo a 

complexidade do tema, mas permitindo ao utilizador conjugar o âmbito teórico da Robótica 

com a visualização imediata do funcionamento ou das falhas da sua implementação.  

Assim, torna-se pertinente começar com uma ligeira contextualização do projeto na 

atualidade da Indústria e da Academia, de forma a fundamentar os objetivos traçados para 

a presente dissertação. 
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2.1 Expectativas da Indústria 

 

A Indústria 4.0 visa a estruturação de uma plataforma aberta e inteligente para o 

desenvolvimento de aplicações industriais, utilizando as redes de comunicação emergentes 

para permitir a troca intensiva de informação entre sistemas ciber-físicos. Estas aplicações 

proporcionam serviços de monitorização de dados em tempo real com recurso a sensores, 

dispositivos de controlo e self-learning machines, procurando localizar os produtos e 

conhecer o seu estado atual. A 4ª Revolução Industrial é vista como um novo modo de 

organização que permite um aumento da produtividade das indústrias e, como referido 

anteriormente, uma mudança da produção em massa para uma produção customizada [8].  

A necessidade de uma maior flexibilidade na produção levou à utilização de soluções 

robotizadas em diversos tipos de operações industriais (de transporte, processo, montagem 

e inspeção) [9]. Tal implica um maior investimento na formação dos funcionários, bem 

como, em contexto académico, uma melhor preparação dos alunos que futuramente 

entrarão nesta área de trabalho. 

 

2.1.1 Robôs Industriais e Colaborativos 
 

Os robôs industriais são valorizados pelo facto de oferecerem maior produtividade 

(podem trabalhar um número de horas consecutivas muito superior a um humano), serem 

previsíveis, possuírem elevada confiabilidade e precisão, darem-se relativamente bem em 

ambientes adversos e ainda por permitirem a normalização de práticas e produtos. Todas 

estas características enaltecem a utilização dos robôs industriais em linhas de produção em 

massa. No entanto, com o surgimento da produção flexível, muitas das tarefas passaram 

novamente a depender em grande parte de operários, visto que o número de peças a ser 

manuseadas pelos mesmos é maior e, portanto, o tempo e os custos implicados no setup 

dos robôs são superiores [10].  

A introdução de robôs colaborativos veio mudar o padrão da Indústria e a posição 

dos humanos na mesma: estes robôs são projetados com o propósito de cooperar com 

humanos, sem necessidade de uma barreira física que impede a interação, tal como 

mostrado na Ilustração 2.1. Trabalham em tempo real e, pelo facto de possuírem sensores 

de força na sua estrutura, no caso de colisão, o manipulador cessa qualquer tarefa que esteja 

a cumprir [11]. Com a utilização destes robôs, os sistemas podem ser projetados de forma 

a combinarem a força e repetibilidade de um robô com a sensibilidade e flexibilidade de 

um humano [12]. 

 

 
Ilustração 2.1 – Robô colaborativo executando uma tarefa junto de um operário [13]. 
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Embora os robôs estejam atualmente bastante evoluídos e haja um esforço contínuo 

para que o contacto entre humanos e estas máquinas seja mais natural, estas não possuem 

qualidades humanas fundamentais para uma interação fluida com o ambiente: a aptidão 

para reagir a circunstâncias imprevistas ou mesmo prever os eventos baseando-se na sua 

perceção do ambiente, e a capacidade de modificar e melhorar o seu comportamento 

baseando-se em ocorrências passadas. Alguns robôs mais recentes possuem sensores que 

permitem a representação de “sensações” como a visão ou o toque, no entanto a maioria 

está limitada a laboratórios de investigação [10]. Em [11], apresenta-se um robô 

colaborativo, no qual foi implementado um sistema de visão que permite interação física 

entre o utilizador e o robô através do uso de gestos para ditar comandos ao mesmo. 

Os robôs colaborativos são um conceito importante para a automatização de tarefas 

que requerem um elevado nível de adaptabilidade. A interação entre estas máquinas e 

humanos, quer seja profissional ou didática, começa a ser aperfeiçoada através da 

introdução de Realidade Aumentada (RA) e Realidade Virtual (RV).   

 
2.1.2 Realidade Aumentada e Realidade Virtual na Robótica 

 

A RA refere-se à projeção de interfaces e objetos gerados pelo computador no 

ambiente físico. Assim, há uma combinação de objetos reais e virtuais no ambiente real e 

a execução do sistema é interativa e em tempo real [14]. Na área da Robótica, tem sido 

principalmente útil no planeamento de trajetórias, pois existe a possibilidade do utilizador 

se mover no espaço de trabalho e de definir pontos e trajetos que o robô irá seguir. Em [15], 

é apresentado um sistema de programação de um robô assistido por RA, que tem como 

função renderizar e exibir a cena criada no espaço de trabalho, tal como apresentado na 

Ilustração 2.2. O sistema consiste num módulo de planeamento do movimento do robô que 

contém funções para o cálculo da cinemática inversa, geração de trajetórias sem colisões e 

execução de tarefas pretendidas pelo utilizador. Os resultados mostraram que o sistema 

facilita a programação do robô e reduz a necessidade de proficiência do utilizador. Em [16], 

é demonstrada a programação intuitiva de um robô industrial através de gestos e RA. A 

ABB apresenta também soluções utilizando RA em [17]. 

 

 
Ilustração 2.2 – Planeamento de trajetórias de um robô utilizando RA como descrito em [15]. 

 

Outra tecnologia inovadora é a Realidade Virtual (RV). Em contraste à RA, o 

utilizador encontra-se imerso numa simulação gerada pelo computador. A RA tem como 

objetivo guiar os utilizadores durante a execução de tarefas, enquanto a RV surge num 

contexto focado na aprendizagem e treino dos utilizadores [11]. 

A RV permite a simulação de processos reais e a interação com o ambiente virtual, 

sem riscos reais. Em [18], é proposta uma arquitetura para um robô controlado por RV e 
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para o ambiente associado, em que um operador pode ser treinado numa atmosfera 

imersiva, programando as trajetórias do robô. Os resultados mostram que a experiência 

aumenta a eficiência de aprendizagem e que a solução é economicamente acessível para 

qualquer empresa. 

2.2 Robótica na Indústria e na Academia 

 

Como mencionado anteriormente, os robôs são uma tecnologia presente na Indústria 

e na Academia, sendo que ambas procuram o seu contínuo aperfeiçoamento. Nesta secção, 

será discutida a abordagem de cada setor na área da Robótica; concretamente, os modos de 

programação de robôs utilizados pela  Indústria, e os métodos de ensino empregues pela 

Academia, com maior foco na prática. 

 

2.2.1 Na Indústria  
 

Atualmente, a interação e programação de robôs industriais é feita, 

preferencialmente, de duas formas: através da manipulação do robô real utilizando um 

teach pendant (Ilustração 2.3) - programação online que consiste no jogging manual do 

robô para a posição e orientação desejadas -, ou através de software integrando um digital 

twin do robô real, que permite a programação offline do mesmo [19], como exemplificado 

na Ilustração 2.4. 

 

 
Ilustração 2.3 – Utilização de um teach pendant para controlo de um robô Stäubli [20]. 

 

 
Ilustração 2.4 – Exemplo de um digital twin no software de programação offline de robôs RobotStudio [21]. 
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O primeiro método continua a ser o mais largamente utilizado pelas indústrias. De 

acordo com a Associação de Automação e Robótica Britânica, mais de 90% dos robôs são 

programados utilizando este método, não só pelo facto de já ser familiar para os operadores 

e eficaz para movimentos simples de pintura, mas também porque permitem um 

posicionamento preciso nos referenciais mundo, robô e sistema [22]. No entanto, os 

simuladores têm-se revelado extremamente úteis, não só durante a fase de teste do robô, 

mas também em caso de necessidade da sua reprogramação, visto causar a menor disrupção 

da linha de produção. Ainda que a interrupção da linha não seja um obstáculo, existem 

vários casos em que a simulação é preferível à programação online do robô [2]. Por 

exemplo, programar manualmente um sistema de soldadura por arco de um casco de um 

veículo extenso demora mais de 8 meses, enquanto que o ciclo de soldadura por si só dura 

apenas 16 horas [4]. O software de OLP retira semanas ao tempo de programação, além de 

que a programação manual introduziria problemas como o facto de uma pequena 

modificação no design da peça tornar o programa inutilizável, sendo que todo o processo 

teria de ser repetido para novas alterações. A simulação permite minimizar ciclos de análise 

e design, assegurando resultados otimizados por possibilitar a investigação de um maior 

número de variantes [23]. 

Por questões de segurança, é necessário que os funcionários atribuídos à operação do 

robô sejam submetidos a um processo de aprendizagem e treino. Visto que muitas empresas 

não têm capacidade monetária para investir em robôs específicos para este processo, os 

simuladores são considerados uma solução eficaz para a aquisição de competências 

técnicas básicas e para o desenvolvimento do layout de trabalho [18].  

 

2.2.2 Na Academia 

 

De forma geral, os programas de ensino em Licenciaturas e Mestrados, seguem um 

formato típico em que um determinado modelo é respeitado e cumprido de forma a lecionar 

cada disciplina em particular [24].  

Durante o período de pesquisa para a presente dissertação, foram extraídas 

informações correspondentes a 13 unidades curriculares de Robótica de faculdades 

nacionais e estrangeiras. Desta forma, obtiveram-se os conteúdos programáticos 

correspondentes às instituições mencionadas, sendo que estes programas cobrem 

geralmente os seguintes pontos: 

• Aspetos tecnológicos da Robótica; 

• Sensores e atuadores (elétricos, pneumáticos e óleo-hidráulicos); 

• Análise da Cinemática e da Dinâmica de um robô; 

• Princípios do controlo de robôs; 

• Tipos de trajetórias: interpolação no espaço das juntas e interpolação no 

espaço cartesiano; 

• Linguagens de programação em Robótica; 

• Aplicações de robôs industriais; 

• Especificação de robôs (características de repetibilidade, precisão, 

velocidade, eixos externos controláveis…); 

• Veículos industriais autoguiados. 

Estas são as principais matérias abordadas atualmente no ensino da Robótica. Cada 

instituição gere de forma ligeiramente distinta a aplicação prática destes conceitos. 

Na Tabela 2.1, encontram-se especificados alguns dos materiais utilizados nas aulas 

práticas e laboratoriais dos 13 cursos avaliados, embora não tenha sido permitido acesso a 
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detalhes em algumas das instituições referidas. Por uma questão de simplicidade, as 

entidades académicas foram referidas através da sua sigla ou acrónimo, sendo que o seu 

nome completo pode ser encontrado na “Lista de siglas” disponível no início do 

documento. 

 
Tabela 2.1 – Formatos das aulas práticas oferecidas em unidades curriculares de Robótica em diferentes 

cursos e instituições de ensino superior. 

Instituição – Curso – 

Unidade Curricular 
Aulas Práticas e Laboratoriais 

FEUP – Engenharia 

Mecânica – Robótica 

Industrial 

As aulas laboratoriais permitem aos estudantes o 

aprofundamento dos aspetos da análise cinemática de 

sistemas robóticos, o contacto com robôs industriais reais, 

e a perceção da sua utilização e da sua aplicação em tarefas 

de carácter industrial. É utilizada a aplicação de 

programação offline de robôs RobotStudio [25]. 

FEUP – Engenharia 

Electrotécnica e de 

Computadores – Robótica 

Industrial 

As aulas práticas oferecem aos alunos o contacto com 

robôs industriais e possibilitam a compreensão da sua 

aplicação em tarefas de carácter industrial.  Os trabalhos 

realizados consistem no desenvolvimento em simulador de 

uma célula robotizada e na programação do manipulador 

para efetuar uma tarefa especificada – o programa 

desenvolvido é implementado e testado num manipulador 

real. É utilizada a aplicação de programação offline de 

robôs RobotStudio [26]. 

IST – Engenharia 

Mecânica – Robótica de 

Manipulação 

A formação teórica do aluno é complementada com a 

operação de robôs manipuladores em laboratório, através 

da realização de um projeto. O trabalho experimental 

incide sobre a operação do robô manipulador Light Weight 

Robot LWR do fabricante KUKA, e do robô manipulador 

IRB140 do fabricante ABB [27]. 

IST – Mestrado Integrado 

Em Engenharia 

Biomédica/Engenharia 

Electrotécnica e de 

Computadores – Robótica 

Nas aulas práticas são propostos trabalhos laboratoriais 

que abrangem a programação e simulação de robôs, desde 

a computação da cinemática de um manipulador, até à 

estruturação do controlo de um robô móvel [28].  

EEUM – Mestrado 

Integrado em Engenharia 

Eletrónica Industrial e de 

Computadores – Robótica 

Industrial e de Serviços 

Aulas com carácter teórico-prático envolvendo exercícios, 

simulações e trabalhos práticos  [29]. 
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Instituição – Curso – 

Unidade Curricular 
Aulas Práticas e Laboratoriais 

EEUM – Mestrado 

Integrado em Engenharia 

Mecânica – Robótica 

Industrial 

Aulas com carácter teórico e teórico-prático envolvendo 

exercícios, simulações. Em paralelo os alunos realizam os 

trabalhos práticos: 

- Simulação de uma célula de trabalho: escolha do robô 

manipulador e dos restantes elementos da célula de 

trabalho para a tarefa escolhida, implementação da 

cinemática direta e inversa do manipulador e controlo do 

movimento do robô. 

- Construção de um robô manipulador (com sensores 

internos e atuadores), implementação da cinemática direta 

e inversa, e controlo do movimento [30]. 

FCTUC– Mestrado 

Integrado em Engenharia 

Electrotécnica e de 

Computadores – Robótica 

Nas aulas laboratoriais, os alunos exercitam os conceitos 

lecionados na componente teórica através da realização de 

trabalhos de simulação em ambiente Matlab e utilizando 

robôs manipuladores didáticos. São fornecidos diversos 

problemas exemplo para resolução de acordo com os temas 

avaliados [31]. 

FCTUC– Mestrado 

Integrado em Engenharia 

Mecânica – Robótica 

Industrial 

Nas aulas teórico-práticas são discutidos e resolvidos 

problemas práticos relacionados com os temas abordados 

nas aulas teóricas. Além disso, os alunos são convidados a 

realizar e apresentar os seguintes trabalhos: programação 

offline de robôs industriais, controlo remoto ou integração 

dos robôs em células de produção. São apresentados 

exemplos práticos industriais [32]. 

NTNU – Mestrado em 

Cibernética e Robótica – 

Modelação e Controlo de 

Robôs 

As aulas práticas são apresentadas segundo um formato 

normalizado de conjuntos de exercícios práticos [33]. 

MIT – Licenciatura em 

Engenharia Mecânica – 

Introdução à Robótica 

As aulas laboratoriais promovem a experiência com servo 

drives, controlo em tempo real e sistemas embebidos. Os 

alunos projetam e constroem sistemas robóticos em grupo 

[34]. 

Stanford University – 

Introdução à Robótica 

As aulas são apresentadas segundo um formato 

normalizado de conjuntos de exercícios práticos e 

exemplos interativos [35]. 

Caltech – Engenharia 

Mecânica – Robótica 

Os trabalhos realizados ao longo da unidade curricular 

consistem em conjuntos de problemas práticos 

tradicionais, assim como exercícios em laboratório 

baseando-se na programação de robôs móveis [36]. 

Caltech – Engenharia 

Mecânica/ Engenharia 

Electrotécnica/ Ciência da 

Computação – Sistemas 

Robóticos 

As aulas teóricas são acompanhadas de um projeto final 

onde os conceitos são integrados na construção e 

programação de um robô [37]. 
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Face ao exposto, constata-se que, presentemente e na generalidade, as aulas 

laboratoriais são baseadas em exercícios práticos, simulações e no contacto com 

manipuladores (industriais e didáticos) ou robôs móveis. Visto que esta familiarização com 

robôs reais é uma das abordagens mais interessantes para os alunos, existem vários 

fabricantes que oferecem também robôs colaborativos pensados com o intuito de serem 

utilizados na sala de aula. Estes robôs possuem limitação de velocidade, binário, força e 

posição das juntas e do Tool Centre Point (TCP) de forma a reduzir o risco de acidente. A 

empresa Omron, faz acompanhar os seu robôs colaborativos de um software bastante 

intuitivo (Ilustração 2.5) que permite ao utilizador introduzir as áreas do corpo humano que 

poderão entrar em contacto com o manipulador e o programa gera automaticamente 

parâmetros máximos de velocidade e força para o robô [38].  

 

 
Ilustração 2.5 – Software com definição de parâmetros de segurança baseada no corpo humano da Omron 

[38]. 

 

A empresa apresenta ainda uma forma simples e intuitiva de programação dos seus 

robôs, baseada em fluxogramas, tal como exposto na Ilustração 2.6. 

 

 
Ilustração 2.6 – Programação simples de um robô colaborativo por fluxogramas no software da Omron [38]. 

 

De acordo com a empresa Festo [39], existe uma grande procura de robôs 

colaborativos para formação de estudantes, técnicos e operadores, não só pela segurança 

que proporcionam (versus um robô industrial) como também pela simplicidade da 
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programação requerida. A Festo Didactic oferece soluções robóticas para este processo de 

aprendizagem incluindo um ambiente virtual, CIROS®, onde os formandos podem simular 

as suas aplicações. A Universal Robots (UR) é mais um exemplo no que toca à expansão 

para a área do Ensino, providenciando robôs colaborativos (Ilustração 2.7) e um programa 

de treino online, Universal Robots Academy, para a utilização dos mesmos. A Festo, em 

parceria com a UR, criou um sistema de treino de Mecatrónica que permite uma experiência 

hands-on, utilizando programação lead-through que requer que o manipulador seja 

movimentado manualmente ao longo de um trajeto de forma a executar a tarefa pretendida, 

sendo estes movimentos armazenados na memória do robô. Este método torna mais simples 

um primeiro contacto com os robôs [15], sendo uma das razões pelas quais o programa 

começou a ser introduzido em escolas secundárias, escolas técnicas e faculdades públicas 

nos Estados Unidos em 2017 [40]. 

 

 
Ilustração 2.7 – Robôs UR em utilização em laboratório. 

 

Embora esta abordagem seja aliciante, coloca-se o problema de as instituições de 

ensino não possuírem recursos físicos, humanos e financeiros para a criação de laboratórios 

totalmente equipados e equiparáveis a um cenário industrial. Geralmente, no meio de 

ensino, existe um número limitado de robôs físicos nos laboratórios, pelo que, devido a 

restrições temporais e logísticas, não há possibilidade de haver uma experiência hands-on 

para cada aluno. Os simuladores são uma ferramenta indispensável para o ensino 

especializado em Robótica, não só pela igualdade de oportunidade e experiência 

proporcionada aos alunos, mas também pelo facto de impedirem acidentes durante o 

processo de aprendizagem, reduzindo os riscos e o potencial prejuízo.  A utilização de 

simuladores permite também a criação de cenários industriais complexos e versáteis, 

contrariamente à de um robô real em sala de aula: o ajuste do layout de trabalho num 

ambiente virtual é feito de forma rápida, sem custos e mesmo sem conhecimento avançado 

de eletrónica. Estes permitem uma abordagem multidisciplinar, conjugando diferentes 

áreas atualmente presentes na indústria, pois admitem a criação de cenários envolvendo 

problemas de comunicação e programação que, em conjunto com os temas referentes à 

Robótica proporcionam uma aprendizagem mais abrangente e orientada para a resolução 

de questões reais. 

