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RESUMO

Neste trabalho é proposto um robô móvel hexápode de pernas longas e perfil geral baixo a

fim de estudar sua mobilidade, bem como dificuldades associadas à implementação de pernas

longas. Para isto foram utilizados software de simulação física proprietário, um protótipo parcial

composto de uma perna, desenvolvimento analítico pelo método de Newton-Euler. Em seguida

elabora-se o sistema de cinemática inversa de acordo com os parâmetros Denavit-Hartenberg,

e também procedimentos de marcha hexápode. Então são especificadas partes mecânicas, e

desenvolvido um desenho de projeto para um protótipo propriamente dito. O protótipo é então

construído, códigos implementados, e enfim, testes de mobilidade e precisão de movimento

realizados.

Palavras-chave: Robôs Móveis, Hexápode, Pernas Longas.





ABSTRACT

In this work, a long-legged, short-stature hexapod mobile robot is proposed in order to study

its mobility, as well as difficulties associated with the implementation of long legs. In order to

achieve this, proprietary physics simulation software, a partial prototype composed of a single

leg, as well as an analytical method are used. Followind these steps, an inverse kinematics

system in accordance to Denavit-Hartenberg parameters is implemented, as well as hexapod

gait procedures. Then, mechanical parts are specified, and a proper prototype designed. The

prototype is then built, codes implemented, and finally, mobility and movement precision tests

done.

Keywords: Mobile Robots, Hexapod, Long Legs.
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1 INTRODUÇÃO

Nos recentes anos as aplicações da robótica saíram da pesquisa e se expandiram do

campo industrial para os campos domésticos e dos pequenos negócios. Esta mudança decorre em

grande parte dos avanços nessa área da engenharia, tanto nos campos de projeto e idealização

quanto na fabricação, especialmente no que diz respeito a abundância de microcontroladores

mais acessíveis, confiáveis e poderosos, aliados a componentes como servomotores, motores e

diversas placas com circuitos préfabricados facilmente encontrados nos distribuidores.

Estas mudanças podem ser claramente observadas no fenômeno recente dos drones, onde

estes se tornaram brinquedos, meios de transporte de carga e até suportes para filmagem e foto-

grafia. Esse fenômeno só foi possível devido ao baixo custo, à não necessidade de conhecimentos

técnicos para operação e à alta confiabilidade destes robôs. Atualmente a ausência de alguns

destes fatores levou determinados modelos de robótica aplicada a não se popularizarem tanto,

dentre eles os hexápodes.

Os hexápodes são robôs terrestres dotados de seis pernas, capazes de se locomover em

terrenos irregulares e transitar em espaços onde robôs com esteiras ou rodas não conseguiriam.

Alguns modelos contam com manipuladores na ponta das pernas, capacidade de se encolher ou

andar no assoalho submarino. Estas características especiais são adicionadas de acordo com o

fim para o qual o robô é projetado e muito embora os hexápodes possam ter aparecido em obras

de ficção ao longo do último século, apresentam um desenvolvimento com fins de produção para

mercado relativamente recente em decorrência da evolução já citada da engenharia mecatrônica.

Pode-se citar como exemplo o Hexy (Figura 1.1) da ArcBotics, um modelo econômico voltado

para entretenimento e educação.

Entretanto ainda falta à maior parte dos hexápodes o apelo comercial e prático dos
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Figura 1.1: Hexy, da ArcBotics.

Fonte: ArcBotics

Figura 1.2: Conceito do robô ASURA I.

Fonte: (HODOSHIMA et al., 2013)

drones para que sejam tão populares quanto. Esta carência advém das dificuldades técnicas de

se produzir um robô com tantas partes móveis acionadas com confiabilidade aceitável e baixo

custo. Ainda deve-se levar em consideração a dificuldade de projeto onde tem-se sistemas de

seis pernas com múltiplas juntas que devem trabalhar de forma coordenada.

Como resultado, as tentativas mais recentes de introduzir esses modelos no mercado

resultaram na produção de formas mais simples deles, como pernas curtas que demandam menos

potência dos mecanismos acionadores além de movimentos mais simples e breves. Enquanto na

pesquisa de robôs como o ASURA I (Figura 1.2) (HODOSHIMA et al., 2013)(HODOSHIMA

et al., 2016) estuda-se o uso de pernas longas, estas conferem primariamente uma silhueta mais

alta ao hexápode, contribuindo principalmente para sua mobilidade vertical.

Estima-se que a utilização de pernas longas em robôs hexápodes seja a linha de desen-

volvimento que tenha o maior potencial de torná-lo algo prático em muitos campos de atuação,

industrial e comercial, sob a condição de que a configuração proposta seja algo possível no

estado da técnica. Isto se deve ao grande potencial trazido por pernas longas para realizar tarefas

de mobilidade, seja em tarefas de velocidade ou mobilidade sobre terrenos acidentados.

Este trabalho propõe estudar e desenvolver um protótipo de um robô hexápode de

pernas longas, cujo perfil é baixo e largo, de forma que as pernas longas contribuam para

sua mobilidade em termos de flexibilidade e adaptabilidade às situações, bem como analisar

dificuldades, parâmetros limitadores e a própria mobilidade do robô de pernas longas.

1.1 REFERENCIAL TEÓRICO

Embora muitos trabalhos tenham sido consultados e os conhecimentos adquiridos no

curso de graduação em Engenharia Mecânica tenham sido amplamente utilizados, alguns textos
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apresentam especial importância devido a sua relevância, especificidade ou similaridade. As

diferentes fontes de informação para a construção deste trabalho podem ser divididas entre

artigos relacionados e livros sobre o tema.

Hodoshima et al. (HODOSHIMA et al., 2013)(HODOSHIMA et al., 2016) desenvolve-

ram um robô hexápode inspirado em Opiliões, ASURA I, com pernas longas e corpo pequeno

para melhorar a mobilidade em terrenos acidentados. O robô final tem 1,3 metro de comprimento

de perna e uma massa total de 27 quilogramas, e foi testado em experimentos de caminhada com

marchas ‘tripod gait’ e ‘wave gait’. Devido ao tamanho e peso do robô, grande parte do trabalho

foi focado no desenvolvimento de sistemas de acionamento com força suficiente para sustentar e

movimentar o robô.

Sahin et al. (SAHIN; STEVENSON, 2015) estudaram modelagem e sistemas de controle

dinâmico para robôs hexápodes a propósito de alterar a trajetória do robô durante o movi-

mento, com um enfoque especial no modelo matemático virtual, que permite simular e prever o

comportamento do robô de seis pernas axissimétrico.