Assim, atualmente, os robôs reais podem enriquecer as aulas, quando utilizados para 

a demonstração de conceitos introdutórios, mas retêm algumas limitações em termos de 

conteúdo e experiências que podem ser abarcados. Encontrar uma forma eficiente de 

contornar esta limitação é, pois, uma ambição compreensível. 
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2.3 Plataformas de simulação de Robótica e o Factory I/O 

 

Um dos interesses a explorar durante o desenvolvimento desta dissertação é a maior 

acessibilidade e facilidade de interação do utilizador com software de simulação robótica. 

Para tal, foi recolhida informação acerca dos simuladores atualmente existentes com maior 

interesse ou aceitação. 

Atualmente, existem várias “linguagens de programação de robôs” (RPLs), uma vez 

que cada fornecedor projeta as suas próprias ferramentas de programação, que derivam da 

experiência que estes detêm, tornando estes recursos um pouco fechados a outros 

utilizadores [41]. Por ser necessário aprender linguagens distintas na programação de 

diferentes robôs, grande parte das aplicações de simulação oferece uma interface de 

programação textual e uma interface gráfica simplificada para que qualquer utilizador que 

não esteja familiarizado com a linguagem possa ter acesso aos comandos que necessita [1]. 

Desta forma, os utilizadores tendem a optar por uma marca e mantêm a escolha pelo facto 

de simplificar as interações e assegurar a compatibilidade dos produtos [2]. 

São apontadas, nesta secção, algumas das propostas mais conhecidas e, 

evidentemente, relevantes para o projeto a desenvolver, bem como o ambiente utilizado 

para desenvolver o trabalho apresentado nesta dissertação. Para uma abordagem mais 

detalhada acerca destas plataformas, poderá recorrer-se a [5].  

 

2.3.1 Plataformas vinculadas e fabricantes 

 

Como previamente mencionado, quase todos os principais fabricantes de sistemas 

robóticos fazem acompanhar os seus robôs de software de programação offline. Por vezes, 

estes são construídos sobre uma cópia exata do controlador utilizado pelos robôs (como no 

caso do RobotStudio da ABB) e os programas criados podem ser descarregados no robô 

real. Estas plataformas permitem a importação de documentos CAD e possuem uma 

biblioteca online com os vários modelos de robôs disponíveis [21], [42], [43]. Algumas das 

plataformas mais reconhecidas passam pelo RobotStudio, ROBOGUIDE da Fanuc e 

KUKA.Sim da KUKA, visíveis na Ilustração 2.8. 

Embora estes ambientes permitam simulações bastante realistas, o que é 

extremamente vantajoso num contexto industrial, estas plataformas possuem inúmeras 

funções que poderão tornar a interação entre o utilizador e o programa mais complexa, 

tornando-se um processo moroso para principiantes. Num contexto industrial, torna-se 

difícil justificar um OLP para pequenos volumes de produto devido ao elevado 

investimento financeiro que os pacotes requerem e ao elevado nível de programação 

necessário para personalizar o software para uma aplicação em particular [4]. 
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Ilustração 2.8 – Software de programação offline RobotStudio [44] (em cima à esquerda), ROBOGUIDE 

[43] (em cima à direita) e KUKA.Sim [45] (em baixo). 

 
2.3.2 Plataformas desvinculadas 

 
Devido aos obstáculos enunciados na subsecção anterior, os investigadores focam-se 

no desenvolvimento de soluções de OLP usando tecnologia open source [4]. Estas 

plataformas possuem, geralmente, bibliotecas abrangentes com robôs pertencentes a vários 

fornecedores, não requerem experiência em programação devido à interface simplificada 

que apresentam e permitem também a integração de ficheiros CAD/CAM. A plataforma de 

simulação RoboDK, por exemplo, possui ainda pós-processadores (“tradutores” da 

linguagem de programação do software para uma linguagem compreendida pelo robô) que 

permitem a programação dos robôs em linguagens universais – Python, C#, C++, Visual 

Basic e Matlab [5][46]. O software Visual Components utiliza um motor de física que 

permite a simulação e visualização de ocorrências e características físicas tais como 

colisões, gravidade e propriedades dos materiais. Possui também uma Interface de 

Programação de Aplicações (API) de Python, que confere alguma familiaridade e suporte 

na programação dos robôs. 
 

2.3.3 Soluções de treino sintéticas 3D 

 

Como reiterado ao longo da presente dissertação, os simuladores são uma excelente 

ferramenta de apoio ao ensino e ao treino extra laboratorial em diversas áreas.  

Pelo facto dos alunos frequentemente sentirem dificuldade em conectar, generalizar 

e transferir certos conhecimentos para situações reais [24], a inclusão de conceitos 

pertencentes a áreas distintas na resolução de atividades, fornece um conjunto de práticas 

que trará alguma familiarização face a um problema real.  



Revisão, validação e demonstração de um robô virtual programável 

16  

O Factory I/O é, por isso, uma das ferramentas com elevado valor na educação dos 

formandos na área de Automação Industrial. Este simulador possui uma biblioteca de 

componentes bastante abrangente, possibilitando a construção de cenários fabris realistas. 

Como referido na Secção 1.1 é uma ótima plataforma para ensino e treino de PLCs, por 

providenciar experiências realistas e permitir aos formandos visualizar instantaneamente 

os erros cometidos. É, no entanto, importante referir que o Factory I/O é um simulador 

industrial didático e, como tal, não é particularmente direcionado para Robótica, pelo que 

funcionalidades mais complexas presentes nos simuladores apresentados nas subsecções 

anteriores não são aplicáveis na utilização do mesmo. No entanto, a proximidade com a 

realidade deve ser tida em conta: as funcionalidades recriadas devem ser o mais parecidas 

possível com as presentes nos simuladores mais reconhecidos. Atualmente, o Factory I/O 

possui robôs de Pick and Place (de dois eixos e cartesiano) e um articulado, sendo que 

nenhum deles permite a definição de trajetórias – apenas é possível controlar a 

movimentação ao longo dos eixos. A Ilustração 2.9 demonstra dois dos robôs inseridos em 

dois cenários diferentes.  

 

 
Ilustração 2.9 – Cenários criados no Factory I/O com um robô de Pick and Place de 2 eixos 

(acima) e um robô articulado (abaixo) não programável. 

 

O RVP pretende introduzir características de elevada importância neste simulador, 

mantendo-o na lista dos mais procurados na Academia e na Indústria. Com a evolução das 

tecnologias, é natural que o Factory I/O progrida em conformidade, e chegue mesmo a 

testar algumas das inovações como a Realidade Virtual. Esta, como referido anteriormente, 

é uma das tendências dos simuladores modernos, graças à intuição providenciada ao 

utilizador aquando da sua imersão no ambiente virtual. 

2.4 Requisitos funcionais do RVP a desenvolver 

 

Tendo por base a pesquisa realizada acerca dos conteúdos das aulas de Robótica em 

diferentes instituições académicas e a revisão das aplicações já existentes na área, tornaram-
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se evidentes as características mais significativas que um simulador para ensino e treino de 

Robótica deve possuir: 

• Utilização de uma linguagem de programação neutra e universal; 

• Robô(s) capaz(es) de executar trajetórias, verificando possíveis desvios em 

função da parametrização (suavização de arestas em movimentos consecutivos) utilizada 

nas instruções de programação; 

• Visualização de configurações singulares e sua implicação no 

funcionamento do robô; 

• Possibilidade de calibração do referencial da ferramenta; 

• Interação com dispositivos e sistemas externos. 

 

Nesta ótica, os requisitos e ambições do projeto que aqui se relata são semelhantes 

ao trabalho realizado em [5]. Concretamente, refere-se: 

1. À escolha de uma linguagem de programação universal para controlo do 

RVP e posterior utilização das funcionalidades robóticas desenvolvidas; 

2. Ao desenvolvimento de métodos que permitam a execução de movimentos 

básicos pelo RVP; 

3. À utilização de ferramentas e definição de TCPs; 

4. À possibilidade de comunicação com dispositivos/software externo; 

5. À fácil interação do utilizador com o ambiente virtual. 

 

Relativamente à linguagem de programação em particular, esta será especificada no 

Capítulo 3, onde também se justificará melhor a escolha da sua sintaxe. De momento, é 

importante reter que uma linguagem universal confere um nível de conforto superior para 

o utilizador, mas requer um suporte técnico online mais abrangente. 

Quanto à programabilidade dos movimentos do robô, definiu-se que este projeto iria 

cobrir os principais tipos de movimento (ponto a ponto, linear e circular), bem como a 

possibilidade de manipulação das juntas individualmente. Será permitida a suavização das 

arestas em movimentos consecutivos com base num parâmetro global que define a zona de 

erro. A Tabela 2.2 enuncia e resume os movimentos a implementar no projeto. 

Além da especificação de movimentos, é necessário abordar as ferramentas que o 

robô utilizará. De forma a tornar a interação do utilizador com a aplicação mais simples, 

decidiu-se eliminar o suporte de funcionalidades CAD e restringir o número de ferramentas 

existentes a duas: uma garra e uma ferramenta de sucção. Será possível a definição de vários 

TCPs bem como a alteração das mesmas por parte do utilizador. 

Estando o robô apto a operar, deve depois ponderar-se um meio de comunicação com 

equipamentos exteriores, nomeadamente PLCs. A aplicação deve assim ter a capacidade 

de detetar e gerar eventos que permitam o handshake do robô com equipamentos externos 

(por exemplo, um rising edge num sensor) e, se possível, mostrar estas ocorrências numa 

janela de visualização. 

Ainda relativamente à interação do programador com o ambiente, deve ser possível 

pausar/parar programas e imprimir mensagens de aviso e alarme para o utilizador.  

Ainda em torno da interface gráfica é importante que seja possível a manipulação do 

TCP bem como a alteração da sua posição e orientação relativamente ao elemento terminal 

e a visualização e alteração dos valores das juntas do robô. 
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Tabela 2.2 – Movimentos programáveis a incluir no projeto do RVP. 

Funcionalidade Descrição 

Movimento ponto a ponto 

Movimento que envolve posicionar o elemento 

terminal nos pontos desejados sem ter em 

consideração o trajeto a ser seguido entre esses 

pontos [47]. É um movimento otimizado em que os 

eixos do robô se movem de forma síncrona – a 

velocidade de cada junta é ajustada de forma a que, 

ainda que os valores das juntas sejam diferentes, 

todas acabam o seu movimento ao mesmo tempo. 

Movimento linear 
Movimento que implica uma trajetória retilínea entre 

os dois pontos especificados. 

Movimento circular 

Movimento que implica uma trajetória em arco entre 

3 pontos (a posição atual do robô, um ponto 

intermédio e o ponto final). 

Suavização de arestas em 

movimentos consecutivos 

Movimento em que o robô rasa os pontos 

especificados, passando pelos mesmos com um 

desvio dado como parâmetro pelo utilizador.  

Movimento junta-a-junta (dando 

como parâmetro o ângulo 

pretendido para uma ou várias 

juntas) 

Movimentação de uma junta de cada vez dado um 

determinado ângulo. A nível industrial não é 

utilizado, mas tanto num contexto de ensino como 

para a reprodução de certas funções no RVP, é útil. 

 

A Tabela 2.3 resume as funcionalidades da nova aplicação do RVP. 

É muito importante referir que, pese embora as caraterísticas funcionais do RVP a 

desenvolver sejam inspiradas ou mesmo decalcadas da primeira versão do mesmo, o 

suporte físico e lógico de ambos é profundamente distinto. Concretamente, o novo projeto 

vai basear-se numa simulação maioritariamente cinemática retirando-lhe o peso 

computacional, mas também o profundo realismo de um motor físico e, ortogonalmente, 

num algoritmo de cinemática inversa mais prático, aplicável a qualquer robô de seis eixos. 

Esta questão será esclarecida no Capítulo 3, onde serão devidamente apresentados os 

aspetos tecnológicos e lógicos do RVP. 

As diferenças, vantagens e dificuldades desta nova abordagem relativamente à 

anterior serão referidas e sublinhadas ao longo da presente dissertação.  

A terminar este ponto, e na continuidade do parágrafo anterior, importa dizer que não 

será abordado nenhum método para verificação de trajetória e deteção de potenciais 

colisões já que, na ausência de um motor físico, a complexidade e o volume de trabalho 

exigidos não são compatíveis com o tempo disponível para a dissertação. O mesmo pode 

ser dito acerca do cálculo e da visualização de configurações alternativas do robô. Embora 

estas características sejam fundamentais num simulador de Robótica, é importante reiterar 

que o Factory I/O não pertence a esta categoria específica de simuladores e, como tal, nesta 

fase de desenvolvimento e teste, decidiu manter-se a simplicidade da aplicação. Todavia, 

há intenção de incluir estas funcionalidades em futuros desenvolvimentos do RVP e 

respetiva integração com o Factory I/O. São tudo questões sublinhas no final da dissertação 

na forma de propostas de trabalhos futuros. 
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Tabela 2.3 – Resumo das funcionalidades esperadas para a aplicação do RVP. 

Funcionalidade Descrição 

Especificação de movimentos 

Movimento ponto-a-ponto, linear, circular e junta-a-

junta; 

Controlo da velocidade e suavização de arestas em 

movimentos consecutivos. 

Incorporação de ferramentas 

Inserção de duas ferramentas (uma garra e uma de 

sucção); 

Definição e possibilidade de alteração dos TCPs 

definidos. 

Interação com o ambiente 

Conexão com dispositivos exteriores; 

Possibilidade de pausa/paragem dos programas criados e 

impressão de mensagens para o utilizador. 

Definição da linguagem de 

programação 

Especificação de pontos-alvo, vetores cartesianos, 

vetores de orientação e referenciais 

Definição da interface gráfica 

Manipulação do TCP; 

Visualização e alteração da posição e orientação do TCP 

em relação ao elemento terminal; 

Visualização e alteração dos valores das juntas. 

 

2.5 Síntese 

 

O presente capítulo começou por refletir sobre os temas mais atuais da Robótica na 

Indústria e, simultaneamente, relevantes para o trabalho desenvolvido, dando a conhecer 

conceitos essenciais para a compreensão do problema proposto e desenvolvimento do 

projeto.  

Foram depois discutidas as diferentes abordagens utilizadas no ensino da Robótica 

(tanto a nível académico como industrial), defendendo a utilização de simuladores como 

recurso para o ensino com prioridade sobre os outros. Foram, assim, apresentadas algumas 

características gerais de simuladores já existentes, tendo sido feita uma pequena reflexão 

sobre as funcionalidades dos simuladores proprietários, dos desvinculados e dos 

abrangentes simuladores de automação. 

Por fim, foram divulgadas as funcionalidades pretendidas para a aplicação do RVP, 

tendo as mesmas sido justificadas com base em toda a pesquisa realizada acerca de 

simuladores de Robótica, de modo a que tanto as funções como a interface a desenvolver 

se conformem com o que é esperado de um sistema moderno e original deste tipo. 

As questões lógicas e tecnologias avançadas nos últimos parágrafos e que fazem a 

diferença entre o RVP proposto e uma anterior versão do mesmo, lançam a ponte para o 

Capítulo 3.  
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3 Aspetos de conceção e desenvolvimento de um robô 
antropomórfico virtual 

 

Este capítulo dedica-se à explicação dos aspetos técnicos necessários à construção da 

aplicação que contém o ambiente virtual onde o RVP foi testado.  

O capítulo inicia-se com alguns conceitos teóricos necessários à compreensão de 

certas tecnologias informáticas utilizadas no desenvolvimento da aplicação do RVP, sendo 

depois possível detalhar os passos tomados na sua elaboração. 

3.1 Recursos tecnológicos relevantes para o desenvolvimento da 
plataforma de simulação 

 

Atualmente, os simuladores computacionais mais sofisticados, nomeadamente, os 

que envolvem gráficos 3D têm como base várias frameworks tais como motores de física, 

motores de renderização e protocolos de comunicação com periféricos. Para desenvolver 

um simulador, é necessário conjugar estas diferentes plataformas. Tal pode ser moroso e 

introduzir um nível de complexidade superior. De forma a mitigar este problema, existem 

já plataformas que reúnem estas frameworks numa única aplicação, nomeadamente os 

chamados “motores de jogo” (game engines). 

Um motor de jogo é um ambiente de desenvolvimento de software utilizado 

maioritariamente para a elaboração de jogos de computador. Estas frameworks facilitam e 

aceleram o processo de desenvolvimento de um jogo através de templates já existentes e 

game assets (modelos, texturas, mapas, ficheiros de áudio, …) que podem ser reutilizados, 

minimizando assim a necessidade de conhecimento aprofundado de programação [48]. 

Para este fim, os motores de jogo são usualmente constituídos pelos seguintes 

componentes: 

• Motor de rendering para gráficos 2D e 3D; 

• Scene graph para gerir os elementos gráficos e as suas relações na cena; 

• Input manager (para gerir as interações com o hardware: rato, teclado, …); 

• Game loop, uma rotina que recalcula os eventos a cada frame (normalmente 

a 60 Hz); 

• Motor de física com deteção de colisão e reação; 

• Motor de som; 

• Animação; 

• Gestão de memória; 

• Process threading, para permitir a execução de processos em paralelo; 

• E, por vezes, ainda Scripting, Inteligência Artificial, Networking e 

Streaming, entre outros. 

A arquitetura de um motor de jogo pode ser visualizada na Ilustração 3.1. 
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Os motores de jogo estão não só presentes na indústria do Entretenimento (em 

animações no Cinema e na conceção de vídeo jogos), como também em visualizações 

arquitetónicas e software para Engenharia (por exemplo, para análise de modelos 3D, 

interatividade em tempo real usando RV ou demonstração de sequências de construção em 

animações) [49]. Em [50], é descrita uma modelação 3D para estimar energia solar 

produzida em superfícies de edifícios e para fazer um mapeamento de serviços de 

retaguarda utilizando o motor de jogo Unity. 

 

 
Ilustração 3.1 – Estrutura de um motor de jogo [43]. 

 

Estas plataformas são também abundantemente utilizadas para simulações técnicas, 

os chamados Serious Games [51]. Os Serious Games são projetados com um propósito 

educacional e de treino e, por isso, a aplicação de motores de jogo para o desenvolvimento 

de simulações no campo Militar ou na área da Medicina é significativa. Em [52], os autores 

avaliam vários motores de jogo disponíveis no mercado, consoante a sua adequabilidade 

no desenvolvimento de simulações para treino em Cirurgia e outras aplicações médicas. 

Em [53], discutem-se as simulações como recursos a utilizar em treino militar uma vez que 

estas representam os sistemas militares reais com elevada precisão e sem os elevados custos 

de uma instalação de treino. Mais acerca de Serious Games e o seu desenvolvimento usando 

motores de jogo pode ser encontrado em [54]. 

Em [48] é feita uma comparação entre 9 motores de jogo em termos de “fidelidade 

audiovisual”, “fidelidade funcional”, compatibilidade com aplicações de CAD 

reconhecidos, “toolkits de desenvolvimento”, acessibilidade, networking, recursos para 

desenvolvimento e plataformas de implementação. Deixando de parte nesta dissertação a 

especificidade destes conceitos, o que há a reter é que dos resultados apresentados é 

possível constatar que o Unity e o Unreal Engine 4 possuem a maior quantidade de 

funcionalidades, justificando assim a sua dominância no mercado. Em [55], é possível 

acompanhar em detalhe uma aplicação do motor Unity para design e simulação de um robô. 