Outros artigos consultados porém não estritamente relacionados incluem: Visual Servo

Hexapod Robot Control (Hexápode Controlado por Visão), por Yu (YU, 2016), que utilizou visão

computacional para detectar e locomover um robô hexápode; Designing the Legs of a Hexapod

Robot (Projetando Pernas de um Robô Hexápode), por Nitulescu et al. (NITULESCU et al.,

2016); A real-time, high fidelity dynamic simulation platform for hexapod robots on soft terrain

(Uma Plataforma de Simulação Dinâmica em Terreno Macio de Alta Fidelidade em Tempo

Real para Robôs Hexápodes) , por Gao et al. (GAO et al., 2016), que desenvolveu um sistema

de simulação baseada em Vortex1 que leva em consideração terrenos macios ou deformações

do robô; Stereo Vision-based Localization for Hexapod Walking Robots Operating in Rough

Terrains (Sistema Baseado em Visão Estereoscópica para Localização de Robô Hexápode em

Terrenos Acidentados) por Fisher et al. (FISCHER et al., 2016), que desenvolveu um sistema

de visão estereoscópica para localização simultânea e mapeamento da trajetória de um robô

hexápode por terrenos acidentados; dentre outros.

Os desenvolvimentos analíticos para manipuladores em Introduction to Robotics: Mecha-

nics And Control (Introdução à Robótica: Mecânica e Controle) (CRAIG, 1986) foram adaptados

e utilizados para a modelagem matemática do hexápode. Tal como a maior parte dos livros

sobre o assunto, os principais exemplos giram em torno de aplicações simplificadas como braços
1Vortex: Sistema de simulação proprietário da CM Labs Simulations (CM LABS, 2017).
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conectados a uma base fixa. As generalizações apresentadas associadas a condições de contorno

modificadas são suficientes para a emulação dos movimentos e análise dos esforços suportados

pelos servomotores e componentes estruturais.

O livro também conta com uma ampla apresentação do modelo de cinemática inversa e

das fundamentações do mesmo, além das simbologias empregadas. As bases para alguns dos

desenvolvimentos de mecânica estática feitos podem ser encontradas em (BEER; JOHNSTON,

2008). Noções mais gerais de dinâmica foram estudadas em (MERIAM; KRAIGE, 1987).

1.2 PROPOSTA

De maneira semelhante à proposta do robô ASURA I (HODOSHIMA et al., 2013)(HO-

DOSHIMA et al., 2016), busca-se aumentar a mobilidade e versatilidade de robôs hexápodes

utilizando pernas insectóides. De acordo com Hodoshima et al.: “Neste tipo insectóide de perna,

a junta de ‘joelho’ se encontra lateralmente ou mais alto que sua junta de quadril [...]. Pernas

longas são aplicáveis ao tipo insectóide por manter o centro de gravidade do robô mais baixo e

manter alta estabilidade. A introdução de pernas longas permitem ao robô andar mais rápido e é

adaptável a relativamente grandes rugosidades de terreno.” (HODOSHIMA et al., 2013).

Dificuldades ressaltadas no mesmo trabalho evidenciam baixa performance de atua-

dores e baixa rigidez de estruturas da perna como empecilhos à utilização de pernas longas

(HODOSHIMA et al., 2013).

Figura 1.3: Comparação da forma das pernas do robô ASURA I e do robô proposto.

Fonte: do Autor.

O robô ASURA I (Figura 1.2) porém apresentou uma estrutura de pernas que se apresen-

tou mais alta do que larga, pelo menos durante sua utilização. Além disso, a estrutura final das

pernas ficou aproximadamente na vertical. Este trabalho busca estudar a mesma proposta, porém

estudando uma estrutura de pernas em que a estrutura final fica mais próximo da horizontal, mais

larga do que alta, ainda mantendo as mesmas características de junta de joelho mais alta e corpo

pequeno (Figura 1.3).
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Esta escolha parte da observação de que aracnídeos geralmente possuem uma disposição

de pernas mais aberta e horizontal do que fechada e vertical.

Outra parte importante da proposta deste trabalho é a avaliação do estado da técnica, no

que se refere a atuadores, principalmente. Também restringe-se o trabalho à necessidade de um

eventual protótipo de relativo baixo custo, construído com partes amplamente acessíveis, algo,

necessário para eventuais aplicações em mercado.
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2 METODOLOGIA

Partindo da proposta de estudar e desenvolver um protótipo de um robô hexápode

de pernas longas de perfil baixo e largo, de forma que as pernas longas contribuam para sua

mobilidade em termos de flexibilidade e adaptabilidade às situações, primeiramente foi necessário

verificar se é possível desenvolver um robô com tais características, ou seja, validar a proposta

deste projeto.

Primeiramente verificou-se qualitativamente a mobilidade de um robô de pernas longas

comparada com a mobilidade de um robô de pernas curtas. Depois então verificou-se se seria

possível construir um robô com tais características, identificando os fatores limitadores. Em

seguida foram verificadas experimentalmente dificuldades que podem surgir na construção e

movimentação do robô, e verificar se estas podem ser resolvidas ou ignoradas.

2.1 METODOLOGIA DE VALIDAÇÃO DA PROPOSTA

Uma vez com a proposta validada parte-se então para o desenvolvimento do protó-

tipo, elaborando e especificando partes mecânicas, modelos de cinemática inversa, modelos de

marchas, a construção do robô em si, e enfim elaborar experimentos sobre sua mobilidade.

Para validar a proposta, verificando se é algo com valor de ser estudado, primeiramente

foram realizadas simulações em software proprietário de simulações robóticas, V-REP1, com

teor qualitativo para verificar os efeitos que pernas longas tem em um robô hexápode. Uma vez

com o princípio validado, o mesmo software foi acoplado ao pacote de simulação física Vortex2

capaz de simular dinâmica de corpos rígidos a fim de estudar esforços nas juntas do robô em

função de seus movimentos e peso próprio (CM LABS, 2017).
1V-REP é um software proprietário sob licença GNU GPL desenvolvido por Coppelia Robotics.
2Vortex é um software proprietário desenvolvido por CM Labs Simulations.
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Foi também montado, utilizando partes disponíveis nesta primeira etapa, um protótipo

parcial de uma perna para verificar e analisar efeitos que não estariam sendo considerados durante

as simulações em software. Por fim, um desenvolvimento analítico sobre os esforços durante

situações estática e dinâmica foi feito.

2.2 METODOLOGIA DE PROJETO

A metodologia de projeto pode ser entendida como os métodos a serem utilizados em

cada etapa do projeto de fato e a elaboração do projeto em si. De forma geral, o projeto conta

com uma metodologia mista entre prática, simulação e cálculos, onde ferramentas digitais e

protótipos são reconstruídos a cada conjunto de novas informações obtido. Entretanto os métodos

utilizados para as diferentes necessidades especificas do projeto de um robô hexápode podem ser

ligados ao componente de acionamento escolhido e ao desenho de projeto mecânico.