Nas subsecções seguintes serão discutidos dois dos componentes mais importantes 

num motor de jogo: o motor de renderização e o motor de física. 
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3.1.1 Motores de renderização 

 

Um motor de renderização gera gráficos animados em 3D utilizando vários métodos, 

tais como rasterization e ray-tracing. 

Existem dois tipos de renderização: em tempo real e pré-renderização. A renderização 

em tempo real implica que a imagem seja renderizada online e a taxa é suficientemente alta 

para fazer com que a sucessão de imagens pareça uma animação. A pré-renderização é 

utilizada para gerar imagens realistas que podem demorar horas ou dias a serem criadas 

(usualmente em filmes animados) [56]. 

Os motores de renderização são usualmente construídos sobre APIs de renderização, 

como a OpenGL, a Direct3D ou a Vulkan [56]. Estas interfaces constroem uma camada de 

abstração do software da Unidade de Processamento Gráfico (GPU). Embora alguns 

gráficos possam ser renderizados por software na Unidade Central de Processamento 

(CPU), a maioria dos gráficos mais complexos é renderizada em hardware específico para 

tal, pois muitas funcionalidades passaram a ser integradas em hardware de renderização 

normal [57]. 

 

3.1.2 Motores de física 
 

Os motores de física são sistemas de simulação dinâmica em tempo real que calculam 

movimentos e forças resultantes da interação entre objetos. Este software permite a 

recriação no domínio digital de fenómenos físicos experienciados no mundo real.  Vários 

simuladores robóticos utilizam motores de física de forma a que a interação entre os robôs 

e o ambiente simulado seja realista [58]. 

Existem dois tipos de motores de física: high precision e real-time. Motores de física 

de alta precisão são orientados à qualidade dos resultados, necessitam de grande capacidade 

de processamento e são, geralmente, utilizados em áreas científicas e filmes de animação. 

Os motores em tempo real são orientados ao cumprimento de prazos, pelo que utilizam 

cálculos aproximados e uma menor precisão de modo a diminuir o tempo de resposta do 

sistema. São utilizados em vídeo jogos e também simulações uma vez que, neste contexto, 

a celeridade dos processadores é mais importante que a precisão da simulação [59]. 

Os motores de física funcionam em intervalos de tempo discretos e são constituídos 

por 3 subsistemas: um para o cálculo das posições das entidades físicas, um para a deteção 

de colisões entre entidades e ainda um subsistema que gere estas colisões. Estes 

subsistemas encontram-se encapsulados dentro do loop do motor, como exposto na 

Ilustração 3.2. 

 

 
Ilustração 3.2 – Loop funcional de um motor de física demonstrando a ordem dos processos [60]. 

 

O primeiro subsistema encarrega-se de resolver numericamente equações 

diferenciais que representam o movimento do objeto e, para cada frame, calcula a nova 

posição do mesmo. O segundo subsistema verifica que pares de entidades são suscetíveis à 
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colisão (os que se encontram demasiado afastados são removidos do processo) e verifica 

se há intersecção entre as entidades.  

As entidades (in-game objects) podem ser de 3 tipos: partículas, sistemas de 

partículas (livres ou ligadas entre si) e corpos rígidos. Corpos elásticos são, geralmente, 

renderizados como sistemas de partículas com juntas elásticas (spring joints). Corpos 

rígidos são vistos como elementos que possuem não só posição, mas também orientação. 

Tanto a cinemática como a dinâmica podem ser aplicadas a estes objetos, resultando em 

diferentes interações entre os mesmos. 

Em [59], é afirmado que, para criar esta interação, todos os objetos podem ser 

representados através de dois modelos distintos: uma mais complexa e detalhada, visível 

ao utilizador, e uma segunda mais básica, que representa o objeto no motor de física para 

que este possa recriar as interações, chamada de collider. Os colliders não necessitam de 

ter a forma exata do objeto; por norma são utilizados tipos mais primitivos (“Box”, 

“Sphere”, “Capsule”, …), que são suficientemente eficientes e impercetíveis para o 

utilizador. A Ilustração 3.3 mostra dois dos colliders mais utilizados: “Sphere” e “Capsule”. 

 

 
Ilustração 3.3 – Exemplos de colliders primitivos ("Sphere" e "Capsule") associados a objetos [61]. 

 

Os colliders podem interagir de forma diferente entre si, dependendo de como os 

componentes Rigidbody são configurados. Um componente Rigidbody é o que permite um 

objeto ter comportamento físico. Quando um destes componentes é atribuído a um objeto 

este torna-se sensível à gravidade. Ainda de acordo com [59], os colliders podem interagir 

de 3 formas diferentes:  

1. Static colliders: são utilizados para geometria que se mantém sempre no 

mesmo local. Outros objetos podem colidir com estes colliders, mas sendo estáticos, não 

reagem. 

2. Rigidbody Colliders: são completamente simulados pelo motor de física e 

reagem a colisões e forças aplicadas a partir de um script. Admitem colisões e interações 

com objetos estáticos e cinemáticos. 

3. Kinematic Rigidbody Collider: podem ser movidos através de um script, 

mas não respondem a colisões e forças. Ao contrário dos static colliders, quando se movem 

aplicam fricção e podem “despertar” outros objetos, provocando uma reação. Não 

interagem com os corpos estáticos ultrapassando os limites físicos dos mesmos. 



Aspetos de conceção e desenvolvimento de um robô antropomórfico virtual 

25 

Estes conceitos, assim como a relação entre eles, é de elevada importância para a 

compreensão do modelo físico do robô e da sua interação com os objetos virtuais no 

ambiente. Na Subsecção 3.1.2 será descrita e fundamentada a abordagem tomada para o 

modelo do RVP. 

Para terminar este assunto, pode deixar-se como referência os motores de física que 

atualmente  se destacam, sendo eles o PhysX (NVIDIA) [62], o Havok Physics (Microsoft) 

[63], e o Bullet Physics [64]. Em [65], encontra-se uma comparação extensiva entre 5 

motores de física open source com particular foco em aplicações de RV. 

3.2 Desenvolvimento da aplicação RVP 

 

Todo o ambiente virtual foi desenvolvido pela Real Games: a modelação do robô 

virtual, a apresentação da interface gráfica, e ainda métodos base necessários ao comando 

do robô na interface que serão listados na Secção 3.5.3. Parte do trabalho realizado nesta 

dissertação consistiu na extensão das funcionalidades do robô de forma a estar pronto a 

realizar movimentos simples (por exemplo, lineares e em arco) e controlo de velocidade. 

O ambiente RVP não inclui qualquer meio para desenvolver programas para o robô. A 

programação é feita num editor externo à escolha, sendo que os ficheiros devem ser 

guardados no diretório de programas acedido pelo painel “Robot” em “Programs”. 

Evidentemente, os programas devem basear-se em funções que possam ser reconhecidas 

pelo robô, pelo que é necessário seguir as instruções de programação que contêm as regras 

que o utilizador tem de cumprir para programar o robô com sucesso. 

Para a conceção do sistema virtual foi utilizado o motor de jogo em tempo real Unity 

3D. Na Secção 3.1 deste documento foram dados a conhecer os componentes constituintes 

de um motor de jogo, com ênfase nos motores de renderização e de física, exatamente pelo 

facto de serem extremamente importantes para se perceber a construção do ambiente. 

Assim, nas próximas subsecções, será sucintamente descrito o processo de criação da 

aplicação do RVP, bem como algumas regras a seguir aquando da sua utilização.  

 

3.2.1 Modelo gráfico 

 

A Ilustração 3.4 mostra o robô programável a ser incluído futuramente no Factory 

I/O. Este corresponde a uma variante do modelo R-2000iB/100H da Fanuc (representado 

na Ilustração 3.5) que é um robô frequentemente utilizado em aplicações industriais, e que 

possui um espaço de trabalho suficientemente volumoso para a execução de operações de 

paletização entre transportadores. O robô possui também 5 eixos e um erro de repetibilidade 

de ±0.2 mm. No entanto, o robô emulado possui um sexto eixo. 
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Ilustração 3.4 – RVP a ser inserido no Factory I/O. 

 

 

Ilustração 3.5 – Robô R-2000iB/100H e o seu respetivo espaço de trabalho [66]. 

 

Embora as características do robô emulado sejam fiéis aos do robô real, existem 

algumas diferenças. A Tabela 3.1 mostra uma comparação entre a amplitude de 

movimentos do robô real e do RVP, bem como as velocidades nas juntas do robô real. 
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Tabela 3.1 – Comparação da amplitude do movimento para cada junta do RVP e do robô real [66]. 

Junta no 

RVP 

Amplitude de 

movimento do robô real 

Amplitude de 

movimento no RVP 

Velocidade na 

junta do robô real 

Junta 1 360º 720º 130º/s 

Junta 2 136º 125º 130º/s 

Junta 3 362º 315º 130º/s 

Junta 4 ---- 720º ----- 

Junta 5 250º 250º 170º/s 

Junta 6 720º 720º 360º/s 

 

3.2.2  Modelo físico 

 

O motor físico escolhido para desenvolver a aplicação do RVP foi o PhysX da 

NVIDIA para Unity 3D. 

Tendo por base os conceitos mencionados na Secção 3.1, pode agora afirmar-se que 

o atual RVP, é um scene graph constituído por uma hierarquia de corpos articulados entre 

si. Como também referido, os corpos podem ser representados no motor físico através de 

diferentes tipos de colliders e uma das grandes diferenças entre a primeira versão do RVP 

e a atual é esta representação. 

No atual RVP, a representação destes corpos é cinemática, o que faz com que o robô 

possa ser movido e interaja com os corpos rígidos dinâmicos existentes na simulação. No 

entanto, não são simuladas colisões com objetos estáticos e, portanto, o robô passa o limite 

físico deste tipo de corpos, tal como mostrado na Ilustração 3.6.  

 

 
Ilustração 3.6 – Interação do RVP com um corpo rígido dinâmico e um corpo rígido estático, 

respetivamente. 

 

Pelo facto de se utilizar um modelo cinemático para o RVP e, por isso, não se 

simularem forças nem binários nas suas juntas, o controlo do robô é feito através da 

aplicação direta dos valores dos ângulos das juntas calculados a partir do modelo de 
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cinemática inversa apresentado em 3.2.3. Existe, assim, a necessidade de animar o elemento 

terminal do robô para emular o seu movimento. 

A versão anterior baseava-se num modelo dinâmico (utilizando Rigidbody Colliders). 

Para posicionar o elemento terminal do antigo RVP num ponto no espaço, eram calculados 

os valores dos ângulos das juntas através do modelo de cinemática inversa utilizado 

(também descrito na Secção 3.2.3). Estes valores eram utilizados como referências dos 

controladores Proporcionais Integrais e Derivativos (PID) implementados nas juntas do 

robô que, consequentemente, impunham um binário nas mesmas de forma a mover o robô 

para o ponto pretendido. 

Visto um dos objetivos desta dissertação ser a simplicidade da aplicação RVP, esta 

nova abordagem traz vantagens relativamente à anterior: o robô torna-se bastante previsível 

e facilmente controlável, corrigindo erros de precisão que existiam na primeira versão deste 

robô virtual [5]. 

O desempenho do atual robô virtual será avaliado no Capítulo 5, onde será ainda feita 

uma comparação com a antiga versão, de forma a validar esta abordagem. 

 

3.2.3 Modelo da cinemática inversa 

 

O modelo de cinemática inversa é também uma das grandes alterações relativamente 

à primeira versão do RVP.  

No modelo antecedente foi utilizado o método cyclic coordinate descent (CCD). Este 

método é um algoritmo bastante utilizado para cálculo da cinemática inversa em 

manipuladores por ser de fácil implementação. No entanto, necessita de uma série de 

iterações antes de convergir para uma solução e pode gerar rotações inadequadas da junta 

[67]. 

O método procura levar o elemento terminal à posição alvo, dando pequenos 

incrementos a cada junta sucessiva e ciclicamente, partindo do elemento terminal e 

finalizando na primeira junta do manipulador, até que a distância entre a posição do 

elemento terminal e o ponto alvo seja mínima (Ilustração 3.7). Este método pode não 

encontrar forma de eliminar o erro da distância através dos incrementos sucessivos.  

 

 
Ilustração 3.7 – Exemplificação do algoritmo CCD para um robô planar com 3 graus de liberdade [68]. 



Aspetos de conceção e desenvolvimento de um robô antropomórfico virtual 

29 

O algoritmo CCD pode ser aplicado a qualquer manipulador, é de fácil 

implementação e baixo custo computacional, sendo, por isso, utilizado na versão anterior 

do RVP. 

Na atual versão do robô, decidiu-se testar um novo modelo de forma a ser explorada 

a escolha das soluções do problema de cinemática inversa. 

Assim, o modelo de cinemática inversa utilizado no atual RVP recaiu no proposto 

por Brandstötter et al. em [69]. Este método é provado eficiente pelo autores na computação 

da cinemática inversa de manipuladores com base orto-paralela e punho esférico, e com 

um máximo de 6 graus de liberdade (Ilustração 3.8), podendo, por isso, ser aplicado ao 

atual RVP. A maior vantagem está na utilização apenas das dimensões do robô 

disponibilizadas pelo fornecedor para a descrição do manipulador. Esta é feita com 7 

parâmetros geométricos, e mostra como é possível calcular todos os valores de junta para 

qualquer robô 6R, dada a posição e orientação do elemento terminal. A Ilustração 3.8 

mostra os 7 parâmetros utilizados neste cálculo. 

Expondo sucintamente o método, há que começar por dizer que os manipuladores 

6R1 têm no máximo 16 soluções para o problema de cinemática inversa. Se os 3 últimos 

eixos se intersetarem num ponto, o manipulador pode ser “desacoplado” e o número de 

soluções é reduzido para 8. Existem 4 diferentes configurações para os primeiros 3 eixos e 

para cada uma destas 4 soluções, existem duas soluções possíveis para os últimos 3 eixos.  

 

 
Ilustração 3.8 – Representação dos parâmetros geométricos do modelo cinemático na vista (da esquerda 

para a direita) lateral e traseira de um manipulador 6R. 

 

Assim, Brandstötter et al. [69] descreve a resolução do problema de cinemática 

inversa como, inicialmente uma separação em 2 subproblemas (de posição e de orientação) 

devido ao desacoplamento dos 3 últimos eixos, o que é permitido pela geometria do 

manipulador. São depois obtidas as coordenadas do ponto C – ponto de interseção dos 3 

 
1 Um manipulador 6R é um robô série com 6 eixos de revolução. 
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últimos eixos – a partir da posição e orientação do órgão terminal. Com estas coordenadas, 

são encontrados todos os ângulos das juntas da subestrutura orto-paralela 3R recorrendo a 

correlações geométricas. Obtidas estas 4 soluções para as juntas da subestrutura orto-

paralela, é necessário ajustar a orientação dos 3 últimos eixos (do punho esférico), através 

da composição de rotações. As solução são “acopladas” dando origem às 8 soluções 

pretendidas. 

Embora o objetivo inicial da utilização deste modelo assentasse na possibilidade de 

escolha da solução do problema de cinemática inversa, decidiu-se que este não seria um 

tema a abordar na presente dissertação e, por isso, o algoritmo seleciona atualmente a 

primeira solução válida para o robô, que cumpre o espectável. Este será um tema para 

trabalho futuros. 

3.3 Aplicação RVP construída 

 

Tendo sido esclarecida a forma como o robô foi desenvolvido, pode agora entrar-se 

em maior detalhe na construção dos meios de interação com o mesmo para efeito de 

“programação e experimentação robótica”. 

Este tipo de interação passa por uma interface propositalmente embutida na aplicação 

e constituída por diversos painéis. A Ilustração 3.9 permite uma visualização geral da 

aplicação. Esta inclui já os 3 cenários experimentais a ser expostos no Capítulo 5, criados 

com o propósito de demonstrar a aplicabilidade prática do RVP. Os painéis em causa são 

apresentados e justificados de seguida. 

 

 
Ilustração 3.9 – Visualização da segunda versão da aplicação do RVP. 

 

3.3.1 Painel “Robot” 
 

É o painel principal e dá acesso a cinco funcionalidades. São elas: 

1. “Programs” – permite que o utilizador aceda aos programas que criou 

externamente para o robô (Ilustração 3.10). Deve referir-se que é necessário colocar os 

todos os programas que se pretendam executar no diretório “C:\...\Documents\rvp2 

\RVP2_Data\Streaming Assets\Scripts”, de forma a que sejam visíveis neste painel. 
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Ilustração 3.10 – Secção "Programs" do painel "Robot". 

 

2. “Inverse Kinematics” – permite visualizar e alterar valores de posição e 

orientação do TCP do robô. Apresenta também todas as soluções encontradas para o 

problema de cinemática inversa, filtrando (se pretendido) as inválidas. Pode ser ativada e 

desativada na checkbox “Enabled”. É possível verificar as características do painel na 

Ilustração 3.11. 

 

 
Ilustração 3.11 – Secção "Inverse Kinematics" do painel "Robot". 

 

3. “Tool” – concede ao utilizador a possibilidade escolher a ferramenta a 

utilizar, de verificar o seu estado (mecanismo ativado/desativado), de observar e alterar a 

posição e orientação do TCP em relação ao elemento terminal, e ainda de ligar/desligar e 

escolher a cor do “Trail” (opção que desenha o percurso do robô). Todas estas opções são 

visíveis na Ilustração 3.12. 

 

 
Ilustração 3.12 – Secção "Tool" do painel "Robot". 

 

4. “Articulations” – admite ao utilizador a operação do robô através da 

cinemática direta, alterando o valor de cada junta. Para tal, a cinemática inversa deve ser 
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desativada na secção “Inverse Kinematics”. Na Ilustração 3.13 verificam-se os campos de 

manipulação dos valores de cada junta. 

 

 
Ilustração 3.13 – Secção "Articulations" do painel "Robot". 

 

5. “Parameters” – permite a visualização dos parâmetros utilizados para o 

cálculo de cinemática inversa, apresentados na Ilustração 3.14. 

 

 
Ilustração 3.14 – Secção "Parameters" do painel "Robot". 

 

3.3.2 Painel “Console” 
 

Esta janela permite a comunicação textual entre o robô e o utilizador. São mostradas 

mensagens de erro (escritas a vermelho) ou mensagens que o próprio utilizador pretenda 

imprimir a partir dos programas que criou (impressas a branco). A Ilustração 3.15 mostra 

um exemplo dos dois tipos de mensagens referidos. São ainda afixadas informações de 

quando um programa é iniciado e finalizado. 

 

 
Ilustração 3.15 – Painel "Console". 
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3.3.3 Painel “Modbus” 
 

O painel “Modbus” é destinado à comunicação entre equipamentos, utilizando o 

protocolo Modbus TCP/IP. 

O protocolo Modbus foi desenvolvido pela Modicon em 1979 e tornou-se um modelo 

normalizado de comunicação em sistemas de automação para a transferência de inputs e 

outputs (discretos ou analógicos) entre equipamentos. Este protocolo especifica que o 

modelo de comunicação é do tipo mestre/escravo (ou cliente/servidor) em que apenas um 

equipamento (mestre/cliente) pode iniciar as transações de informação. Os outros 

equipamentos (escravos) respondem ao pedido do mestre enviando a informação 

necessária.  

Para permitir a comunicação do mesmo com um mestre/cliente é necessário 

especificar o IP, a porta e o número do escravo, fazendo a ligação através do botão 

“Connect”. 

 

 
Ilustração 3.16 – Painel "Modbus". 

 

Como visível na Ilustração 3.16, este painel apresenta ainda as 8 variáveis binárias 

de entrada e 8 de saída. 

 

3.3.4 Painel “Scene” 

 
Esta janela mostra os frames per second (FPS) que o Unity utiliza para atualizar a 

interface gráfica que, por norma, correspondem a 60 FPS. Cada frame corresponde a uma 

imagem parada e a ilusão do movimento é feita através da leitura dos frames de forma 

rápida e sequencial. 

Estão também indicados o número de itens em cena e o utilizador pode eliminá-los a 

partir do botão “Clear Items”. A Ilustração 3.17 mostra estes detalhes. 

 

 
Ilustração 3.17 – Painel "Scene". 
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3.4 Funcionalidades operacionais a implementar no RVP 

 

Para a criação das funcionalidades a dar ao RVP, foram revistas as funções criadas 

em [5] assim como as características proeminentes num simulador virtual de Robótica 

referidas no início da Secção 2.4. Foram assim definidas nessa secção quais as 

funcionalidades a desenvolver no RVP. Estas podem ser recordadas na Tabela 3.2. É de 

notar que algumas destas funcionalidades, como a suspensão da execução do programa e a 

alteração da velocidade do TCP, estão já estabelecidas na aplicação e o seu acesso é direto.  

Assim, as funcionalidades a serem implementadas pela autora do presente documento 

passam pelos movimentos linear e circular, e ainda o movimento de cada junta para um 

determinado ângulo, o controlo de velocidade nos movimentos implementados, a 

suavização das arestas em movimentos consecutivos e, por fim, a criação e visualização 

gráfica de referenciais. 

 
Tabela 3.2 – Funcionalidades a implementar. 

Funcionalidade Componentes a implementar Estado atual 

Especificação de 

movimentos 

Movimento ponto-a-ponto, linear, circular e 

junta-a-junta 
Falta 

Controlo da velocidade e suavização das 

arestas em movimentos consecutivos 
Falta 

Incorporação de 

ferramentas/definição 

de TCPs 

Inserção de duas ferramentas (uma garra e 

uma de sucção) 
Contém 

Definição e possibilidade de alteração dos 

TCPs definidos 
Contém 

Interação com o 

ambiente 

Conexão com dispositivos/software exteriores 

Contém 

Possibilidade de pausa/paragem dos 

programas criados e impressão de mensagens 

para o utilizador 

Utilização de multithreading para a execução 

dos programas criados 

Definição da RPL 

Biblioteca para uma linguagem existente Contém 

Representação de pontos-alvo, orientações e 

conjuntos de valores de juntas 
Contém 

Representação de referenciais Falta 

Definição da interface 

gráfica 

Visualização e edição da posição atual do 

TCP 
Contém 

Visualização e edição dos valores das juntas Contém 

Visualização de referenciais Falta 

Manipulação das juntas e TCP graficamente Contém 
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3.5 Propriedades e métodos no controlo do RVP 

 

Nas secções anteriores foi exposto o modelo gráfico do robô, descrito o 

desenvolvimento do ambiente em que este irá trabalhar e ainda relembradas as 

funcionalidades robóticas a implementar. É agora necessário tornar o robô programável, de 

forma a que seja possível comandar a execução de movimentos desejados e a interação com 

o ambiente em que este se encontra. Ou seja, é importante que o controlador do robô seja 

capaz de ler e executar linha a linha uma lista de instruções de forma semelhante a um robô 

real. Essencialmente, é necessário desenvolver uma framework que compatibilize 

instruções robóticas com a linguagem de programação utilizada pelo Unity. 

Para tal, é importante perceber-se que a programação do robô é feita em C# e que 

qualquer programa realizado corre de uma forma assíncrona. Assim, é apresentada a 

Subsecção 3.5.1 que expõe, a um nível mais técnico, o funcionamento dos programas 

desenvolvidos para o controlo do robô e a Subsecção 3.5.2 que retrata a linguagem de 

programação escolhida para tal. 

Após estes esclarecimentos poderão, finalmente, ser expostos os métodos e as 

propriedades fornecidos para o controlo do RVP e do seu ambiente. 

 

3.5.1 Compreensão do modo de programação do controlador do robô 

 

Um conceito introduzido no início desta secção, foi o de programação assíncrona. As 

palavras “síncrona” e “assíncrona” num contexto de programação dizem respeito ao fluxo 

de execução de um programa.  

Na programação síncrona, uma tarefa é executada completamente antes de se passar 

à seguinte. Contrariamente, a programação assíncrona é uma forma de programação 

paralela que permite que uma unidade de trabalho seja executada separadamente da thread 

principal da aplicação. Quando esse trabalho é concluído, a thread principal é notificada 

acerca da conclusão, bem como do sucesso da tarefa. Os diagramas da Ilustração 3.18 

demonstram a comparação entre um processo síncrono e um assíncrono. 

 

 

Ilustração 3.18 – Diagramas com a representação de um processo síncrono e assíncrono. 

 

Com estes conceitos assentes, parte-se agora para o papel desempenhado pela 

programação assíncrona na aplicação RVP. A simulação nesta aplicação corre de forma 

cíclica, executando os vários tipos de tarefa que o motor de jogo impõe dentro de cada um 

Servidor Cliente 

Faz um pedido 

Continua 
a correr 

Processo assíncrono 

Servidor Cliente 

Faz um pedido 

Aguarda 
resposta 

Processo síncrono 

Recebe resposta e 
continua tarefa 

suspensa 
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dos seus blocos constituintes (input manager, motor de física, programa do robô, motor de 

renderização, entre outros), como mostrado na Ilustração 3.19. 

 

 
Ilustração 3.19 – Ciclo de atualização da simulação na aplicação RVP. 

 

O programa do robô é criado pelo utilizador e contém as instruções que o RVP terá 

de executar. Este programa deve ser executado em paralelo com simulação e como tal, é 

necessário que esta continue o seu ciclo de atualização enquanto o programa é executado. 

Este problema é facilmente resolvido utilizando programação assíncrona no 

desenvolvimento dos programas do robô. Tenha-se como exemplo o programa do robô 

presente na Ilustração 3.19. Este consiste em duas instruções: “Wait(1s)” – que obriga o 

robô a esperar 1 segundo – e “MoveL(0, 0, 1)” – que impõe um movimento linear para as 

coordenadas dadas. O programa inicia-se nesta primeira instrução, em que o robô tem de 

esperar 1 segundo. Durante esse período de espera, é expectável que a simulação continue 

a evoluir. Cumprido o tempo de espera, o programa retorna à atividade exatamente onde 

foi suspenso, podendo assim prosseguir à próxima instrução – “MoveL”.  

Na programação do robô são utilizadas as keywords “async”, “Task” e “await” para 

permitir que os programas corram de forma assíncrona. O objetivo desta sintaxe é permitir 

ao código que embora seja lido como uma sequência de instruções, seja executado por uma 

ordem baseada em alocação externa de recursos e finalização de tarefas [70]. A Ilustração 

3.20 mostra uma porção de um método, que consiste num ciclo while. Neste caso, o 

programa é suspenso na linha assinalada (1) e, posteriormente, retomado na mesma, dando 

início à iteração seguinte deste ciclo. Desta forma, é atingida a evolução contínua da 

simulação paralelamente à execução da tarefa. 

 

 
Ilustração 3.20 – Ciclo while utilizado em métodos desenvolvidos para o RVP. 
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3.5.2 Linguagem de programação do RVP 

 

Após a compreensão da necessidade da programação assíncrona para o correto 

funcionamento da simulação, pode agora prosseguir-se para a escolha da linguagem de 

scripting para a programação do robô virtual. 

Na versão anterior do RVP, o controlador do robô utilizava IronPython2, pelo que 

todas as instruções e funcionalidades programadas assentavam na linguagem Python. No 

entanto, não permitia programação assíncrona o que dificultava o processo de 

multithreading3, necessitando da implementação de uma solução própria para o efeito. 

Atualmente, o IronPython continua na versão 2.7 sem capacidade de programação 

assíncrona e, por isso, esta abordagem foi abandonada seguindo-se para a procura de uma 

nova linguagem de programação do robô virtual. 

Versões mais recentes das linguagens JavaScript, Python, C#, entre outras, permitem 

programação assíncrona. Entre estas opções, destaca-se a linguagem C# por ser também a 

utilizada para scripting no motor de jogo Unity 3D, tornando-se uma candidata natural.  

Deste modo, a linguagem escolhida para implementar a nova versão do controlador 

do RVP foi C#, por poder ser utilizada como uma linguagem de scripting e permitir 

programação assíncrona.  
 

3.5.3 Propriedades e métodos de controlo considerados no RVP 

 

Para se fazer o controlo do robô, é necessário conhecer as propriedades que este 

possui de forma a ser possível a sua alteração, bem como os métodos para o fazer. A Tabela 

3.3 apresenta as propriedades mais relevantes para a programação do robô disponibilizadas 

pela Real Games, e à quais é possível aceder-se (ler e escrever) através do objeto “Robot”.  

Existem ainda propriedades pertencentes ao ambiente do RVP (também acedidas 

através do objeto “Robot”), que permitem a leitura das ferramentas disponíveis, o seu 

estado (por exemplo, sucção ligada/desligada, garra aberta/fechada), acoplamento de 

ferramentas ao robô, e ainda a ativação e desativação do “Trail” (desenho do percurso 

percorrido pelo robô). Estas são explícitas na Tabela 3.4. 

A Tabela 3.5 expõe os métodos existentes para o controlo do ambiente, através dos 

quais é possível desenhar referenciais para melhor perceção do utilizador, desenhar 

trajetórias cumpridas pelo robô, imprimir valores na consola e ainda comunicação com um 

equipamento ou software exterior à aplicação. 

  

 
2 IronPython é uma implementação da linguagem de programação Python escrita em C# para a plataforma 

.NET. 
3 Multithreading é a capacidade que o sistema operativo tem de executar várias threads (tarefas) 

simultaneamente sem que estas interfiram entre si. 
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Tabela 3.3 – Propriedades indicadas para o controlo do RVP. 

 
Tabela 3.4 – Propriedades indicadas para o controlo do ambiente do RVP. 

Propriedades Permissão Data Type Descrição 

robot.AngularSpeed 
Ler e 

escrever 
float 

Velocidade angular das juntas do 

robô. 

robot.Articulations 
Ler e 

escrever 
float [] 

Vetor com os valores atuais dos 

ângulos em cada junta i.  

robot.ik 
Ler e 

escrever 
bool 

Alterna entre o controlo da 

cinemática inversa quando está a 

“true” e o de cinemática direta 

quando está a “false”. 

robot.LinearSpeed 
Ler e 

escrever 
float 

Valor da velocidade linear atual 

do TCP. 

robot.TargetPosition 
Ler e 

escrever 
Vector3 

Posição cartesiana no formato 

(x, y, z), na qual o robô se 

encontra (leitura) ou para a qual 

o robô se deve movimentar 

(escrita). 

robot.TargetRotation 
Ler e 

escrever 
Quaternion 

Orientação desejada para o robô, 

definida através de um 

quaternião. 

robot.TCP 
Ler e 

escrever 
Matrix4x4 

Posição e orientação do 

referencial da ferramenta em 

relação ao elemento terminal. 

Propriedades Permissão Data Type Descrição 

robot.AvailableTools Ler string [] 

Vetor com os nomes das 

ferramentas disponíveis na 

aplicação. 

robot.CurrentTool 
Ler e 

escrever 
string 

Nome da atual ferramenta 

acoplada ao robô. 

robot.Token. 

IsCancellationRequested 

 

Ler 
Cancellation

Token 

Permite saber se o botão 

“Stop” que faz parar o 

programa foi pressionado. 

robot.ToolEnabled 
Ler e 

escrever 
bool 

Permite saber (leitura) ou 

alterar (escrita) o estado da 

ferramenta; por exemplo, 

com uma garra acoplada, 

permite abri-la e fechá-la. 

robot.Trail 
Ler e 

escrever 
bool 

Desenha o trajeto do TCP 

se estiver a true. 
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Tabela 3.5 – Métodos indicados para o controlo do ambiente da aplicação. 

Métodos Descrição 

Debug.Log Escreve na consola a string fornecida. 

Debug.DrawLine 

Desenha uma linha reta utilizando um ponto (x1, y1, z1) como 

origem e um ponto (x2, y2, z2) como alvo. É possível escolher a cor 

com base no sistema RGB e ainda a duração (em segundos) da 

visibilidade da linha na aplicação. 

Debug.DrawRay 

Desenha um vetor utilizando um ponto (x1, y1, z1) como origem e 

uma direção (x2, y2, z2). É possível escolher a cor com base no 

sistema RGB e também a duração (em segundos) da visibilidade 

do vetor na aplicação. 

GetIkSolutionFor 

 

Procura as soluções existentes para uma dada posição e orientação 

(utilizando o método de cinemática inversa descrito na Subsecção 

3.2.3), e retorna a primeira solução válida. 

modbus.Inputs 

modbus.Output 

São vetores de booleanos que permitem acesso aos bits que 

passam da aplicação para um equipamento externo e vice-versa. 

modbus.Connect 

modbus.Disconnect 

Permitem a conexão e desconexão com equipamentos ou software 

exteriores à aplicação através de um endereço IP, do número da 

porta e do número do escravo. 

3.6 Síntese 

 

O presente capítulo expôs o processo de desenvolvimento da aplicação do RVP, 

desde a emulação gráfica a desenvolver até às funcionalidades robóticas e meios de 

interação que a aplicação deve oferecer ao utilizador final, passando, naturalmente, pelo 

modelo de cinemática inversa e o desenho e programação do controlador intrínseco ao robô 

virtual; isto clarificando sempre os recursos tecnológicos utilizados. 

Inicialmente, na Subsecção 3.1, foram apresentados alguns conceitos básicos sobre 

motores de jogos, visto serem estes fundamentais para a compreensão da construção do 

simulador. Foi referido que a utilização destes recursos na Indústria e como plataforma de 

ensino e treino está em crescimento, e que devido ao facto de serem acessíveis, tornam-se 

uma ferramenta extremamente útil para a criação de cenários adaptados às mais diversas 

áreas. 

Com estes conceitos em mente, tornou-se possível detalhar as tecnologias utilizadas 

para criar os três modelos responsáveis pela emulação do RVP: o modelo gráfico, 

responsável pela sua apresentação na aplicação, o modelo de cinemática inversa, que 

possibilita a movimentação do robô para uma posição e orientação no espaço dentro da 

aplicação e, por fim, o desenvolvimentos dos cenários em Unity, especificando como são 

controlados os objetos neste motor de jogo, bem como a linguagem de programação 

utilizada para o fazer. 

Foi também exposta a interação com o RVP, descrevendo os vários painéis que o 

utilizador tem ao dispor, e assinalando como o utilizador pode executar os seus próprios 

programas. 
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Na Secção 3.4, foi apresentada uma tabela com as funcionalidades práticas que se 

pretende implementar, de forma a expandir a usabilidade do robô. Este será assunto para o 

próximo capítulo, em que o desenvolvimento das referidas funções é descrita em detalhe. 

Por último, foram discutidos os métodos utilizados para desenvolver os programas 

de controlo do RVP, com ênfase na forma como a sua execução é feita e na linguagem 

utilizada. Foram também explicitadas as propriedades e os métodos criados pela Real 

Games para tornar esta programação possível. 

O passo seguinte é o desenvolvimento de facilidades de programação do RVP; isto 

é, o desenvolvimento de métodos que, apoiando-se nos métodos e propriedades de controlo 

apresentados, resultem num conjunto de instruções e facilidades que permitam uma 

utilização natural, intuitiva e convencional do RVP por parte de um estudante ou técnico 

de robótica. Esse é o tema do Capítulo 4. 
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4 Projeto e desenvolvimento das funcionalidades robóticas do RVP 

 

Tendo acesso às propriedades e métodos básicos para o controlo do robô expostos na  

Tabela 3.2, pode estender-se agora a lista de funcionalidades do mesmo de modo a aproximá-

las das tradicionalmente disponíveis em aplicações e soluções de robótica.  

Para tal, foi criada uma biblioteca que contém todas as funções desenvolvidas 

relativamente à especificação de movimentos, alteração de valores de juntas e controlo dos 

mecanismos nas ferramentas. Nesta, encontra-se ainda explicita a classe “Frame” com métodos 

que permitem a criação de referenciais. 

4.1 Escolha e comparação dos métodos desenvolvidos 

 

Tendo por base as funcionalidades criadas em  [5] e as funções já existentes no software 

RoboDK, foram criadas três tabelas comparativas de forma a perceber que funções básicas 

deveriam ser implementadas nesta nova versão do RVP. Relativamente à simbologia utilizada 

nas tabelas, “✓” significa que existe a funcionalidade associada, mas não foi encontrada uma 

função específica para a caracterizar, “✘” remete para a inexistência da função e “----” significa 

que é provável que a funcionalidade exista mas a função correspondente não foi encontrada. 

A Tabela 4.1 mostra as funções que se pretendem criar relativamente à especificação de 

movimentos, nomeadamente o movimento ponto a ponto, o movimento linear (com pontos 

especificados no referencial do robô ou num referencial criado pelo utilizador), o movimento 

circular (que segue o exemplo do linear) e o movimento das juntas. 

A Tabela 4.2 indica outros métodos adicionados na biblioteca, sendo estes relativos ao 

ambiente e a alterações particulares na posição e orientação do robô. 

Por fim, a Tabela 4.3 remete para a classe “Frame” que irá criar os referenciais que o 

utilizador necessitar.  

Na secção seguinte serão apresentadas com maior detalhe as funções criadas para esta 

nova versão do RVP, explicitando a sua tarefa e o seu processo de criação. 
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Tabela 4.1 – Comparação entre as funções de programação do RVP a criar, as existentes na versão anterior e no 

software RoboDK, todas relativamente à especificação de movimentos. 

Funcionalidade a 

implementar 

Funcionalidade equivalente 

no antigo RVP [5] 

Funcionalidade equivalente no 

RoboDK [46] 

RotateTo  change_orientation ---- 

MoveJ IK.move_j MoveJ  

MoveL IK.move_linear 

MoveL – o target pode ser dado 

em relação ao referencial 

escolhido e o robô move-se para o 

ponto certo (usa a função 

AddTarget) 

MoveC  IK.move_c 
MoveC – mesma situação que a 

função MoveL 

MoveToJoints RVP.move_j ---- 

MoveToByJoint  RVP. moveto ---- 

setRounding IK.set_precision setRounding 

MoveZone ✘ ✘ 

 
 Tabela 4.2 – Comparação entre as funções adicionais a criar, as já criadas na versão anterior e as existentes no 

software RoboDK, todas consideradas complementos ou auxílios no controlo do RVP. 