O método de movimentação escolhido foi o caminhar acionado por servomotores. Devido

à natureza destes motores a operação do hexápode pode ser entendida como um conjunto de

sinais que aciona estes motores para que eles assumam uma posição desejada. Desta forma

empregada a técnica de cinemática inversa, na qual, com um conjunto de pontos alvo, um

conjunto de sinais de acionamento é gerado. Uma vez que o tipo de geração é selecionado e

implementado, deve-se então desenhar os movimentos a serem realizados pelo robô.

A metodologia de projeto mecânico pode ser resumida como a verificação dos esfor-

ços típicos de partes genéricas do robô, seguida de um dimensionamento de componentes

mínimos e um desenho de projeto mecânico feito a partir de modificações dos componentes

mínimos respeitando limites determinados, com o objetivo de suprir as necessidades cinemáticas

projetadas.

2.3 METODOLOGIA DE TESTES

Uma vez com o protótipo construído, de maneira a obter dados sobre a proposta e sobre a

filosofia de projeto sob qual o mesmo foi construído, séries de testes de mobilidade e precisão de

movimento para diferentes configurações de marcha foram executadas. Mobilidade se referindo

à capacidade de alterar sua configuração de marcha para superar obstáculos, e precisão de

movimento se referindo à diferença final entre a posição e orientação esperada e a realizada de

um dado conjunto de ordens.



31

3 VALIDAÇÃO DA PROPOSTA

A validação da proposta é realizada de duas formas: qualitativamente e quantitativamente.

Para a parte qualitativa, um protótipo parcial foi construído, onde pôde-se verificar a possibilidade

de fabricação de uma perna funcional com os movimentos e materiais típicos propostos. Na

validação quantitativa um programa foi criado para resolver o sistema de equações de Newton-

Euler e verificar se os esforços nas juntas se encontram dentro da escala proposta. Também foi

realizada uma validação mista, utilizada para fins qualitativos porém produzindo alguns dados

quantitativos, as simulações preliminares foram realizadas em software proprietário em busca de

se ter uma panorama geral dos esforços e velocidades implementados a partir da proposta.

3.1 VALIDAÇÃO POR SIMULAÇÃO EM SOFTWARE PROPRIETÁRIO

Para simulações foi utilizado o software proprietário da Coppelia Robotics, V-REP, sob

licença GNU GPL. “V-REP é utilizado para desenvolvimento rápido de algoritmos, simula-

ções de automação fabril, verificação e prototipagem rápida, educação relacionada a robótica,

monitoramento remoto, verificações de segurança, etc.” (COPPELIA ROBOTICS, 2017).

A primeira etapa de validação consistiu em comparar qualitativamente os desempenhos

de dois robôs de tamanhos semelhantes. Um deles sendo robô hexápode disponível no próprio

programa (Figura 3.1) (Modelo CAD fornecido a Coppelia Robotics por Lyall Randell) e

programado a realizar movimentos de mudança de atitude, caminhada, e caminhada com mudança

de atitude. A mesma programação foi utilizada utilizando um robô simplificado de pernas longas

para realizar a verificação.

O robô de pernas longas aparentou maiores velocidade, mobilidade e flexibilidade durante

esta etapa preliminar de testes qualitativos, justificando então a premissa de pernas longas.
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Figura 3.1: Hexápode disponível no V-REP.

Fonte: Coppelia Robotics. Disponível em: <http://www.coppeliarobotics.com/helpFiles/en/images/
hexaTut11.jpg>

Dada a intenção de construir um protótipo real, ou seja, utilizando atuadores disponíveis

em mercado, decidiu-se por começar o dimensionamento do robô tendo em mente os esforços nas

juntas como fator limitador de projeto. Servomotores pequenos modelo SG92R de capacidade

nominal de 2.5kgf*cm de torque foram selecionados (esta escolha será discutida em Seção

posterior) para a construção, portanto este seria o torque limite de projeto em qualquer junta do

robô.

Um primeiro protótipo (Figura 3.2) foi então dimensionado em torno do que era esperado

da capacidade que os servos forneceriam. Estimou-se para um primeiro teste um robô com

10cm de diâmetro de corpo, e pernas com dimensões consequentes 5cm, 10cm e 15cm. Este

primeiro protótipo teria peso total de 426g, baseado no peso esperado de placas controladoras,

servomotores e elementos estruturais. Utilizando sequência de movimentos ripple gait foram

obtidos dados de esforços para cada uma das três juntas de uma perna (Figura 3.3). Esforços

obtidos se encontraram ligeiramente abaixo do limite estipulado pelos servos, com os maiores

esforços na segunda junta (contando a partir do centro do robô).

Uma propriedade muito importante notada durante experimentos variando os esforços

limites das juntas é que quando os esforços limites se encontram abaixo dos esforços requisitados

pelo peso próprio do robô, ao invés de ocorrer falha nos movimentos, os esforços excedentes

são então distribuídos entre as outras juntas. Isto ocorre até um esforço limite mínimo no qual

todas juntas falham ao mesmo tempo a sustentar o robô. Como pode ser visto na Figura 3.4, os

esforços que outrora ultrapassariam o limite subdimensionado de 1.8kgf*cm são distribuídos e

homogeneizados em momentos onde os esforços seriam menores.
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A consequência deste efeito é que torna-se possível trabalhar dentro de uma faixa maior

de esforços do que seria esperado dimensionando a partir dos esforços individuais de uma perna.

Este efeito foi então tratado como uma margem de segurança para o funcionamento do robô, e o

dimensionamento continuou levando em consideração os esforços limites individuais.

Figura 3.2: Primeiro protótipo virtual.

Fonte: do Autor.

Figura 3.3: Esforços no primeiro protótipo virtual, limitados ao torque máximo disponí-
vel.

Fonte: do Autor.

Este primeiro protótipo justificou então as estimativas iniciais de dimensões e peso, e um

segundo protótipo (Figura 3.5) foi construído, desta vez considerando de maneira mais adequada

os elementos estruturais, mecanismos, e suas posições. Este segundo protótipo teria 412g de
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Figura 3.4: Esforços no primeiro protótipo virtual, com torque subdimensionado.

Fonte: do Autor.

massa, e suas dimensões de perna foram reduzidas para 4.8cm, 8.8cm, e 14.3cm uma vez levando

em consideração os acoplamentos. Foi estimado para o segundo modelo elementos estruturais

planos de alumínio comercial de espessura 0.7mm, em forma de chapa e perfil L.

Figura 3.5: Segundo protótipo virtual.

Fonte: do Autor.