Funcionalidade a 

implementar 

Funcionalidade equivalente 

no antigo RVP [5] 

Funcionalidade equivalente no 

RoboDK [46] 

Home RVP.home ---- 

Wait RVP. pause Pause 

ToggleTool ✘ 
✓ (através da criação de 

mecanismos) 

ChangeTCP  change_TCP 
CalibrateTool 

setPoseTool 

Já possui propriedade 

alterável 

trail_on 

trail_off 

clear_trail 

✓ (display path) 

 

Já possui método para 

desenhar linhas 

create_line_move_l 

create_line_move_c 

create_line_move_c_center 

clear_debug_lines 

Set_color 

✘ 
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Tabela 4.3 – Comparação entre as funções da classe Frame do RVP, as já criadas na versão anterior e as 

existentes no software RoboDK. 

Funcionalidade a 

implementar 

Funcionalidade equivalente no 

antigo RVP [5] 

Funcionalidade equivalente 

no RoboDK [46] 

Classe Frame  

Métodos: 

• PointInWorldFrame  

• PointInNewFrame  

Classe Frame  

Métodos: 

• Frame.new_frame – cria e 

guarda o referencial num 

ficheiro de texto 

• Frame.get_universal_point  

• Frame.get_universal_vector  

• Frame.change_point_frame  

• Frame.change_vector_frame  

AddFrame  

setPose 

setPoseFrame 

 

4.2 Descrição dos métodos desenvolvidos 

 

Nas subsequentes secções serão apresentados os métodos mencionados na Tabela 4.1 e 

Tabela 4.2 e a classe Frame referida na Tabela 4.3, sendo detalhado o processo de 

desenvolvimento destas funcionalidades.  

Nesta fase, é ainda pertinente referir como a animação do RVP é aplicada na prática. O 

Capítulo 3 afirma que esta é feita através de incrementos dados a cada Δt de atualização da 

renderização. Especificamente, esta animação é criada através de pequenos incrementos dados 

aos valores das juntas (nos métodos que requerem uma mudança de orientação), ou aos valores 

de posição do TCP (nos movimentos que requerem uma alteração de posição no espaço) até 

que o alvo seja atingido. Estes pequenos incrementos são dados através da multiplicação da 

velocidade angular ou da velocidade linear do robô pelo tempo de update da renderização do 

Unity. É desta forma que é criada a ilusão de movimento do robô: a cada Δt de atualização da 

renderização, é incrementada a posição atual do robô, criando uma sucessão de “imagens” que, 

ao correrem dentro do ciclo while, permitem a ilusão do movimento do RVP. 

O Anexo A inclui uma tabela com todos os métodos desenvolvidos, apresentando os 

respetivos argumentos, output e dependências. 

 

4.2.1 Método “RotateTo” 

 

Este método tem como argumentos (representados na Tabela 4.4) um vetor com os 

ângulos de Euler segundo os quais o robô se deve orientar e a velocidade a que o deve fazer.  

 
Tabela 4.4 – Apresentação dos argumentos, output e dependências do método “RotateTo”. 

Argumentos Output 
Dependência de outros 

métodos/classes 

(Vector3 targetRotation, float rotationSpeed) 

targetRotation – orientação alvo dada a partir de 

ângulos de Euler (RPY) 

rotationSpeed – velocidade de rotação das 

juntas 

Nenhum Nenhuma 
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Na execução do método, estes ângulos são convertidos para quaterniões, sendo 

posteriormente utilizados na função “RotateTowards” do Unity, para criar a animação do robô 

através de pequenos incrementos consecutivos nos ângulos das juntas, até a orientação-alvo do 

robô ser atingida. 

 

4.2.2 Método “MoveJ” 

 

O método “MoveJ” permite um movimento ponto a ponto por parte do robô. Como 

referido anteriormente, este tipo de movimento consiste no posicionamento do elemento 

terminal no ponto especificado sem ter em consideração o trajeto seguido até lá, como mostrado 

na Ilustração 4.1. 

 
Ilustração 4.1 – Visualização do movimento ponto a ponto. 

Na função desenvolvida, o movimento realizado pelas juntas é assíncrono, isto é, a 

velocidade de cada junta é máxima, pelo que as que necessitarem de menor rotação, terminarão 

o seu movimento primeiro, introduzindo algumas descontinuidades na trajetória. 

No entanto, o movimento utilizado nos simuladores de Robótica é síncrono: a velocidade 

de cada junta é adaptada de forma a que todas acabem o seu movimento simultaneamente, 

permitindo uma trajetória suave, embora não linear. Devido a restrições temporais, não foi 

possível incorporar este tipo de movimento no método desenvolvido. 

Assim, este método recebe a posição e orientação do ponto-alvo, a velocidade do robô e 

o referencial ao qual o ponto pertence, sendo estes dois últimos parâmetros facultativos (por 

omissão, a velocidade utilizada é 0,5 m/s e o referencial utilizado é o referencial “mundo”).  

De seguida, são procurados os valores das juntas para o ponto-alvo e é retornada a 

primeira solução válida utilizando o método “GetIKSolutionFor”. É utilizado o método 

“MoveJoints” (a ser descrito em 4.2.8) para que as juntas iniciem o seu movimento 

simultaneamente. Os argumentos deste método estão descritos na Tabela 4.5, onde são também 

referidas as suas dependências. 

 
Tabela 4.5 – Apresentação dos argumentos, output e dependências do método “MoveJ”. 

 

  

Argumentos Output 
Dependência de outros 

métodos/classes 

(Vector3 target, Vector3 orientation, Frame 

frame) 

target – ponto-alvo 

orientation – orientação-alvo 

frame – referencial de trabalho 

Nenhum 
Classe Frame 

MoveJoints 
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4.2.3 Método “MoveL” 

 

O método “MoveL” permite criar uma trajetória linear entre dois pontos, tal como 

mostrado na Ilustração 4.2.  

 
Ilustração 4.2 – Visualização do movimento linear entre 2 pontos. 

 

Para criar este tipo de movimento, é atribuída uma aceleração constante ao robô, de forma 

a que a velocidade aumente linearmente até um valor máximo (especificado pelo utilizador), 

mantenha essa velocidade durante a trajetória e volte a diminuir até atingir um valor final que, 

no caso da função “MoveZone” é definido a partir do valor zone atribuído, mas que, por norma, 

é zero. 

A Tabela 4.6 mostra os argumentos utilizados para o desenvolvimento do método, bem 

como as suas dependências de outros. 

 
Tabela 4.6 – Apresentação dos argumentos, output e dependências do método “MoveL”. 

Argumentos Output 
Dependência de outros 

métodos/classes 

(Vector3 target, float velocity, Frame frame) 

target – ponto-alvo 

velocity – velocidade linear do RVP 

frame – referencial de trabalho 

Nenhum 
Classe Frame 

setRounding 

 

Aquando da utilização deste método, existem dois casos possíveis: o robô tem tempo de 

cumprir o percurso de acordo com o perfil de velocidade descrito acima (Ilustração 4.3), ou o 

trajeto a percorrer pelo robô é demasiado pequeno para que o robô consiga completar a rampa 

de velocidade especificada pelo utilizador (Ilustração 4.4).  

 

 
 

Ilustração 4.3 – Perfil de velocidade normal para o movimento linear do robô. 
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Assim, o método foi desenvolvido da seguinte forma: o robô tenta acelerar até à 

velocidade máxima especificada pelo utilizador. Se a distância entre o ponto em que o robô se 

encontra e o ponto-alvo for superior à distância que o robô necessita para desacelerar e chegar 

ao ponto-alvo com a velocidade pretendida (seja ela zero, ou, caso haja um movimento 

consecutivo, outra qualquer), o robô acelera (com aceleração igual a 1 m/s2) até à velocidade 

especificada pelo utilizador. Esta velocidade é mantida (aceleração igual a zero), até que o robô 

atinja a distância em que deve começar a desacelerar, momento este em que desacelera 

(aceleração igual a -1 m/s2) até atingir a velocidade pretendida no ponto-alvo. Se a distância 

entre os dois pontos for demasiado pequena, o robô não consegue acelerar até à velocidade 

máxima antes de atingir a distância a partir da qual deve iniciar a desaceleração. Para solucionar 

este problema, caso se encontre nesta situação, o robô acelera até metade do percurso, e depois 

calcula o valor de desaceleração necessário para atingir o ponto alvo com a velocidade 

pretendida. 

A distância de desaceleração, Δxdesaceleração, que o robô utiliza como condição é calculada 

através das Equações (4.1) e (4.2). 

 

 
∆𝑡𝑑𝑒𝑠𝑎𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎çã𝑜 = 

𝑣𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙(𝑡) −  𝑣𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎(𝑡) 

𝑎
  

 

(4.1) 

 𝛥𝑥𝑑𝑒𝑠𝑎𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎çã𝑜 = (𝑣𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙(𝑡) + 𝑣𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎(𝑡)) ∙ ∆𝑡𝑑𝑒𝑠𝑎𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎çã𝑜 (4.2) 

 

Como referido anteriormente, o movimento do robô é produzido a partir de pequenos 

incrementos recalculados em cada ciclo de atualização (Δtatualização) até que a sua posição atual 

coincida com a posição do ponto-alvo. Assim, cada um destes incrementos, Δx, é dado pela 

Equação (4.3). 
 

 ∆𝑥 =
𝑣(𝑡)+𝑣(𝑡−1)

2
∙ ∆𝑡𝑎𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎çã𝑜  (4.3) 

 

A velocidade atual é corrigida através de um diferencial de velocidade dado pelo produto 

da aceleração pelo tempo de atualização, tal como descrito pela Equação (4.4). 

 

 𝑣(𝑡) = 𝑣(𝑡 − 1) + 𝑎(𝑡) ∙ ∆𝑡𝑎𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎çã𝑜  (4.4) 

 

4.2.4 Método “MoveC”  

 

O método “MoveC” permite ao manipulador executar um movimento circular que passa 

por 3 pontos definidos no espaço como pode ser observado na Ilustração 4.5: o primeiro é a 

posição atual do elemento terminal que é interpretado como o primeiro ponto da trajetória 

Ilustração 4.4 – Perfil de velocidade para o caso excecional do movimento linear do robô. 
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circular; o argumento “point2” é um ponto intermédio pelo qual o robô terá que passar e o 

“point3” caracteriza o ponto de término da trajetória circular. 

Este movimento pode ser efetuado a uma velocidade constante ou a uma velocidade de 

referência controlada por um controlador proporcional implementado para o efeito.  

 
 

O tipo de velocidade depende da variável “const_speed”. Caso o utilizador não 

especifique o contrário, o manipulador fará o movimento a velocidade controlada. A Tabela 4.7 

explicita os argumentos que o utilizador deve passar, bem como a sua dependência da classe 

Frame. 
 

Tabela 4.7 – Apresentação dos argumentos, output e dependências do método “MoveC”. 

Argumentos Output 
Dependência de outros 

métodos/classes 

(Vector3 currentPosition, 

Vector3 point2, Vector3 point3, 

Frame frame, float speed, 

bool const_speed = false) 

 

currentPosition – posição atual do RVP 

point2 – ponto intermédio de passagem 

point3 – ponto-alvo 

frame – referencial de trabalho 

speed – velocidade do RVP 

const_speed – escolha do tipo de perfil de 

velocidade (constante ou com aceleração e 

desaceleração) 

Nenhum Classe Frame 

 

Caso seja do interesse do leitor, a explicação detalhada deste método encontra-se no 

Anexo B. 

Em termos da velocidade no percurso existem duas opções: 

• Velocidade constante: onde o incremento de 𝛼 é constante e definido pelo 

utilizador ao especificar a velocidade do robô. 

• Velocidade variável controlada: nesta alternativa o ângulo 𝛼 irá variar consoante 

o erro da distância entre a posição atual do manipulador e ponto final do trajeto. Desta forma à 

medida que o erro diminui, ou seja, que o robô se aproxima do ponto final, a sua velocidade 

tenderá para zero, executando um comportamento mais realista. 

Ilustração 4.5 – Movimento circular realizado pelo 

robô. 
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4.2.5 Método “setRounding” 

 

O método “setRounding” é um método simples, que, como o nome indica, permite atribuir 

um valor a uma variável denominada “zone” que define o raio de uma área esférica em torno 

de um ponto. Este valor é utilizado, por exemplo, no método “MoveZone” descrito abaixo.  

Como é visível na Tabela 4.8, o utilizador deverá introduzir o valor do raio em milímetros; 

o método converterá automaticamente para metros de forma a concordar com as grandezas 

utilizadas. Caso o utilizador não defina o valor da variável, este é posto a zero.  

 
Tabela 4.8 – Apresentação dos argumentos, output e dependências do método “setRounding”. 

Argumentos Output 
Dependência de outros 

métodos/classes 

(int precision) 

precision – raio (em milímetros) da zona 

utilizada na suavização das arestas em 

movimentos consecutivos 

zone Nenhuma 

 

4.2.6 Método “MoveZone” 

 

Dado um conjunto de pontos no espaço cartesiano, definido por “targets” nos 

argumentos, este método permite ao manipulador fazer uma passagem perto de um ponto dado 

um raio definido pelo utilizador no método “setRounding” descrito anteriormente (parâmetro 

“zone”). A Ilustração 4.6 mostra o princípio em que o método se baseia. 

 

 
Ilustração 4.6 – Princípio de suavização de arestas em movimentos consecutivos. 

 

No Anexo B, é possível encontrar a descrição detalhada do método desenvolvido. 

Relativamente às velocidades atingidas pelo robô, é importante referir que este método 

utiliza o “MoveL” para se movimentar entre pontos-alvo. Assim, o robô acelera até atingir uma 

determinada velocidade, mantém (se possível) e desacelera até à velocidade pretendida na 

entrada da zona (Ilustração 4.7). Esta velocidade está atualmente definida como uma 

multiplicação do raio dado pelo utilizador por dez. Assim, a velocidade do robô é sempre 

adaptada à zona criada. 

Atualmente, ainda só é possível percorrer os pontos especificados pelo utilizador com a 

mesma velocidade. Caso seja necessário que cada um dos pontos-alvo tenha uma zona diferente 

(e, consequentemente, uma velocidade de aproximação diferente) é necessário chamar várias 

vezes o método.  

zone 
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Ilustração 4.7 – Visualização dos pontos no espaço utilizados em “MoveZone”. 

 

Os argumentos e dependências deste método encontram-se explicitados na Tabela 4.9. 

 
Tabela 4.9 – Apresentação dos argumentos, output e dependências do método “MoveZone”. 

Argumentos Output 
Dependência de outros 

métodos/classes 

(Vector3[] targets, float velocity) 

targets – lista de pontos-alvo 

velocity – velocidade linear do RVP 

Nenhum 

setRounding 

Classe Frame 

MoveL 

 

4.2.7 Método “MoveByJoint” 

 

Este método permite a rotação de uma junta especificada pelo utilizador para um 

determinado ângulo pretendido pelo mesmo (de acordo com os argumentos na Tabela 4.10). O 

utilizador pode ainda passar uma velocidade para a junta e esta será animada de movimento tal 

como descrito anteriormente. 
 

Tabela 4.10 – Apresentação dos argumentos, output e dependências do método “MoveByJoint”. 

Argumentos Output 
Dependência de outros 

métodos/classes 

(int joint, float angle, float speed) 

joint – índice da junta 

angle – ângulo para o qual a junta é rodada 

speed – velocidade de rotação da junta 

Nenhum Nenhuma 

 

4.2.8 Método “MoveJoints” 

 

O método “MoveJoints” tem o mesmo objetivo que “MoveByJoint”, no entanto em vez 

de apenas ter como argumentos uma junta e um ângulo, permite passar um vetor com os ângulos 

a atribuir a cada junta simultaneamente; como explicitado na Tabela 4.11. 
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Tabela 4.11 – Apresentação dos argumentos, output e dependências do método “MoveJoints”. 

Argumentos Output 
Dependência de outros 

métodos/classes 

(float[] jointAngle, float speed) 

jointAngle – lista dos ângulos a atribuir a cada 

junta 

speed – velocidade de rotação das juntas 

Nenhum Nenhuma 

 

De forma a criar a ilusão de que todas as juntas se movimentam simultaneamente, cada 

uma delas é, por ordem, incrementada a cada ciclo de atualização da simulação, até que todas 

as juntas se encontrem na posição desejada. Este incremento é dado pelo produto da velocidade 

angular e o Δt de atualização.  

 

4.2.9 Método “ChangeTCP” 

 

Este método permite alterar a posição e orientação do referencial da ferramenta definido 

em relação ao elemento terminal do robô. O utilizador especifica um vetor com a posição e 

outro com a orientação pretendidas (como descrito na Tabela 4.12), e é criada uma matriz 4x4 

para ser atribuída à propriedade “robot.TCP”. 

 
Tabela 4.12 – Apresentação dos argumentos, output e dependências do método “ChangeTCP”. 

Argumentos Output 
Dependência de outros 

métodos/classes 

(Vector3 position, Vector3 rotation) 

position – posição do TCP em relação ao 

elemento terminal 

rotation – rotação do referencial da ferramenta 

Nenhum Nenhuma 

 

4.2.10 Método “Home” 

 

Este é um método simples, que apenas permite o robô movimentar-se para a posição e 

orientação definidas como “Origem” pela autora do presente documento, utilizando a função 

“MoveJ” descrita anteriormente. Como é visível na Tabela 4.13 não aceita argumentos, nem 

retorna valores. 

É particularmente útil na finalização dos programas criados até agora e, posteriormente, 

por qualquer utilizador. 

 
Tabela 4.13 – Apresentação dos argumentos, output e dependências do método “Home”. 

Argumentos Output 
Dependência de outros 

métodos/classes 

Nenhum Nenhum MoveJ 

 

4.2.11 Método “Wait” 

 

Este método permite criar um tempo de espera definido pelo utilizador (e como mostrado 

na Tabela 4.14 não retorna qualquer valor nem possui qualquer dependência). Pode ser utilizado 

entre cada instrução no programa para obrigar o robô a aguardar por certos acontecimentos ou 

garantir que uma instrução é executada da forma pretendida.  
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Tabela 4.14 – Apresentação dos argumentos, output e dependências do método “Wait”. 

Argumentos Output 
Dependência de outros 

métodos/classes 

(int delay) 

delay – tempo de espera 
Nenhum Nenhuma 

 

4.2.12 Método “ToggleTool” 

 

Como explicita a Tabela 4.15, o método “ToggleTool” tem como parâmetros um valor 

booleano e uma variação de tempo. Este método permite ativar ou desativar a ferramenta 

acoplada ao robô, conforme o valor booleano passado seja verdadeiro ou falso, respetivamente. 

A variação de tempo é passada para o método “Wait” que obriga o robô a cumprir esta instrução 

de forma completa antes de inicializar qualquer outra no programa. 

 
Tabela 4.15 – Apresentação dos argumentos, output e dependências do método “ToggleTool”. 

Argumentos Output 
Dependência de outros 

métodos/classes 

(bool value, int delay) 

value – ferramenta ativa/desativa 

delay – tempo de espera para ativar/desativar a 

ferramenta 

Nenhum Wait 

 

4.2.13 Classe “Frame” 

 
A classe “Frame” foi criada com o propósito de permitir que o utilizador defina 

referenciais à sua escolha e, posteriormente, consiga trabalhar nesses referenciais, 

movimentando o robô entre pontos definidos nos mesmos.  

É ainda importante referir que o referencial do robô é coincidente com o referencial 

mundo do Unity. A Ilustração 4.8 permite visualizar o mesmo. 

 

 
Ilustração 4.8 – Representação do referencial do robô, coincidente com o referencial mundo. 

Para a criação de um referencial é necessário passar 3 parâmetros ao construtor da classe: 

a origem do referencial (O), um ponto para definir o eixo OX e um terceiro ponto que define o 

plano XY. A partir daqui, são criados dois vetores, 𝑂𝑃1⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ e 𝑂𝑃2⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ na Ilustração 4.9, e é feito o 

x 

y 

z 
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produto vetorial entre os mesmos de forma a obter o eixo OZ (perpendicular ao plano definido 

pelos vetores). Para tal, é importante referir que foi utilizado o método “Vector3.Cross” do 

Unity, que calcula o produto vetorial entre dois vetores utilizando a regra da mão esquerda. 

Depois de obter o eixo OZ, é calculado novamente o produto vetorial entre este e o eixo OX 

previamente definido de forma a obter o eixo OY.  

 
 

Aquando da criação do referencial, o construtor da classe calcula a matriz de 

transformação homogénea do referencial especificado pelo utilizador, para o referencial 

mundo. Assim, há sempre a possibilidade de converter pontos do referencial criado para o 

referencial mundo (que é onde o robô trabalha), e vice-versa. Estas transformações podem ser 

feitas utilizando, respetivamente, os métodos “PointInWorldFrame” e “PointInNewFrame” 

pertencentes à classe. Estes podem também ser utilizados na transformação de vetores. 

Todos os argumentos utilizados no construtor da classe estão descritos na Tabela 4.16. 

 
Tabela 4.16 – Apresentação dos argumentos, output e dependências da classe “Frame”. 

Argumentos Output 
Dependência de outros 

métodos/classes 

(Vector3 givenOrigin, 

Vector3 givenPoint1, Vector3 givenP

oint2) 

givenOrigin – origem do referencial a 

criar 

givenPoint1 – ponto para definir o 

eixo x 

givenPoint2 – ponto para definir o 

plano xy 

Nenhum 
PointInWorldFrame 

PointInNewFrame 

 

Os argumentos e output dos métodos “PointInWorldFrame” e “PointInNewFrame” 

encontram-se referidos na Tabela 4.17 e Tabela 4.18, respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 4.9 – Demonstração da criação de um referencial a partir da classe Frames. 

O 

P2 

P1 

z 

x 

y 
O 

P2 

z 

x 

O 

P2 

P1 

x 

P1 



Projeto e desenvolvimento das funcionalidades robóticas do RVP 

53 

Tabela 4.17 – Apresentação dos argumentos, output e dependências do método “PointInWorldFrame”. 

Argumentos Output 
Dependência de outros 

métodos/classes 

(Vector3 pointNewFrame, 

Matrix4x4 TMatrix) 

pointNewFrame – ponto dado no 

referencial criado pelo utilizador 

TMatrix – matriz de transformação 

homogénea do referencial criado para 

o referencial mundo 

pointInWorldFrame Nenhuma 

 
Tabela 4.18 – Apresentação dos argumentos, output e dependências do método “PointInNewFrame”. 

Argumentos Output 
Dependência de outros 

métodos/classes 

(Vector3 pointWorldFrame, 

Matrix4x4 TMatrix) 

pointWorldFrame – ponto dado no 

referencial mundo 

TMatrix – matriz de transformação 

homogénea do referencial criado para 

o referencial mundo 

pointInNewFrame Nenhuma 

4.3 Apreciação global dos métodos desenvolvidos 

 

Os métodos desenvolvidos para a programação do robô encontram-se funcionais, no 

momento da escrita, estando aptos a ser utilizados nas aplicações práticas propostas. 

É de referir que, por restrições de tempo, algumas das ideias analisadas para 

aperfeiçoamento do seu funcionamento e utilização não puderam ser incluídas. Refere-se, neste 

caso: à criação de pontos-alvo que, além de uma posição, possuíssem uma orientação associada; 

à animação total das juntas de tal forma que possuíssem aceleração no início do movimento e 

desaceleração no fim; à imposição de um limite de velocidade que o utilizador pode especificar; 

e, por último, a possibilidade de atribuir diferentes raios de zona a diferentes pontos-alvo na 

mesma lista. No entanto, sublinha-se que estes aspetos não impedem o funcionamento correto 

do robô, e são meros acabamentos que contribuiriam para uma maior fidelidade às soluções já 

presentes no mercado. 

Os métodos descritos neste capítulo foram testados individualmente antes de serem 

utilizados nas aplicações práticas descritas no Capítulo 5, de modo a verificar o seu 

funcionamento correto. Pode ainda afirmar-se que cobrem todas as funcionalidades 

operacionais básicas que um robô virtual deve possuir de modo a executar tarefas simples 

atribuídas pelo utilizador. 

É ainda importante referir a influência da programação assíncrona aquando da elaboração 

destes métodos. Como referido anteriormente, utilizam-se tasks para a programação das 

funcionalidades operacionais do robô. Sempre que há a necessidade de utilizar um ciclo while 

para criar a ilusão do movimento do robô, é necessário garantir que a execução do programa é 

suspensa apenas após uma iteração deste ciclo estar completa e que é retomada no mesmo local 

em que foi suspensa, para que se passe à iteração seguinte. Esta sentiu-se ser a maior 

preocupação relativamente à utilização deste tipo de programação. 
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Para melhor compreensão dos métodos desenvolvidos por parte do utilizador, foi também 

preparada documentação que apresenta, tal como na secção anterior, os argumentos de cada 

método, o seu output, a sua descrição e, caso existam, as suas dependências. 

4.4 Síntese 

 

O presente capítulo descreveu a abordagem escolhida para cada uma das funcionalidades 

implementadas no RVP, no contexto da sua programação. Foi ainda referido que, por limitações 

de tempo, não foi possível implementar certas ideias que contribuiriam para a melhoria do 

funcionamento e utilização do RVP, tais: a criação de pontos-alvo que, além de uma posição, 

possuíssem uma orientação associada; a animação das juntas de tal forma que possuíssem 

aceleração no início do movimento e desaceleração no fim; a atribuição de um limite de 

velocidade que o utilizador pode especificar; e ainda a possibilidade de atribuir diferentes raios 

de zona a diferentes pontos-alvo na mesma lista. Foi também referido, sendo importante 

reiterar, que todos os métodos são completamente funcionais e prontos a serem utilizados em 

todas as aplicações práticas desenvolvidas. Estes aspetos, são apenas melhorias que tornariam 

a programação do RVP ainda mais similar a aplicações de robótica já existentes no mercado. 

No próximo capítulo são apresentadas aplicações práticas envolvendo as funcionalidades 

criadas, de forma a verificar as suas potencialidades práticas. 
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5 Avaliação e validação do desenvolvimento 

 

Após a programação de todas as funcionalidades robóticas planeadas, é de extrema 

relevância criar cenários de teste para verificar se os requisitos definidos são cumpridos, 

validando, desta forma, o RVP enquanto ferramenta didática. Numa primeira fase do projeto, 

foram propostas nove aplicações práticas para teste e validação da primeira versão do RVP. No 

entanto, com a alteração dos objetivos da presente dissertação, foram escolhidas apenas três 

demonstrações para a versão atual.  

A Real Games concebeu, assim, três cenários de teste dentro da aplicação, que 

possibilitam a demonstração: 

• Da interação da aplicação do RVP com um software externo através do 

protocolo Modbus TCP/IP; 

• Da capacidade de planeamento de trajetórias e manipulação de referenciais; 

• Da execução de tarefas com alguma complexidade. 

  

As subsecções seguintes descrevem com maior detalhe o propósito e o desenvolvimento 

de cada aplicação prática. 

5.1 Integração do RVP em ambiente industrial  

 

Nesta primeira aplicação prática, o RVP é integrado num cenário industrial básico. Numa 

linha de produção chegam ao robô caixas num tapete transportador, que podem estar rodadas 

de um certo ângulo relativamente à posição central do tapete. Através da simulação de um 

sistema de visão que enviará por Modbus TCP/IP ao robô o desvio da orientação das paletes, 

este deverá redirecionar as caixas de forma a que este desvio seja nulo. 

Para tal, são necessários os seguintes materiais, presentes na Ilustração 5.1: 

• Dois tapetes transportadores (1); 

• Caixas (2);  

• Emissor de peças (3) – debita peças para o cenário; 

• Sensor de visão que lê a orientação da peça em relação ao tapete (4); 

• Eliminador de peças (5) – remove as peças do cenário.  

Para o controlo dos tapetes transportadores e a sincronização com o RVP, foi utilizado o 

softPLC Codesys V3.5 SP15 Patch 1. A interação entre este ambiente e a aplicação do RVP 

funciona da seguinte forma: as variáveis booleanas correspondentes aos tapetes e ao emissor 

iniciam-se a 1; sempre que há uma transição ascendente do sensor, os tapetes param e é enviado 

ao robô um sinal a partir do Codesys de que uma caixa chegou ao sensor. Do lado da aplicação, 

quando o RVP recebe este sinal, envia um outro dizendo que está ocupado e começa a executar 

a sequência de instruções programadas de modo a rodar a caixa do ângulo lido. Para tal, utiliza 

os métodos “RotateTo”, “MoveL”, “ToggleTool” e “Wait” descritos no Capítulo 4. No fim das 

instruções, o sinal de “ocupado” que estava 1, volta a 0, fazendo com que o programa no 

Codesys capte esta transição descendente e inicie novamente o movimento dos tapetes. 
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Ilustração 5.1 – Visualização do processo executado na aplicação prática “Integração do RVP em ambiente 

industrial”. 

 

A Ilustração 5.2 representa o descrito sob a forma de esquema. Cada um destes sinais 

corresponde a um bit de uma word que é passado entre o Codesys e a aplicação do RVP. 

. 

 
Ilustração 5.2 – Representação esquemática do processo realizado na aplicação “Integração do RVP em ambiente 

industrial”. 

 

Considerando o foco de mercado do Factory I/O, esta aplicação prática apresenta-se como 

uma das mais importantes pelo facto de integrar o RVP num cenário fabril que conjuga 

elementos operacionais (tapetes e sensores) e de controlo (softPLC) num processo industrial 

(posicionamento das peças). Valida-se assim: 

• A funcionalidade operacional do robô, visto este efetuar as instruções 

corretamente com base nos métodos desenvolvidos;  

• A capacidade de interação do manipulador com um elemento externo de 

controlo num cenário “chão de fábrica” através do protocolo de comunicação Modbus.  
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5.2 Desenho de figuras geométricas em planos com diferentes orientações 

 

Este exemplo permite visualizar a forma como o robô realiza trajetórias e trabalha em 

qualquer referencial definido pelo utilizador, partindo do desenho de círculos e polígonos em 

dois planos diferentes.  

Assim, para a construção do cenário, os únicos objetos necessários são dois quadros onde 

o robô possa desenhar. 

Para esta demonstração, foram criadas duas funções: “DrawCircle” e “DrawPolygon”. A 

primeira permite que o robô desenhe um círculo através de 4 parâmetros: 

• A origem do círculo dentro do referencial criado; 

• O diâmetro do círculo; 

• A velocidade do RVP; 

• O referencial criado, no qual se pretende desenhar o círculo. 

Para tal, utiliza duas funções “MoveC” tal como no software RoboDK e ativa a 

propriedade “robot.Trail”. 

À semelhança deste, o método “DrawPolygon”, desenha um polígono consoante a sua 

origem no referencial criado, o número de vértices, o diâmetro do círculo que o contém, a 

velocidade especificada e o referencial onde deve ser criado. As linhas são desenhadas através 

da ativação da propriedade “robot.Trail” e da movimentação linear do robô entre os pontos 

utilizando a função “MoveZone”. 

É importante referir que o primeiro ponto do polígono é sempre dado segundo o eixo x 

do referencial criado. Assim, é possível desenhar polígonos em várias posições alterando apenas 

a direção deste eixo. 

Após concluir estas duas instruções, o robô move-se para a posição e orientação definidas 

como “Origem” através da função “Home”. 

O resultado desta aplicação prática pode ser visto na Ilustração 5.3. 

 

 
Ilustração 5.3 – Demonstração do desenho de um círculo (em cima) e um octógono (em baixo). 

 

Para a criação dos dois referenciais utilizados neste exemplo, é utilizada a classe 

“Frame”. Os pontos utilizados para tal são retirados manualmente, a partir da manipulação do 

TCP do RVP. 
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Como referido, os polígonos são criados a partir a utilização da função “MoveZone” que 

recebe como um dos seus parâmetros uma lista de pontos-alvo (neste caso, os vértices do 

polígono), fazendo com que o robô se mova linearmente entre estes. Dado um valor diferente 

de zero como parâmetro para a função “setRounding”, o robô passará com um certo desvio por 

estes pontos-alvo. A influência deste parâmetro é visível na Ilustração 5.4, Ilustração 5.5 e 

Ilustração 5.6. 

 

 
Ilustração 5.4 – Desenho de um octógono sem a influência do parâmetro zone.  

 

Ilustração 5.5 – Desenho de um octógono com uma zona de 10 mm de raio. 

 
Ilustração 5.6 – Desenho de um octógono com uma zona de 20 mm de raio. 

 

Nesta fase, é importante fazer uma comparação com o primeiro RVP desenvolvido. Esta 

versão do RVP possui claramente um erro de aproximação elevado (visível na Ilustração 5.7), 

levando a uma deformação da trajetória. Para criar a trajetória da Ilustração 5.8, que remete 



Avaliação e validação do desenvolvimento 

59 

para a atual versão do RVP, foram utilizadas as mesmas coordenadas descritas no documento 

da versão anterior [5], mas o resultado apresentado, neste caso, cumpre a trajetória expectável. 

A primeira versão do RVP não possuía a capacidade de suavizar arestas corretamente. 

Utilizando o primeiro RVP desenvolvido, o exemplo prático descrito não teria sido completado 

com o sucesso atingido pela atual versão. 

 

 
Ilustração 5.7 – Suavização de arestas na primeira versão do RVP (raio desconhecido) [5]. 

 
 

Ilustração 5.8 – Suavização de arestas utilizando um raio de 50 mm na versão atual do RVP. 

5.3 Empilhamento de objetos 3D 

 

Esta aplicação prática é uma demonstração da capacidade do robô em posicionar 

corretamente peças. Neste caso, essa destreza é visualizada a partir da construção de quatro 

tipos de elementos em três dimensões utilizando latas de diferentes tamanhos. Para tal, este 

cenário (Ilustração 5.9) necessita de: 

• Uma mesa livre onde o robô possa construir o elemento 3D (1); 

• Três tipos de peças de tamanhos diferentes – tamanho “S” (2), “M” (3) e “XL” 

(4); 
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• Um emissor para cada tipo de peça (“S” – 5, “M” – 6, “XL” – 7) de forma a que 

o seu fornecimento no cenário não tenha limites. 

A Ilustração 5.9 mostra este cenário. 

 

 
Ilustração 5.9 – Cenário para a construção de elementos 3D. 

 

É possível fazer quatro tipos de construções a partir da função “MakeAPile”: uma pilha 

regular (“simple pile”), uma pirâmide de base quadrangular (“pyramid”), uma pirâmide de base 

triangular (“triangular pyramid”) e um cone (“cone”). Cada um destes elementos pode ser 

estruturado utilizando qualquer tipo de peça fornecida. Este método tem como argumentos o 

tipo de objeto a utilizar (tamanho “S”, “M” e “XL”), o número de camadas (andares) 

pretendidas(os), o tipo de construção e o número de objetos na lateral da base, ou, no caso do 

cone, o diâmetro em metros. 

Em todos os casos referidos, a movimentação do robô no espaço de trabalho é feita 

recorrendo ao método “MoveL”. As peças de diferentes tamanhos são agarradas ativando a 

ferramenta através do método “ToggleTool” e colocadas na mesa de trabalho do robô 

desativando a ferramenta com o mesmo método. 

Relativamente ao elemento mais simples – a pilha regular –, toda a sua construção é 

executada sobre o mesmo eixo (qualquer que seja o tipo de peça utilizado), representado como 

“eixo de construção” na Ilustração 5.10. A posição da primeira peça da estrutura na camada 

inferior é calculada tendo em conta o diâmetro das peças a serem utilizadas e o número de peças 

na base, e é desta primeira peça que o resto da construção é feita, estando sempre centrada na 

mesa de trabalho do manipulador. O resto da fila é composta adicionando o diâmetro da peça 

às coordenadas anteriores. 

 

7 

1 
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Ilustração 5.10 – Construção de uma pilha simples com 5 latas na base e 3 camadas com latas “S”. 

 

Estando a fila completa, passa-se à camada seguinte que tem sempre menos uma peça que 

a anterior, sendo recalculada a posição da primeira lata da atual camada. Na Ilustração 5.11 é 

visível o pseudocódigo que clarifica o algoritmo aqui descrito. 

 

 
Ilustração 5.11 – Pseudocódigo para a construção do elemento 3D pilha simples. 

 

Relativamente à construção de uma pirâmide de base quadrangular (Ilustração 5.12), a 

sua estrutura pode agora ser decomposta em filas, colunas e camadas.  

A posição da primeira peça é calculada da mesma forma que a da pilha anterior, e o 

mesmo pode ser dito para toda a primeira fila. Para a fila seguinte desloca-se a posição da 

primeira peça, novamente do diâmetro da lata ao longo do eixo perpendicular ao de construção 

e este ponto passa a ser o pivot para a linha. 

Este processo repete-se por camada, recalculando sempre a nova posição da primeira lata 

da mesma com base no número de objetos, que é sempre uma unidade inferior relativamente à 

camada prévia. 

 

For i = 0 to numberOfLayers 

 

Calculate the coordinates where the part is 

to be dropped 

 

For j = 0 to numberOfObjectsBase - i 

Grab part 

Move to drop location calculated before 

Update drop location for the next part 

         

Update layer 

 

Eixo de 

construção 
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Ilustração 5.12 – Visualização da pirâmide quadrangular construída com latas “M”. 

 

A construção de uma pirâmide triangular (Ilustração 5.13) é semelhante à pirâmide de 

base quadrangular. A alteração necessária é que a fila seguinte terá sempre menos uma peça 

que a anterior e, portanto, a sua posição pivot terá de ser recalculada entre cada fila. 

Cada camada terá então na sua linha primária menos uma peça que a linha primária da 

camada anterior. 

 

 
Ilustração 5.13 – Visualização da construção de uma pirâmide triangular com latas do tipo "XL". 

 

Por fim, analisando o exercício da criação de um cone com base de diâmetro especificado 

pelo utilizador, é também possível dividir o problema em camadas, sendo que, neste caso, cada 

uma passa a ser um problema de “empacotamento” de círculos de diâmetro fixo numa 

circunferência, tal como representado na Ilustração 5.14. 

Eixo de 

construção 

Eixo de 

construção 
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Ilustração 5.14 – Visualização das camadas do cone que constituem problemas de empacotamento de círculos de 

diâmetro fixo numa circunferência. 

 

Este é um problema de otimização já conhecido e extensamente estudado na área da 

Matemática, com artigos como [71] e [72], dedicados a descobrir o número máximo de círculos 

que conseguem ser colocados dentro de uma circunferência. Esta dedicação conduziu a criação 

de plataformas como [73], onde o problema esta resolvido e otimizado, dada a data da escrita 

deste documento, até N = 5000, onde N representa o número de círculos a empacotar no interior 

de uma circunferência. Este problema matemático é resolvido com o raio da circunferência 

exterior igual a 1, e, portanto, o raio dos círculos no interior serão uma proporção dado o seu 

número. Esta informação será relevante posteriormente para a aplicação no programa 

elaborado. 