Os esforços deste segundo protótipo se mantiveram semelhantes aos do primeiro, com

alguns picos repentinos atingindo os esforços limite. Mas sabendo da propriedade de distribuição

dos esforços entre as pernas, e que esses picos eram breves, não se alterou a ideia de projeto.

Outros dois protótipos virtuais foram desenvolvidos, desta vez levando em consideração

mais elementos e detalhes. Os efeitos sobre os esforços destes novos detalhes foram desprezíveis
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(Figuras 3.6 e 3.7). Peso próprio e dimensões de juntas dos quatro protótipos podem ser vistos

na Tabela 3.1.

Figura 3.6: Terceiro protótipo virtual.

Fonte: do Autor.

Figura 3.7: Quarto protótipo virtual.

Fonte: do Autor.

Tabela 3.1: Peso próprio e dimensões dos protótipos virtuais.

Protótipo Corpo Junta 0 Junta1 Junta 3 Peso Total
1 Comprimento 10cm Diam. 5cm 10cm 15cm

Peso 150g 25g 5g 16g 426g
2 Comprimento 10cm Diam. 4.8cm 8.8cm 14.3cm

Peso 190g 14g 16g 7g 412g
3 Comprimento 12.4cm Diam. 2cm 7.5cm 13.6cm

Peso 280g 5g 27g 11g 538g
4 Comprimento 12.4cm Diam. 2cm 7.8cm 13.4cm

Peso 220g 23g 8g 22g 538g

3.2 VALIDAÇÃO POR PROTÓTIPO PARCIAL

Para verificar efeitos da utilização de servomotores como elementos mecânicos no he-

xápode, bem como obter uma validação experimental da proposta, utilizando componentes

disponíveis no momento, foi construído um protótipo parcial composto de uma única perna

de perfil semelhante ao desejado. Este protótipo utilizou servomotores modelo SG90 (torque

máximo 1.8kgf*cm, se comparado ao modelo SG92 com 2.5kgf*cm), e perfil de alumínio reci-

clado. Para o acionamento foi utilizado placa controladora de servomotores Adafruit 16-Channel

12-bit PWM/Servo Driver, e um microcontrolador Arduíno Uno. O sistema de cinemática inversa

desenvolvido na Seção 4.1 foi utilizado para os experimentos. O protótipo parcial pode ser visto

na Figura 3.8.

Experimentos de movimentação com esta perna evidenciaram dois efeitos que não haviam

aparecido durante simulações por software: oscilações (vibrações) devido à falta de rigidez das
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Figura 3.8: Protótipo parcial de uma perna e elementos controladores.

Fonte: do Autor.

juntas com engrenagens de nylon, e a granularidade de acionamento dos servomotores; bem

como as oscilações oriundas da granularidade de acionamento.

Apesar destes efeitos, a perna protótipo realizou movimentos programados com suficiente

precisão esperada de um protótipo confeccionado com materiais disponíveis no momento,

conseguindo percorrer na ponta do atuador uma reta de 15cm se mantendo em uma margem

de aproximadamente 2cm distante desta reta, com este erro justificado principalmente pela

granularidade de acionamento e pelas oscilações oriundas desta.

Os novos efeitos percebidos durante esta etapa poderão então ser mitigados em etapas de

desenvolvimento seguintes.

3.3 VALIDAÇÃO POR DESENVOLVIMENTO ANALÍTICO

O objetivo do desenvolvimento analítico feito foi obter um conjunto de equações e

software capazes de calcular de forma aproximada o perfil dos esforços aos quais as juntas, que

foram constituídas de servomotores, estavam submetidas durante os movimentos planejados para

o hexápode. Desta maneira algumas simplificações foram feitas.

Não tendo em mãos a geometria final e a massa dos segmentos estruturais, essas gran-
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dezas tiveram que ser arbitradas com base nos valores considerados nos protótipos virtuais. Os

momentos de inércia das partes do hexápode foram aproximados para momentos de inércia de

um cuboide (Equação 3.1) ou de um disco (Equação 3.2) em relação ao próprio centro de massa.

As massas por sua vez foram atribuídas com base nos valores de massa especifica do alumínio,

possível material a ser empregado, e as massas de possíveis componentes, como os servomo-

tores SG90, microcontrolador Arduino, Módulo PWM e cabos. Tais valores encontram-se na

Tabela 3.2.

Tabela 3.2: Massas utilizadas na validação analítica.

Componente Massa
Arduino UNO R3 25g

16-Channel 12-bit PWM 5,5g
SG90 TowerPro 9g

Cabos de alimentação (4,6m) 34,5g
Alumínio (Pernas) 0,94g/cm

Alumínio (Plataforma) 15g

Ic =


massa·(z2+y2)

12
0 0

0 massa·(z2+x2)
12

0

0 0 massa·(x2+y2)
12

 (3.1)

Id =


massa·(r2)

4
0 0

0 massa·(r2)
4

0

0 0 massa·(r2)
2

 (3.2)

Também é importante ressaltar que dentre os métodos de validação da proposta utilizados

a validação por cálculo do estado dinâmico do hexápode ao longo do tempo foi de especial im-

portância uma vez que serviu como uma ferramenta reutilizada em várias etapas para validações

e verificações gerais. Isto foi possível pois não só o programa desenvolvido fornecia o conjunto

de solicitações em cada servomotor e segmento estrutural, como também gerava animações com

os movimentos sendo executados. Desta forma, a ferramenta de avaliação da viabilidade de

implementação e desenho das marchas propostas foi desenvolvida em conjunto com as mesmas.

Capaz de realizar o grande número de cálculos para determinar o estado dinâmico a partir

de um bloco de informações cinemáticas, a solução digital desenvolvida calcula os esforços

nas juntas através da determinação das velocidades e acelerações necessárias para a realização

dos movimentos projetados e injetados num ciclo de simulação. Com as acelerações lineares,
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Figura 3.9: Diagrama de coordenadas das partes dinâmicas(PD).

angulares e as velocidades angulares impostas pelo movimento projetado, é possível calcular os

esforços utilizando as equações de Newton-Euler (Equação 3.3) para força e momento.

F
T


6x1

=

m 0

0 Ig


6x6

ag
α


6x1

+

 0

W × Ig ·W


6x1

(3.3)

O desenvolvimento matemático aqui realizado é baseado no desenvolvimento realizado

para o estudo de manipuladores controlados por servos em (CRAIG, 1986) com modificações

e inclusão de novas condições de contorno: neste problema o sistema como um todo está em

movimento e existem múltiplos pontos que podem ser considerados como fixos em determinados

momentos e em outros não e diferentemente do desenvolvimento de Craig, multiplas peças estão

conectadas entre si. Desta forma condições de contorno dinâmicas e generalizações do raciocínio

foram empregadas para resolver o sistema, além da criação de juntas virtuais que emulem as

respostas do solo.