Explorando [73], é possível notar que estão disponibilizados ficheiros em American 

Standard Code for Information Interchange (ASCII), com as coordenadas de todas as 

combinações de círculos empacotados até ao N resolvido do momento.  

Pode ainda salientar-se que as coordenadas estão descritas em relação ao centro da 

circunferência e em proporção ao seu raio, após análise dos ficheiros. 

Com as informações obtidas, será utilizado o rácio (“ratio” na plataforma online 

mencionada) para identificar qual o ficheiro de coordenadas que terá de ser lido. O rácio é 

definido como o quociente entre o raio da circunferência externa e o da circunferência dos 

círculos a empacotar. Para a presente aplicação significa que este rácio será, para a primeira 

camada, o quociente entre o diâmetro de base do cone, dbase, definido pelo utilizador, e o 

tamanho do cilindro, dcilindro, escolhido pelo utilizador.  

Dada a área de trabalho para o manipulador, estabeleceu-se que este rácio teria um valor 

máximo igual a 8.38. 

É então extraído o conjunto de coordenadas (xficheiro, yficheiro) do ficheiro respetivo ao rácio 

calculado. Como mencionado previamente, estas coordenadas estão descritas em proporção a 

um raio de circunferência externa igual a 1 e, por isso, para serem utilizadas nesta aplicação, é 

necessário primeiro escalar para o raio (rbase) submetido pelo utilizador, fazendo 𝑥𝑐 =
𝑥𝑓𝑖𝑐ℎ𝑒𝑖𝑟𝑜 ∙ 𝑟𝑏𝑎𝑠𝑒 e 𝑦𝑐 = 𝑦𝑓𝑖𝑐ℎ𝑒𝑖𝑟𝑜 ∙ 𝑟𝑏𝑎𝑠𝑒, onde as coordenadas (xc, yc) correspondem às 

utilizadas na área de trabalho do robô. 

Criando um referencial no centro da área de trabalho do manipulador como mostrado na 

Ilustração 5.15, o robô constrói a base do cone. 
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Ilustração 5.15 – Referencial criado para a construção dos cones. 

Para a camada seguinte, retira-se ao diâmetro da circunferência exterior o diâmetro da 

peça a utilizar: 

Este processo é terminado quando as camadas introduzidas pelo utilizador estiverem 

completas ou quando uma camada só permitir um cilindro, definindo o final do cone (Ilustração 

5.16). 

 

 
Ilustração 5.16 – Elemento 3D cónico construído com latas do tipo "S". 

 

Ainda antes de concluir o corpo principal deste capítulo, é de referir que, pelo facto do 

RVP ser um corpo animado, não possui erros de posicionamento ou repetibilidade, pelo que 

todas as aplicações práticas apresentam sempre o mesmo resultado independentemente das 

repetições efetuadas. A Ilustração 5.17 mostra as trajetórias realizadas pelo robô aquando da 

construção do cone. 

 

 𝑑𝑏𝑎𝑠𝑒
(𝑖+1) = 𝑑𝑖𝑏𝑎𝑠𝑒 − 𝑑𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 (5.1) 
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Ilustração 5.17 – Visualização das trajetórias feitas pelo robô na construção do cone. 

 

A variação da velocidade do movimento também não afeta esta característica. A 

Ilustração 5.18 mostra a mesma trajetória percorrida pelo robô a diferentes velocidades – 0.3 

m/s, 0.5 m/s e 0.8 m/s. Como se pode constatar as trajetórias sobrepõem-se na mesma linha. 

 

 
Ilustração 5.18 – Repetição do mesmo trajeto pelo robô à velocidade de 0.3 m/s, 0.5 m/s e 0.8 m/s. 

 

Fazendo, novamente, uma comparação entre as duas versões do RVP existentes, constata-

se que a implementação atual prevalece sobre a anterior. Mesmo com a variação da velocidade 

no movimento, o atual RVP faz com que os desenhos dos trajetos se sobreponham, em contraste 

à iteração anterior, que apresenta na Ilustração 5.19 as trajetórias executadas evidenciando o 

erro existente de repetibilidade. 
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Ilustração 5.19 – Trajetória do antigo RVP (a amarelo), percurso desejado (a verde) e “régua” utilizada para a 

comparação (a azul) [5]. 

5.4 Apreciação global do desempenho do RVP 

 

Após o desenvolvimento das aplicações práticas, pode afirmar-se que o robô revela um 

comportamento ideal ao desempenhar as tarefas requeridas em cada um destes exemplos: 

possibilita a criação de referenciais no espaço de trabalho, executa todos os movimentos básicos 

(ponto a ponto, linear e circular), permite controlo de velocidade e suavização de arestas, e não 

possui erros de repetibilidade ou de posicionamento. O facto de o robô não possuir qualquer 

erro é uma enorme vantagem sobre a primeira versão do RVP, que revelava um erro na trajetória 

linear na ordem dos milímetros, assim como erros de repetibilidade e posicionamento [5]. No 

primeiro RVP, os erros de trajetória eram variáveis com a velocidade, o que não se apresenta 

como um problema no robô atual; todas as trajetórias são executadas sem erro 

independentemente da velocidade. 

As atuais características do robô, embora menos realistas, são bastante interessantes no 

contexto do Factory I/O, que se pretende focar na simplicidade de utilização e facilidade de 

controlo do RVP. Em contraste à versão anterior, o RVP atual não exigiu a implementação de 

controladores PID complexos, permitindo ao utilizador criar programas de forma simples, mas 

integralmente funcionais.  

Relativamente ao modelo de cinemática inversa implementada no manipulador atual, este 

mostrou-se excecionalmente capaz, resolvendo, sistematicamente com sucesso, o problema de 

cinemática inversa para todas as coordenadas utilizadas. O modelo de cinemática inversa é 

também um aspeto divergente entre as duas versões do RVP, sendo que a anterior adotou o 

método cyclic coordinate descent, como referido anteriormente. 

Após o desenvolvimento das aplicações práticas conclui-se ainda que é essencial a futura 

implementação de um algoritmo que permita a deteção de colisões e a paragem automática dos 

programas, visto o atual RVP ser um corpo cinemático e esta implementação contribuir para 

um comportamento mais realista do sistema, principalmente, em aplicações práticas futuras que 

simulem cenários com parâmetros de segurança mais elevados (por exemplo, contendo mais 

componentes industriais ou outros robôs).  

Assim, após esta avaliação prática do RVP, pode afirmar-se que este cumpre as 

expectativas para um robô didático cujo objetivo é a demonstração das funcionalidades 

operacionais básicas de um robô real num ambiente industrial. O robô virtual constitui, assim, 

uma prova de conceito que se encontra muito perto de poder ser incorporada no Factory I/O. 
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Os futuros utilizadores do RVP poderão comprovar as aptidões do mesmo desenvolvendo 

os seus próprios exemplos, com maior ou menor complexidade, e ganhando experiência ao lidar 

com os vários tipos de cenários que o Factory I/O permite criar. 

5.5 Síntese 

 

O presente capítulo retratou três exemplos práticos desenvolvidos com base nas 

funcionalidades implementadas. Foi abordado um problema de comunicação com software 

externo à aplicação, nomeadamente o softPLC Codesys, que valida a capacidade de interação 

do RVP com um elemento externo de controlo num cenário industrial. Foi também 

exemplificada a capacidade do robô trabalhar em diferentes referenciais definidos pelo 

utilizador, e abordado um exemplo de construção de elementos 3D que mostra a versatilidade 

do robô no espaço de trabalho, bem como a sua capacidade de execução de tarefas mais 

complexas. Quanto a este último tópico, mencionou-se que, pelo facto do RVP ser um objeto 

cinemático animado, não existem erros de posicionamento no espaço, nem de repetibilidade 

(mesmo a velocidades diferentes) e que esta é uma vantagem sobre a versão anterior do robô, 

que possuía erros de repetibilidade e de posicionamento. 

Tendo por base os métodos descritos no Capítulo 4, estas aplicações práticas mostraram 

as várias capacidades do RVP e a sua potencialidade como ferramenta de instrução de iniciantes 

na área da Robótica. Concluiu-se que a integração do robô virtual na futura versão do software 

didático Factory I/O, trará um valor acrescentado ao mesmo por permitir uma experiência 

semelhante à que um simulador de robótica proporciona, mantendo, no entanto, a simplicidade 

e permitindo ainda a integração num ambiente industrial com fácil acesso a componentes 

fundamentais para a criação de cenários fabris.  
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6 Conclusões e trabalhos futuros 

 

 

No contexto da presente dissertação foi desenvolvida, em colaraboração da FEUP com a 

Real Games, uma aplicação de simulação focada no ensino da robótica, tendo por elemento 

central um robô virtual programável, RVP, apto a executar movimentos lineares, circulares, 

ponto-a-ponto e das juntas, permitindo também o controlo de velocidade. A aplicação 

desenvolvida permite ainda a definição e manipulação de referenciais por parte do utilizador. 

 

6.1 Reflexão sobre o trabalho realizado e resultados obtidos 

 

Este documento começou por apresentar o projeto subjacente, justificando a sua 

motivação com a possibilidade de encontrar nas tecnologias computacionais soluções originais 

e eficientes para o ensino prático da robótica, traçado o objetivo de tentar desenvolver uma 

solução mais interessante do que uma similar desenvolvida anteriormente e cuja funcionalidade 

fosse equiparável ou mesmo superior à de soluções de mercado, tirando proveito da integração 

desta aplicação com o Factory I/O produzido pela Real Games. 

Prosseguindo, especificaram-se as funcionalidades a incorporar na aplicação ao longo do 

Capítulo 2. Concretamente, estipularam-se os movimentos a implementar no RVP, estabeleceu-

se a necessidade de incorporação de duas ferramentas e de definição e alteração dos respetivos 

TCPs, estabeleceu-se a importância da interação da aplicação com dispositivos ou software 

exteriores e a definição da linguagem de programação do RVP, e, por último, definiram-se os 

requisitos da interface gráfica, especificamente, a manipulação dos valores de posição e 

orientação do robô bem como os das juntas. Todas estas condições resultaram de uma rigorosa 

pesquisa acerca das aplicações já existentes no mercado, tendo por base a análise dos métodos 

utilizados no ensino da Robótica em diversas instituições académicas. Sendo que as simulações 

são um elemento indispensável no processo de aprendizagem dos alunos de Robótica, é 

essencial que estas sejam suficientemente simples para que a interação entre os formandos e a 

aplicação se foque nos robôs e nas suas capacidades, sem se dispersar para o funcionamento do 

ambiente do software. Este requisito influenciou todas as decisões tomadas. 

Caminhando depois para a execução do projeto, o Capítulo 3 começou por analisar 

recursos e possibilidades tecnológicas para o desenvolvimento de simuladores, 

contextualizando o leitor, e seguiu depois para a descrição do processo de desenvolvimento da 

aplicação RVP e do robô, em particular. Assim, justificou a abordagem de simulação adotada 

(o RVP como corpo cinemático) em detrimento da usada no anterior projeto (RVP como corpo 

dinâmico). Fundamentou ainda a escolha de um novo modelo de cinemática inversa para o 

RVP, clarificando o seu princípio.  

Desta atividade resultou a criação de métodos, descritos no Capítulo 4, que respondem às 

funcionalidades pretendidas, ou seja, às esperadas por um utilizador do RVP. Estes resultam na 

animação do robô, criando a ilusão de vários tipos de movimento (linear, circular, ponto-a-

ponto e das juntas), e sem os quais o robô não teria a capacidade de se mover nos cenários 
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desenvolvidos. Permitem ainda a criação e manipulação de referenciais, conferindo 

flexibilidade ao robô aquando da necessidade de pequenos ajustes nas aplicações práticas; ou 

seja, se existir, por exemplo, a necessidade de modificar a posição de uma mesa onde 10 caixas 

sejam colocadas, em vez de ser necessária a alteração das 10 posições das caixas, é possível 

manipular apenas o referencial criado na mesa, e estas 10 posições serão automaticamente 

atualizadas. Assim, as funcionalidades operacionais desenvolvidas são fiéis às existentes em 

software robótico dedicado como o RoboDK, no entanto, a aplicação mantém a desejada 

simplicidade de forma a ser acessível a formandos sem experiência na área. 

A aplicação prática destas funcionalidades surge no Capítulo 5, com exemplos que 

demonstram as capacidades do robô virtual, desde a execução de movimentos fundamentais, 

até à sua interação com outros objetos virtuais, estando ainda apto a comunicar com software 

externo à aplicação. Estes exemplos práticos focam-se em temas essenciais da Robótica – 

utilização de diferentes tipos de movimentos e criação, manipulação e utilização de diferentes 

referenciais –, e da Automação – interação entre um robô e componentes industriais, 

comunicação com elementos de controlo externos à aplicação e execução de tarefas de elevado 

nível de complexidade. O objetivo destas demonstrações foi mostrar o potencial do RVP como 

ferramenta a incorporar no software Factory I/O, dada a elevada capacidade de execução de 

instruções que o robô demonstrou ao longo deste capítulo, e a fluidez com que as efetuou. 

É importante salientar que o sucesso dos exemplos práticos beneficia, em grande parte, 

do facto de o robô não possuir erro de posicionamento ou repetibilidade por ser um objeto 

animado e, como tal, ser possível o controlo exato da sua posição. Esta característica resolve os 

problemas de precisão que a primeira versão do robô possuía [5]. No entanto, devido à natureza 

dinâmica das peças que interagem com o robô, podem existir alguns comportamentos 

incoerentes e inesperados. O facto de as peças estarem sujeitas à física introduz 

comportamentos realistas e aleatórios; por exemplo, quando as peças cilíndricas são colocadas 

em cima da mesa de trabalho do robô, ao serem “largadas” pelo mesmo, podem tombar ao 

colidir com esta base. O mesmo comportamento de reação já não existe entre o robô e a mesa; 

este não suporta colisões com elementos estáticos. Relativamente a este tópico, foi referido que, 

pelo facto de o robô ser um objeto cinemático, existe alguma perda de realismo. Esta 

desvantagem, no entanto, não prevalece sobre a simplicidade que este tipo de objeto traz à 

aplicação, tanto da perspetiva de desenvolvimento da aplicação computacional propriamente 

dita, como da sua utilização por parte de principiantes na área da Robótica, sendo este último 

ponto sempre um dos objetivos em mente durante o desenrolar do projeto.  

Face ao exposto, e em resumo, é lícito dizer-se que o projeto atingiu os objetivos que se 

propôs. 

Quanto à experiência pessoal da autora, pode afirmar-se que o projeto acarretava um 

interesse especial pelo facto de se centrar na Robótica. Este interesse cresceu com a 

aprendizagem de duas linguagens de programação universais – Python e C# – e a utilização do 

software Unity para teste das funcionalidades do robô. Tudo isto contribuiu para que a autora 

saísse da sua zona de conforto, acabando a presente dissertação com uma rede de 

conhecimentos bastante abrangente. 

Como benefício para a empresa, esta teve a oportunidade de ver testada uma nova versão 

do robô virtual, que poderá ser futuramente incluída no software de simulação e treino Factory 

I/O, após um pouco mais de desenvolvimento. A existência de um robô virtual programável 

nesta solução será uma mais-valia para a empresa e para todos os formandos que tenham a 

possibilidade de utilizar esta ferramenta, pelo facto de poderem adquirir conhecimentos 

fundamentais de Robótica de forma simples e sem qualquer experiência prévia na área, e ainda 

usufruírem de uma plataforma que abrange várias áreas da Automação. 
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6.2 Proposta de trabalhos futuros 

 

Existem agora duas vertentes no seguimento do projeto: uma que passa por reiterar o 

processo realizado em procura de uma simulação mais realista, e outra que passa por avaliar o 

RVP no contexto de aplicações robóticas enquanto componentes da automação industrial. 

Neste último caso, deve proceder-se à extensão das funcionalidades existentes através: 

• Da criação de pontos-alvo que, além de posição, possuam uma orientação 

associada; 

• Da implementação de um método para animar as juntas de tal forma que 

possuam aceleração no início do movimento e desaceleração no final; 

• Do desenvolvimento de um movimento de juntas síncrono; 

• Da atribuição de um limite à velocidade que o utilizador pode especificar; 

• Da possibilidade de atribuição de diferentes raios de zona a diferentes pontos-

alvo especificados na mesma lista. 

Estes seriam os primeiros passos a tomar num trabalho futuro, pois são importantes para 

a melhoria do funcionamento e utilização do RVP, expandindo o potencial do manipulador para 

a execução de tarefas ainda mais complexas, de acordo com as necessidades do utilizador. 

A possibilidade de mostrar e esconder referenciais seria também uma adição interessante 

à aplicação, especialmente de um ponto de vista didático, assim como a existência de um maior 

número de ferramentas disponíveis de modo a aumentar os possíveis cenários de trabalho. 

Relativamente às colisões, deverá ser implementado um algoritmo que permita detetar 

colisões iminentes e que, aquando do contacto do robô com qualquer objeto estático, suspenda 

a execução do programa, não deixando que este passe os seus limites físicos. Esta adição traria 

também vantagens aquando da elaboração de um cenário de colaboração entre dois 

manipuladores, permitindo maior fluidez na execução das tarefas conjuntas. 

Existe também a necessidade de um estudo mais aprofundado relativamente às 

singularidades. O documento seguido para a implementação da cinemática inversa no robô não 

reflete sobre esta possibilidade, e durante todo o processo de teste do robô virtual não foram 

encontrados problemas nesta área, pelo que é necessário analisar com maior detalhe esta 

questão antes de se poder discutir o tema. Relativamente ainda ao problema da cinemática 

inversa, deve ser analisada a escolha da melhor solução para o problema, visto o atual algoritmo 

selecionar a primeira solução válida para o robô. 

Por último, seria interessante, após a validação de um algoritmo de deteção e possível 

reação a colisões, ver a interação entre dois ou mais robôs virtuais aquando da execução de 

tarefas, e refletir sobre a forma como os programas seriam executados para criar sincronismo 

entre eles. Este é um problema real na Indústria e que se investiga cada vez mais na Academia, 

devendo ser incluído na aplicação desenvolvida. 
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ANEXO A: Tabela resumo dos métodos e classe desenvolvidos 

 

Este anexo permite a visualização dos argumentos, output e dependências de todos os 

métodos desenvolvidos ao longo da presente dissertação, assim como a classe criada, através 

da Tabela A.1. 

 

Tabela A.1 – Resumo dos métodos desenvolvidos e dos respetivos argumentos, outputs e dependências. 

Métodos e 

classe 

desenvolvidos 

Argumentos Output Dependência 

RotateTo 

(Vector3 targetRotation, 

float rotationSpeed) 

targetRotation – orientação alvo 

dada a partir de ângulos de Euler 

(RPY) 

rotationSpeed – velocidade de 

rotação das juntas 

Nenhum Nenhuma 

MoveJ 

(Vector3 target, Vector3 

orientation, Frame frame) 

target – ponto-alvo 

orientation – orientação-alvo 

frame – referencial de trabalho 

Nenhum 
Classe Frame 

MoveJoints 

MoveL 

(Vector3 target, float velocity, 

Frame frame) 

target – ponto-alvo 

velocity – velocidade linear do 

RVP 

frame – referencial de trabalho 

Nenhum 
Classe Frame 

setRounding 
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Métodos e 

classe 

desenvolvidos 

Argumentos Output Dependência 

MoveC 

(Vector3 currentPosition, 

Vector3 point2, Vector3 point3, 

Frame frame, float speed, 

bool const_speed = false) 

 

currentPosition – posição atual do 

RVP 

point2 – ponto intermédio de 

passagem 

point3 – ponto-alvo 

frame – referencial de trabalho 

speed – velocidade do RVP 

const_speed – escolha do tipo de 

perfil de velocidade (constante ou 

com aceleração e desaceleração) 

Nenhum Classe Frame 

setRounding 

(int precision) 

precision – raio da zona na 

suavização de arestas 

zone Nenhuma 

MoveZone 

(Vector3[] targets, float velocity) 

targets – lista de pontos-alvo 

velocity – velocidade linear do 

RVP 

Nenhum 

setRounding 

Classe Frame 

MoveL 

MoveByJoint 

(int joint, float angle, float speed) 

joint – índice da junta 

angle – ângulo para o qual a junta é 

rodada 

speed – velocidade de rotação da 

junta 

Nenhum Nenhuma 

MoveJoints 

(float[] jointAngle, float speed) 

jointAngle – lista dos ângulos a 

atribuir a cada junta 

speed – velocidade de rotação das 

juntas 

Nenhum Nenhuma 
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Métodos e 

classe 

desenvolvidos 

Argumentos Output Dependência 

ChangeTCP 

(Vector3 position, Vector3 

rotation) 

position – posição do TCP em 

relação ao elemento terminal 

rotation – rotação do referencial da 

ferramenta 

Nenhum Nenhuma 

Home Nenhum Nenhum MoveJ 

Wait 
(int delay) 

delay – tempo de espera 
Nenhum Nenhuma 

ToggleTool 

(bool value, int delay) 

value – ferramenta ativa/desativa 

delay – tempo de espera para 

ativar/desativar a ferramenta 

Nenhum Wait 

Classe Frame 

(Vector3 givenOrigin, 

Vector3 givenPoint1, Vector3 

givenPoint2) 

givenOrigin – origem do 

referencial a criar 

givenPoint1 – ponto para definir o 

eixo x 

givenPoint2 – ponto para definir o 

plano xy 

Nenhum 
PointInWorldFrame 

PointInNewFrame 

PointInWorld 

Frame 

(Vector3 pointNewFrame, 

Matrix4x4 TMatrix) 

pointNewFrame – ponto dado no 

referencial criado pelo utilizador 

TMatrix – matriz de transformação 

homogénea do referencial criado 

para o referencial mundo 

pointIn 

World 

Frame 

Nenhuma 

PointInNew 

Frame 

(Vector3 pointWorldFrame, 

Matrix4x4 TMatrix) 

pointWorldFrame – ponto dado no 

referencial mundo 

TMatrix – matriz de transformação 

homogénea do referencial criado 

para o referencial mundo 

pointInNew

Frame 
Nenhuma 
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ANEXO B: Explicitação do desenvolvimento dos métodos “MoveC” e 
“MoveZone” 

 

Este anexo expõe uma descrição detalhada do método “MoveC” e do método 

“MoveZone”, esclarecendo os procedimentos geométricos e matemáticos utilizados no seu 

desenvolvimento. 

 
Método “MoveC” 
 

O método “MoveC” permite ao manipulador executar um movimento circular que passa 

por 3 pontos definidos no espaço: o primeiro é a posição atual do elemento terminal que é 

interpretado como o primeiro ponto da trajetória circular; o argumento “point2” é um ponto 

intermédio pelo qual o robô terá que passar e o “point3” caracteriza o ponto de término da 

trajetória circular. 

Este movimento pode ser efetuado a uma velocidade constante ou a uma velocidade de 

referência controlada por um controlador proporcional implementado para o efeito.  

O tipo de velocidade depende da variável “const_speed”. Caso o utilizador não especifique o 

contrário, o manipulador fará o movimento a velocidade controlada. 

Utilizando o método “GetCircleCenter”, exposto no fim deste anexo, é obtido o centro 

da circunferência que cobre os 3 pontos fornecidos. Este método não pode ser acedido pelo 

utilizador. 

De seguida utilizando a classe “Frame”, é criado um novo referencial com a origem no 

centro da circunferência calculada no passo anterior, o eixo das abcissas alinhado com o ponto 

dado por “currentPosition”, e o eixo das ordenadas com direção contrária a “point2”, como 

demonstrado na Ilustração B.1. 

Neste novo referencial utilizando o método “Frame.PointInNewFrame” da classe 

“Frame”, são calculados os pontos fornecidos no novo referencial. 

Com os pontos descritos no novo referencial é determinado o ângulo a percorrer, θ, sendo 

este o ângulo entre os vetores que contêm o trajeto a percorrer pelo robô. Este ângulo é obtido 

utilizando o método “Vector3.Angle” do Unity, que calcula a diferença de ângulo do primeiro 

argumento para o segundo.  
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O raio da trajetória, r, é o módulo do vetor que define qualquer um dos pontos de input 

no novo referencial: 
 

 𝑟 =  ||�⃗� 𝑝3
𝑟𝑒𝑓𝐶

|| (B.1) 

Como referido anteriormente, todo o movimento do robô é animado, ou seja, a cada ciclo 

de renderização do Unity, o ponto-alvo atribuído ao robô é recalculado através de incrementos, 

até que a posição e orientação do robô coincidam com o ponto de destino. Assim, as abcissas 

dos pontos a percorrer durante a animação são dadas por: 
 

 𝑥𝑟𝑒𝑓𝐶 = 𝑟 ∙ cos 𝛼 , (B.2) 

e como o ponto de saída está sempre no quadrante das ordenadas negativas, 

 

 𝑦𝑟𝑒𝑓𝐶 = − 𝑟 ∙  sin 𝛼 (B.3) 

onde, através de incrementos, 𝛼 ∈  [0, θ]. 
Assim, os pontos que definem o trajeto a ser cumprido durante a animação são: 

 

 𝑃𝑡𝑟𝑎𝑗𝑒𝑡𝑜
𝑟𝑒𝑓𝐶

= (𝑥𝑟𝑒𝑓𝐶 , 𝑦𝑟𝑒𝑓𝐶 , 0) (B.4) 

e estes são iterativamente calculados e depois “traduzidos” para o referencial mundo, definindo 

a trajetória circular.  

 

Em termos de velocidade durante o percurso existem duas opções: 

• Velocidade constante: onde o incremento de 𝛼 é constante e definido pelo 

utilizador ao especificar a velocidade do robô. 

• Velocidade variável controlada: nesta alternativa o ângulo 𝛼 irá variar consoante 

o erro da distância entre a posição atual do manipulador e ponto final do trajeto. Desta forma à 

medida que o erro diminui, ou seja, que o robô se aproxima do ponto final, a sua velocidade 

tenderá para zero, executando um comportamento mais realista. 

 

Método “GetCircleCenter” 

 

Este método tem como objetivo encontrar uma circunferência definida pelos 3 pontos 

dados como input, retornando o vetor com a posição do seu centro. 

Inicialmente é necessário reduzir a dimensão do problema, tratando-o como um problema 

bidimensional. 

Seguindo [74], a equação de um círculo pode ser descrita como: 

 

Ilustração B.1– Exemplificação do referencial criado e dos vetores calculados para o movimento circular. 
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 𝐴 ∙ 𝑥2 +  𝐴 ∙ 𝑦2 + 𝐵 ∙ 𝑥 + 𝐶 ∙ 𝑦 + 𝐷 =  0 (B.5) 

 

Com 3 pontos, 𝑃1  =  (𝑥1, 𝑦1), 𝑃2  =  (𝑥2, 𝑦2) e 𝑃3  =  (𝑥3, 𝑦3) é possível construir uma 

matriz baseada na Equação (B.5). 

 

 

[

𝑥1
2 + 𝑦1

2 𝑥1 𝑦1 1

𝑥2
2 + 𝑦2

2 𝑥2 𝑦2 1

𝑥3
2 + 𝑦3

2 𝑥3 𝑦3 1

]  =  0 (B.6) 

 

Calculam-se os determinantes 𝐴, 𝐵, 𝐶 𝑒 𝐷, 
 

 

𝐴 =  |

𝑥1 𝑦1 1
𝑥2 𝑦2 1
𝑥3 𝑦3 1

|                             𝐵 = − |

𝑥1
2 + 𝑦1

2 𝑦1 1

𝑥2
2 + 𝑦2

2 𝑦2 1

𝑥3
2 + 𝑦3

2 𝑦3 1

| 

 

𝐶 =  |

𝑥1
2 + 𝑦1

2 𝑥1 1

𝑥2
2 + 𝑦2

2 𝑥2 1

𝑥3
2 + 𝑦3

2 𝑥3 1

|                       𝐷 =  − |

𝑥1
2 + 𝑦1

2 𝑥1 𝑦1
𝑥2
2 + 𝑦2

2 𝑥2 𝑦2
𝑥3
2 + 𝑦3

2 𝑥3 𝑦3

| 

(B.7) 

e com os coeficientes calculados obtêm-se as coordenadas 𝑃𝑐  =  (𝑥𝑐, 𝑦𝑐), que definem o 

centro do círculo através das expressões: 

 𝑥𝑐 = −
𝐵

2𝐴
                   𝑦𝑐 = − 

𝐶

2𝐴
 (B.8) 

Estas coordenadas são “traduzidas” para o referencial mundo utilizando o método 

“Frame.PointInWorldFrame()” da classe “Frame” e retornadas. 

 
Método “MoveZone” 
 

Dado um conjunto de pontos no espaço cartesiano, definido por “targets” nos 

argumentos, este método permite ao manipulador fazer uma passagem perto de um ponto dado 

um raio definido pelo utilizador no método “setRounding”. 

Inicia-se o processo com um ponto-alvo, sendo que o manipulador terá de passar próximo 

do mesmo.  

 

Para tal, é criada uma esfera que define a zona à volta do ponto (Ilustração B.2). O ponto 

será o centro da esfera e o seu raio é o valor da variável zone. 

Ilustração B.2 – Zona tridimensional criada em torno do ponto-alvo a partir do raio definido em “setRounding”. 
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Com a zona definida é então possível descobrir o ponto de entrada e o ponto de saída da 

zona (Ilustração B.3). 

Para calcular o ponto de entrada é necessário obter o vetor unitário do target para a 

posição atual (do elemento terminal): 

  

 
�̂�  =   

(𝑥𝑎𝑡𝑢𝑎𝑙 , 𝑦𝑎𝑡𝑢𝑎𝑙)  −  (𝑥𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡, 𝑦𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡)

||(𝑥𝑎𝑡𝑢𝑎𝑙, 𝑦𝑎𝑡𝑢𝑎𝑙)  −  (𝑥𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡, 𝑦𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡)||
 (B.9) 

 
O ponto de entrada é determinado aplicando o vetor unitário ao target deslocando-o de 

um valor igual ao da zona:   

 

 (𝑥𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎, 𝑦𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎) =  (𝑥𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡, 𝑦𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡) +  𝑧𝑜𝑛𝑒 ∙  �̂� (B.10) 

 

Para o ponto de saída o processo é semelhante, mas utilizando o atual target e o target da 

iteração seguinte que estará no conjunto de pontos fornecido. De notar que, caso o target a 

avaliar atualmente seja o último, não existe target seguinte, o que faz com que o manipulador 

se desloque para este último ponto utilizando o “MoveL” descrito anteriormente. Assim, o vetor 

unitário para o caso de saída da zona é dado por: 

 

 
𝑣 =   

(𝑥𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡+1 , 𝑦𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡+1)  −  (𝑥𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡, 𝑦𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡)

||(𝑥𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡+1 , 𝑦𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡+1)   −  (𝑥𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡, 𝑦𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡)||
 (B.11) 

 

Repetindo a deslocação no sentido  𝑣: 

 

 (𝑥𝑠𝑎í𝑑𝑎, 𝑦𝑠𝑎í𝑑𝑎) =  (𝑥𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡, 𝑦𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡) +  𝑧𝑜𝑛𝑒 ∙  𝑣      (B.12) 

   

 

 

Com estes pontos calculados, é possível agora fazer uma alteração de referencial, criando 

um novo a partir da classe “Frame”. Esta alteração de referencial irá projetar em duas 

dimensões. Esta projeção é necessária para encontrar o centro da trajetória em arco que o 

manipulador terá de realizar entre o ponto de entrada e o ponto de saída. Para tal, observe-se a 

Ilustração B.4. 

Ilustração B.3 – Visualização dos pontos no espaço utilizados em “MoveZone”. 
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O novo referencial terá origem no target, o seu eixo das abcissas será coincidente com o 

ponto de entrada e o seu eixo das ordenadas terá sempre a direção oposta ao ponto de saída. 

Os pontos de entrada e de saída, precisam de ser descritos em relação ao novo referencial 

sendo obtidos através do método “Frame.PointInNewFrame()” da classe “Frame”. 

Tendo os pontos de entrada e saída descritos no novo referencial, é possível obter  

�⃗� 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎
𝑟𝑒𝑓𝐶

 e �⃗� 𝑠𝑎𝑖𝑑𝑎
𝑟𝑒𝑓𝐶

, lembrando que o ponto 𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 
𝑟𝑒𝑓𝐶 é a origem do mesmo. 

Procede-se então agora ao cálculo dos vetores perpendiculares aos vetores 𝑉⃗⃗  ⃗𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎
𝑟𝑒𝑓𝐶

 e 

�⃗� 𝑠𝑎𝑖𝑑𝑎
𝑟𝑒𝑓𝐶

. Para tal foi utilizada a função “Vector3.Orthonormalize()” que orto-normaliza o segundo 

argumento em relação ao primeiro. 

Aplicando os vetores perpendiculares aos pontos de entrada e saída respetivamente é 

possível calcular a interseção das linhas. Esta interseção será o centro do círculo imaginário 

tangente a  𝑉⃗⃗  ⃗𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎
𝑟𝑒𝑓𝐶

e �⃗� 𝑠𝑎𝑖𝑑𝑎
𝑟𝑒𝑓𝐶

. 

Se, 

 𝑃𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎
𝑟𝑒𝑓𝐶

= (𝑥𝑒 , 𝑦𝑒 , 0),   𝑃𝑠𝑎𝑖𝑑𝑎
𝑟𝑒𝑓𝐶

= (𝑥𝑠, 𝑦𝑠, 0) (B.13) 

e 

 
�⃗� 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 
𝑝𝑒𝑟𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟 = (𝑥𝑝𝑒 , 𝑦𝑝𝑒 , 0),   �⃗� 𝑠𝑎í𝑑𝑎 

𝑝𝑒𝑟𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟 = (𝑥𝑝𝑠, 𝑦𝑝𝑠, 0), (B.14) 

a interseção é então calculada ao encontrar λ e τ no sistema de equações em (B.16), resultante 

da Equação (B.15). 

 
𝑃𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎
𝑟𝑒𝑓𝐶

+ 𝜆 ∙ �⃗� 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 
𝑝𝑒𝑟𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟

= 𝑃𝑠𝑎𝑖𝑑𝑎
𝑟𝑒𝑓𝐶

+  𝜏 ∙ �⃗� 𝑠𝑎í𝑑𝑎 
𝑝𝑒𝑟𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟

 
⇔ (B.15) 

 

 

 
⇔{

𝑥𝑒 + λ ∙ 𝑥𝑝𝑒 = 𝑥𝑠 + τ ∙ xps
𝑦𝑒 + λ ∙ 𝑦𝑝𝑒 = 𝑦𝑠 + τ ∙ yps

 
 
⇔ 

{
 
 

 
 λ =

𝑥𝑠 + τ ∙ xps  −  𝑥𝑒

𝑥𝑝𝑒
 

𝜏 =  

𝑦𝑒 +
𝑥𝑠 + τ ∙ xps  −  𝑥𝑒

𝑥𝑝𝑒
∙ 𝑦𝑝𝑒  −  𝑦𝑠

yps

 
 

(B.16) 

 

Com λ e τ pode calcular-se o ponto de interseção, 𝑃𝑖𝑛𝑡
𝑟𝑒𝑓𝐶

 , a partir da Equação (B.17). 

Ilustração B.4 – Projeção em duas dimensões do problema descrito no método "MoveZone". 
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𝑃𝑖𝑛𝑡
𝑟𝑒𝑓𝐶

= 𝑃𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎
𝑟𝑒𝑓𝐶

+  𝜆 ∙ �⃗� 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 
𝑝𝑒𝑟𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟 = 𝑃𝑠𝑎𝑖𝑑𝑎

𝑟𝑒𝑓𝐶
+  𝜏 ∙ �⃗� 𝑠𝑎í𝑑𝑎 

𝑝𝑒𝑟𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟
 (B.17) 

 

 

Como visível na Ilustração B.5, o ponto de interseção resultante 𝑃𝑖𝑛𝑡
𝑟𝑒𝑓𝐶

 está descrito no 

referencial criado para possibilitar os cálculos anteriores. É necessário agora passar este ponto 

para o referencial mundo, utilizando o método “Frame.PointInWorldFrame” que pertencente à 

classe “Frame”.    

Com ponto de interseção descrito no referencial mundo, 𝑃𝑖𝑛𝑡, cria-se um novo referencial, 

utilizando novamente a classe “Frame”, com a origem no ponto de interseção, o eixo das 

abcissas colinear com 𝑃𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 e novamente o eixo das ordenadas com direção oposta a 𝑃𝑠𝑎𝑖𝑑𝑎. 

 

 
Ilustração B.6 – Demonstração do segundo referencial criado para criar a trajetória em arco. 

 

É calculado o ângulo entre os vetores �⃗� 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎
𝑟𝑒𝑓𝐴𝑟𝑐

 e  �⃗� 𝑠𝑎𝑖𝑑𝑎
𝑟𝑒𝑓𝐴𝑟𝑐

 em relação à nova origem, 

representado por β na Ilustração B.6. O raio do arco (r) é definido por: 

 
𝑟 =  || �⃗� 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎

𝑟𝑒𝑓𝐴𝑟𝑐
||  =  ||�⃗� 𝑠𝑎𝑖𝑑𝑎

𝑟𝑒𝑓𝐴𝑟𝑐
|| (B.18) 

Com estes valores, é possível traçar o percurso em arco calculando 

 
𝑥𝑟𝑒𝑓𝐴𝑟𝑐 = 𝑟 ∙ cos 𝛼 (B.19) 

Ilustração B.5 – Descrição gráfica para encontrar o centro de uma circunferência tangente a duas linhas. 

Ao para  
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e, como o ponto de saída está sempre no quadrante das ordenadas negativas,  

 
𝑦𝑟𝑒𝑓𝐴𝑟𝑐 = − 𝑟 ∙  sin 𝛼 (B.20) 

onde 𝛼 ∈  [0, β]. 

Os pontos que definem o arco, 𝑃𝑡𝑟𝑎𝑗𝑒𝑡𝑜
𝑟𝑒𝑓𝐴𝑟𝑐

= (𝑥𝑟𝑒𝑓𝐴𝑟𝑐 , 𝑦𝑟𝑒𝑓𝐴𝑟𝑐 , 0), são iterativamente 

calculados e traduzidos para o referencial mundo, determinando sempre a trajetória do 

manipulador no referencial em que o robô trabalha. 

 