A Figura 3.9 contém a diagramação do sistema de referência do modelo matemático

construído. Nela é possível observar como são armazenados os resultados das simulações na

Matriz de Estado Dinâmico(MED). A MED (Equação 3.4) é uma matriz tridimensional indexada

por i, j e t, onde i j são utilizados para a localização de cada Parte dinâmica (PD) calculada para

um tempo de índice t. Uma PD é um objeto criado para armazenar todas as informações que

descrevem o estado dinâmico e os esforços aplicados a um corpo para um determinado momento

no tempo, ao todo o hexápode pode ser descrito por vinte e cinco PDs. A Tabela 3.4 retrata quais

variáveis de importância estão armazenadas em cada tipo de PD. A lista de variáveis dinâmicas,

com base em seus próprios sistemas de coordenadas, estudas encontra-se na Tabela 3.3.
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MED6x6xt =



PD(1,1,t) PD(1,2,t) PD(1,3,t) PD(1,4,t) PD(1,5,t) PD(1,6,t)

0 0 PD(2,3,t) PD(2,4,t) PD(2,5,t) PD(2,6,t)

0 0 PD(3,3,t) PD(3,4,t) PD(3,5,t) PD(3,6,t)

0 0 PD(4,3,t) PD(4,4,t) PD(4,5,t) PD(4,6,t)

0 0 PD(5,3,t) PD(5,4,t) PD(5,5,t) PD(5,6,t)

0 0 PD(6,3,t) PD(6,4,t) PD(6,5,t) PD(6,6,t)


(3.4)

Tabela 3.3: Variáveis para análise dinâmica e suas dimensões.

Variável Significado
W3 Vetor velocidade angular da peça
a3 Vetor aceleração linear na junta
ag3 Vetor aceleração linear no centro de massa
α3 Vetor aceleração angular da peça
P3 Vetor distância até a próxima junta
Pg3 Vetor distância até o centro de massa
D3 Vetor angulo da junta
Ḋ3 Vetor velocidade angular do motor
D̈3 Vetor aceleração angular do motor
Ig3x3 Matriz momento de inercia centroidal
m3x3 Matriz massa da peça
f3 Vetor esforço na junta
F3 Vetor força resultante sobre peça
t3 Vetor esforço torcional na junta
T3 Vetor torque sobre a junta

Tabela 3.4: Tipos de Partes Dinâmicas.

Nome Variáveis de importância
Plataforma Central W, ag, α, P, Ig, m, F
SP1 W, a, ag, α, P, Pg, D, Ḋ, D̈, Ig, m, f , F, t, T
SP2 W, a, ag, α, P, Pg, D, Ḋ, D̈, Ig, m, f , F, t, T
SP3 W, a, ag, α, P, Pg, D, Ḋ, D̈, Ig, m, f , F, t, T
Junta Virtual W, ag, m, f , F

O método de Newton-Euler descrito pela Equação 3.3 determina as forças através do

produto entre massa e aceleração e os torques pelo produto entre momento inercia e aceleração

angular. Enquanto a massa e momento de inércia são previamente determinados, as acelerações

e velocidades de cada PD devem ser calculadas em cada instante de acordo com as rotações
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impostas as juntas. Para isso as Equações 3.5, 3.6, 3.7 e 3.8 fornecem a velocidade angular do

sistema de coordenadas, a aceleração angular do sistema de coordenadas, a aceleração linear

do sistema de coordenadas e a aceleração linear do centro de massa em relação ao sistema de

coordenadas, todas referenciadas nos sistemas de coordenadas próprio de cada junta. Devido aos

refenciais escolhidos, cada Equação possui matrizes de rotação(iRi−1) que devem ser escolhidas

de acordo com o plano de movimento da junta anterior ou posterior até que se chegue ao

referencial inercial.

iWi = iRi−1 · i−1Wi−1 + Ḋi (3.5)

iαi = iRi−1 · i−1αi−1 + iRi−1 · i−1Wi−1 × Ḋi + D̈i (3.6)

iai = iRi−1(
i−1αi−1 × i−1Pi + i−1Wi−1 × (i−1Wi−1 × i−1Pi) + i−1ai−1 (3.7)

iag i = iai × iPg i + iai + iWi × (iWi × iPg i) (3.8)

Os cálculos são realizados em duas etapas. Na primeira delas as acelerações e velocidades

de cada PD são calculados do referencial inercial até cada ponta virtual. Na segunda etapa os

esforços nas juntas são determinados das pontas virtuais até o centro do hexápode. Para a

determinação dos esforços as Equações 3.9, 3.10, 3.11 e 3.12 são utilizadas, onde calcula-se

primeiramente a força e torque resultantes no centro da PD para então calcular os esforços na

junta levando-se em consideração os esforços exercidos pelas PD anteriores.

iFi = mi · iag i (3.9)

iTi = Ig · iai + iWi × Ig · iWi (3.10)

ifi = iFi + iRi+1 · i+1fi+1 (3.11)
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iti = iTi + iRi+1 · i+1ni+1 + i−1Pg i × iFi + iPi+1 × (iRi+1 · i+1fi+1) (3.12)

O cálculo dos esforços no centro e nas pontas virtuais são efetuados de forma diferente

das equações descritas. No centro não calculam-se os torques, e as forças exercidas pelas partes

anteriores são consideradas por meio da Equação 3.13. Nas pontas virtuais o único esforço

calculado é a força normal(Equação 3.14) quando a perna em questão está em movimento de

encontro ao solo.

As condições de contorno do sistema podem variar de acordo com o quadro de movimento

atual. Isso significa dizer que para um dado instante de tempo haverão diferentes condições. Um

caso claro desta variabilidade são os pés estão em contato com o solo sendo movimentados de

encontro a ele em determinado quadro enquanto que no quadro seguinte estão levantando.

Desta forma foram criadas seis juntas virtuais nas pontas das pernas que atuam como um

engaste que não resiste a rotações ou esforços horizontais, apenas a esforços verticais negativos.

Essa aproximação é possível uma vez que no projeto do movimento o atrito nos pontos de

contato com o solo é considerado suficiente para garantir o não deslizamento. Aqui vemos um

dos usos do programa construído, ele pode ser utilizado para verificar se a hipótese de atrito

suficiente foi respeitada em um conjunto de movimentos, uma vez que se o movimento foi

gerado corretamente, a junta virtual não deverá apresentar aceleração linear resultante quando

em contato com o solo uma vez que estará imóvel.

Para o cálculo da força normal é utilizada uma massa equivalente computada em uma

etapa anterior no programa, onde verifica-se quais pernas estão em contato com o solo e distância

das pontas das mesmas ao centro do hexápode. Com as distâncias e a informação de contato é

possível atribuir massas equivalentes aos pontos virtuais das pernas de forma geometricamente

ponderada, gerando aproximações para as forças normais, nas etapas de cálculo subsequentes,

suficientes para sustentar o hexápode em relação ao solo sem que haja rotações relativas a plano

de movimento na plataforma central.

Outra condição importante é que o sistema de coordenadas global está sujeito à aceleração

gravitacional. Esta imposição transmite os esforços relativos as forças de peso próprio para todas

as partes e possibilita a determinação correta das reações normais nas pernas em contato com o

solo. Quando os esforços em cada PD são computados, a combinação da aceleração gravitacional

de parcela de força normal transmitida à PD garantem que os resultados mais próximos à
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realidade sejam obtidos.

ifi =
6∑

j=1

j,iRj,i+1 · j,i+1fj,i+1 + iFi (3.13)

6f6 = m5 · 6ag 6 ·


0

0

1

 (3.14)

Computacionalmente existe ainda uma etapa prévia, na qual as acelerações e velocida-

des angulares impostas, pelo movimento dos servomotores, são calculadas de acordo com os

incrementos angulares e as diferenças temporais fornecidos pelo conjunto de dados que descreve

o movimento desejado para o hexápode. Esta é uma etapa de preparação para os cálculos do

método de Newton-Euler.

Finalmente, a validação pôde ser realizada por meio do conjunto de dados dos movimen-

tos Ripple Gait, Wave Gait Discreto, Wave Gait Contínuo e Tripod Gait, discutidos na Seção 4.2.

Esses conjuntos de movimentos foram então submetidos a uma mesma velocidade de marcha

e parâmetros como raio máximo de abertura e altura de caminhada convencionados como os

máximos e mínimos esperados dos futuros protótipos dentro das amplitudes de movimento

comuns a todas as marchas planejadas

As Figuras 3.10, 3.11, 3.12 e 3.13, relacionam os torques nos servos obtido pela análise

dinâmica aqui exposta e o tempo de simulação. Os detalhes da simulação podem ser observados

na Tabela 3.6. Como pode ser observado os esforços se mantiveram dentro dos limites esperados

para os micro servos disponíveis no mercado.

Tabela 3.5: Parâmetros movimento para simulação dinâmica.

Modo de Caminhada Velocidade Altura Raio
Elevada 2cm/s 11cm 21cm

Rastejamento 2cm/s 5cm 26cm

Tabela 3.6: Servomotores para comparação.

Modelo Torque de parada
SG92R TowerPro 0.245N.m

SG90 TowerPro 0.1764N.m
FS90 Feetec 0.1276N.m
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Figura 3.10: Esforços nas juntas para o Ripple Gait, R26(esq.) e R21(dir.)

Fonte: do Autor.

Figura 3.11: Esforços nas juntas para o Tripod Gait, R26(esq.) e R21(dir.)

Fonte: do Autor.
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Figura 3.12: Esforços nas juntas para o Wave Gait Contínuo, R26(esq.) e R21(dir.)

Fonte: do Autor.

Figura 3.13: Esforços nas juntas para o Wave Gait Discreto, R26(esq.) e R21(dir.)

Fonte: do Autor.
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4 DESENVOLVIMENTO DO PROJETO

Uma vez validado, o desenvolvimento do projeto pode ser compreendido como o de-

senvolvimento dos métodos de movimento, as formas de movimento e o projeto mecânico que

atenda a todas as especificações necessárias. Desta forma na Seção 4.1 é apresentado o método

da cinemática inversa, empregado para a geração dos movimentos, que é discutida na Seção 4.2.

O projeto mecânico e a seleção de componentes é discutido na última parte do desenvolvimento.

4.1 CINEMÁTICA INVERSA

Um desafio inerente à utilização de atuadores conectados em série no espaço é a determi-

nação dos ângulos que serão necessários para posicionar o conjunto no ponto desejado. Embora

braços robóticos complexos possam necessitar de técnicas mais sofisticadas e complexas para

esta determinação; um atuador simples com apenas três juntas de revolução (sendo duas destas

coplanares) pode ser resolvido com a utilização de relações geométricas simples.

Entretanto a implementação destas relações geométricas simples no espaço coordenado

relativo ao robô é uma tarefa mais difícil. Para auxiliar nesta tarefa, a fim de tornar problemas

tridimensionais com todos pontos distantes da origem em problemas planos com a junta em

questão centrada na origem do sistema coordenado, fez-se uso dos parâmetros de Denavit-

Hartenberg (DH), que utilizam uma convenção de associação de referenciais geométricos para

reduzir o problema da transformação de coordenadas a um problema com quatro parâmetros, os

parâmetros de Denavit-Hartenberg (CRAIG, 1986).

A utilização destes parâmetros oferece, a princípio, um método simples de transformação

de coordenadas, e apenas isto foi suficiente para a implementação de relações geométricas

simples em problemas.
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Figura 4.1: Referenciais geométricos de acordo com Denavit-Hartenberg.

Fonte: do Autor.

Optou-se por desenvolver a série de transformação de coordenadas a partir do centro físico

do corpo do robô, tratando o posicionamento das primeiras juntas do mesmo como consequência

de uma junta fictícia; desta maneira o problema fica generalizado para todas as pernas sem

necessidade de implementar casos específicos para cada uma. A partir desta junta fictícia os

parâmetros foram obtidos para todas as juntas seguintes, respeitando o convencionamento

(Figura 4.1).

O parâmetro DH θ, que nesta composição é o ângulo da junta, é justamente o que se

deseja obter por cinemática inversa. O parâmetro θ da junta fictícia foi chamado de γ, e assume

valores de 00, 600, 1200, 1800, 2400 e 3000 para respectivas pernas. Os parâmetros obtidos podem

ser vistos na Tabela 4.1.

Tabela 4.1: Parâmetros Denavit-Hartenberg para uma perna generalizada.

Sistema Coordenado d θ r α
1 0 γ L0 0
2 0 θ0 L1 90o

3 0 θ1 L2 0
4 0 θ2 L3 −90o
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Estes parâmetros são então utilizados em matrizes de transformação de coordenadas

(rotação e translação, Equação 4.1), e permitem expressar um ponto no espaço em quaisquer um

dos sistemas coordenados associados a cada junta.

n−1Tn =


cos(θn) −sin(θn)cos(αn) sin(θn)sin(αn) rncos(θn)

sin(θn) cos(θn)cos(αn) −cos(θn)sin(αn) rnsin(θn)

0 sin(αn) cos(αn) dn

0 0 0 1

 (4.1)

Dado um ponto no espaço, inicialmente coordenado no sistema central do robô, deseja-se

obter a sequência de ângulos de junta que levariam a ponteira da perna ao mesmo. Primeiramente

aplica-se a primeira transformação de coordenadas, do sistema 0, associado ao corpo do robô, ao

sistema 1, associado à primeira junta da perna em questão.

Uma vez com o ponto expressado neste sistema (1), o problema se torna encontrar a

direção relativa do ponto, ou seja, o ângulo necessário à respectiva junta para o posicionamento

desejado possa ser obtido diretamente com a Equação 4.2.

θ0 = arctan

(
x1
y1

)
(4.2)

Obtém-se então o primeiro ângulo de junta, e com isto pode-se utilizar a transformação

de coordenadas seguinte, levando o referencial à próxima junta.

Nesta junta, o problema se torna um pouco diferente, pois a junta seguinte é coplanar a

esta. Esta configuração permite variar tanto orientação como distâncias entre o ponto e junta, e

por isso necessita um equacionamento diferente.

Para resolver este problema, utiliza-se a lei dos cossenos, obtendo então as Equações 4.3

e 4.4, que expressam os ângulos da junta em questão, bem como da próxima junta.

D =
x22 + y22 − L2

1 − L2
2

2 · L1 · L2

(4.3a)

θ2 = arctan

(
D

±sqrt(1−D2)

)
(4.3b)

β = arctan

(
x2
y2

)
(4.4a)
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α = arctan

(
L2 · sin(θ2)

L1 + L2 · cos(θ2)

)
(4.4b)

θ1 = β − α (4.4c)

Seguindo esta sequência, é possível obter os três ângulos necessários para o posiciona-

mento de uma perna em qualquer ponto no espaço dentro do alcance da mesma.

Um detalhe importante é o valor calculado D, que é capaz de indicar se o ponto está

dentro do alcance ou não. Outro detalhe é que este problema possui duas soluções distintas,

associadas à Equação 4.3; uma solução representando a perna arqueada para cima, e a outra

solução representando a perna arqueada para baixo.

4.2 ELABORAÇÃO DAS MARCHAS

O projeto de um robô móvel passa pela elaboração de movimentos em duas etapas

distintas. A primeira é durante a concepção do projeto, onde conjuntos de movimentos básicos

são desenhados para que simulações virtuais e testes reais possam ser realizados, a objetivo de

determinar limites e observar o comportamento do sistema. A segunda etapa é o desenho de

movimentos finais, onde um conjunto de formas de marchar, parar, iniciar, desviar e quais outros

forem necessários são desenvolvidos e otimizados.

Com o intuito de projetar um robô hexápode de perfil baixo e largo, utilizando as pernas

alongadas para ter um acréscimo em termos de mobilidade e flexibilidade, foi estabelecido o

requerimento do robô ser capaz de marchar linearmente e desviar de obstáculos marchando por

de baixo deles e sobre eles. Desta forma, o conjunto de movimentos desenvolvido para a primeira

etapa deve conter as diferentes modalidades de marcha.

Para isso foram selecionados três movimentos típicos de marcha; Tripod Gait, Wave

Gait e Ripple Gait, que possuem perfis de esforços e desempenho distintos, sendo o Wave Gait

subdividido entre contínuo e discreto. A formulação destes movimentos foi parametrizada de

forma que eles podem ser gerados para diferentes alturas alvo para a plataforma central.

As marchas foram implementadas utilizando-se um sistema de conjunto de pontos alvo

e conjunto de sinais resultantes para os servomotores. Cada movimento possui um algoritmo
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Figura 4.2: Vista superior, início e meio do movimento de tríplice apoio.

Fonte: do Autor.

que gera o conjunto de pontos alvo para realizar trajetória desejada. Esse conjunto é então

transformado em um conjunto de sinais através do algoritmo de cinemática inversa, como visto

na Relação 4.5. O conjunto de pontos alvo é uma lista de sete vetores, contendo as coordenadas

desejadas para cada pé e o centro do robô em um dado instante de tempo. O conjunto de sinais

é uma coleção de dezoito ângulos que são diretamente enviados aos servos através de uma

biblioteca própria da placa controladora de servos implementada no microcontrolador.

InverseKinematics(TargetPositions) 7−→ ControllerSignals (4.5)

4.2.1 Marcha Tripod Gait

Esta marcha que pode ser traduzida como marcha de tríplice apoio é comum nos robôs

hexápodes, sendo de fácil implementação e de definição aberta. Isto é, a marcha pode ser

desenhada de muitas maneiras partindo da base em que três pés alternados devem estar em

contato com o solo em qualquer instante. Como exemplo temos o já citado Hexy da ArcBotics,

visto na (Figura 1.1). Outra característica desse tipo de movimento é a grande inspiração nos

insetos. Observando o caminhar de formigas, por exemplo, é possível notar a forma como as

pernas encontram-se alternadamente em contato com o solo.

Descritivamente o movimento de tríplice apoio implementado neste trabalho constitui-se

de um movimento alternado de dois grupos de pernas, cada um formado por uma perna posterior,

uma anterior e uma lateral, sendo as três separadas pelas pernas que formam o outro conjunto.
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Figura 4.3: Vista lateral, três alturas de marcha.

Fonte: do Autor.

O movimento se inicia com um dos conjuntos de pernas se elevando e movendo-se para

frente, enquanto o outro conjunto recebe instruções para mover-se para trás. Como consequência

a plataforma central é deslocada para frente e quando atinge a distância programada as pernas do

primeiro conjunto descem entrando em contato com o solo e passando a sustentar o hexápode.

Uma vez que as seis pernas estão em contato com o solo, é a vez do segundo conjunto elevar-se

e deslocar-se para frente, enquanto o primeiro conjunto deslocar-se para trás.

As pernas dianteira e traseira de cada conjunto estão sempre alinhadas paralelamente

a direção do movimento do robô, enquando a perna lateral perpendicularmente, desta forma

têm-se o apoio adequando enquanto as pernas possuem uma maior amplitude de movimento. A

Figura 4.2 traz os quadros de início e meio de um ciclo de movimento. Na Figura 4.3 é possível

observar o deslocamento nas diferentes alturas planejadas.

4.2.2 Marcha Ripple Gait

Esta marcha tem seu nome do princípio em que move-se uma perna por vez, sequen-

cialmente, de maneira a parecer como ondulações que propagam-se através das pernas. Esta

descrição não é inteiramente apta, porém; uma vez que também se aplica a um outro tipo de
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marcha, wave gait. Na marcha wave gait, move-se uma perna por vez, sequencialmente, de

maneira que apenas uma perna deixa o chão em um dado momento. Ripple gait, por sua vez,

caracteriza um tipo de marcha em que mais de uma perna deixa o chão em um mesmo momento.

É uma marcha de mais difícil implementação, e pode ser feita de inúmeras maneiras

diferentes, variando tanto a ordem de acionamento das pernas bem como alterando o perfil

individual dos passos no tempo. É uma movimentação muito bem distribuída no tempo, porém,

e tem o potencial de locomoção mais suave ao robô.

Para esta implementação, supôs-se um perfil de passo semi-elipsoidal no referencial

de movimento do robô (Figura 4.4). Neste perfil, dado um movimento desejado do corpo do

robô, é necessário gerar um perfil tridimensional de aparência semi-elipsoidal de maneira que a

parte do movimento inferior do perfil seja reduzido a um ponto quando o movimento resultante

da perna (ou seja, o movimento do corpo do robô somado ao movimento da perna relativo ao

robô). Além disso, esta sequência de perfis deve ser calculada para todas as pernas levando em

consideração as defasagens da movimentação de cada perna. Na Figura 4.5 é possível ver o

perfil da composição de movimentos bem como a defasagem do movimento de cada perna. Na

Figura 4.6 é possível ver uma composição de movimentos em que o movimento do corpo executa

uma curva. Note-se que o algoritmo deve gerar o perfil de movimentos no referencial do robô

de maneira a obter a movimentação final desejada, ou seja, uma trajetória diferente acarreta em

um perfil de movimentos quasi-semi-elipsoidal diferente, especialmente se esta trajetória inclui

acelerações e mudanças de direção.

Figura 4.4: Perfil semi-elipsoidal de marcha.

Fonte: do Autor.
Figura 4.5: Defasagem e composição de mo-

vimentos da marcha ripple gait.

Fonte: do Autor.
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Figura 4.6: Composição de movimentos ripple gait com mudança de direção.

Fonte: do Autor.

4.2.3 Marcha Wave Gait

Como mencionado na Seção 4.2.2, a marcha do tipo Wave Gait obtém seu nome do

princípio em que move-se uma perna por vez, sequencialmente, de maneira a parecer como

ondulações que propagam-se através das pernas. Isto é, em cada série de movimentos uma perna

é levantada, avançada na direção do movimento e apoiada novamente no solo. Terminada esta

sequência, o mesmo é realizado para outra perna, para a perna seguinte, e assim por diante.

Apesar de o nome da marcha vir de uma marcha com sequência bem definida de pernas

(movendo a perna imediatamente do lado da perna anteriormente movida), qualquer ordem pode

ser utilizada. Esta marcha foi implementada em duas formas distintas, a discreta, e a contínua.

Na forma discreta, esta marcha mantém o centro do robô fixo no espaço enquanto as

pernas são movidas uma a uma para a frente. Terminado o movimento das seis pernas, o centro

então se desloca de maneira a acompanhar o movimento, e retornar à configuração inicial.

É uma marcha de fácil implementação, ótima estabilidade, porém baixa agilidade e

velocidade de movimentação, e boa distribuição de esforços.

Na forma contínua, a marcha Wave Gait evita a etapa de mover o centro do robô no fim

de cada série de 6 pernas movimentadas. Isto é realizado incorporando o movimento do centro

do robô como um movimento uniforme vetorialmente somado ao movimento de todas as pernas,

de maneira que em dado momento, cinco pernas estarão apoiadas e deslizando lentamente em

referência ao centro do robô, na direção oposta à do movimento, e a sexta estará sendo movida

na direção do movimento, sem estar apoiada.

O resultado disto é um movimento contínuo ininterrupto do centro do robô, com ótima
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estabilidade, mas ainda mantendo a baixa agilidade e velocidade de movimentação, e a boa

distribuição de esforços.

4.3 PROTÓTIPO I

Para que o projeto do Protótipo I possa ser realizado primeiramente deve-se verificar os

esforços aos quais o hexápode será submetido. Para isso um conjunto de esforços típicos foi

selecionado e a partir dele um conjunto de componentes capazes trabalhar sob essas circunstân-

cias foi dimensionado. As peças foram selecionadas de tal forma que são passiveis de alterações

geométricas e materiais, dentro de certos limites, com o intuito de dar mais liberdade ao desenho

de projeto mecânico para suprir as necessidades referentes aos movimentos planejados.

O desenho de projeto mecânico foi realizado de acordo com as NBRs 8196, 8402,

8403, 10067, 10068, 10582, 13272 e 10126 da ABNT, referentes ao detalhamento de projetos

mecânicos. O projeto foi feito de forma a atender as especificações para as peças e garantir

mobilidade, estabilidade e possiblidade de fabricação com o ferramental disponível.

Em seguida uma programação básica foi implementada para que fossem realizados testes

de mobilidade e estabilidade. O resultado dos testes levou ao desenvolvimento do Protótipo II.

4.3.1 Verificação de Esforços Típicos

Os esforços máximos aos quais o hexápode é submetido estão limitados pela escolha

do micro servo e pela escala do projeto, desta forma os componentes estruturais devem ser

escolhidos de acordo com esses esforços limite. Tendo em vista as análises feitas na validação

da proposta, um cenário típico de solicitações para um segmento de perna é o da Figura 4.7 onde

há uma compressão axial referente aos esforços de sustentação do corpo, quando perpendicular

ao solo, uma força localizada na extremidade referente a uma fração do peso da estrutura, um

momento na extremidade referente ao movimento do segmento seguinte e os esforços reativos

no ponto de fixação O. A Tabela 4.2 foi construída com os esforços característicos do projeto, de

forma que seja possível analisar a estrutura de forma estática em um momento limite de equilíbrio

de esforços máximos estipulados. Apenas esta análise basta para seleção de componentes uma

vez que o objetivo é obter apenas a ordem de grandeza das resistências mecânicas necessárias

para que não haja falha.

Na Figura 4.8 tem-se o desenho em corte com o momento fletor e força cortante em
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Figura 4.7: Solicitações limites típicas de um segmento.

Fonte: do Autor.

Tabela 4.2: Valores de solicitações limites típicas em um segmento.

Dado Tipo Valor Justificativa
Mr Momento 0,245N.m Valor máximo suportado pelo SG92R
Fay Força -0,7840N Peso equivalente a um sexto do hexápode
Fry Força 0,7840N Força de Reação
Ma Momento -0,1274N.m Momento referente a segmentos adjacentes
L Espaço 0,15m Comprimento máximo de um segmento
Frx Força 1,96N Força de Reação
Fax Força -1,96N Força referente a sustentação de um terço da estrutura

evidência. Nessa configuração a Equação 4.6 resulta na tensão longitudinal para um ponto a

uma distância c do centro no plano z. Através dessa relação pode-se encontrar o ponto de maior

tensão absoluta utilizando um perfil em L (Figura 4.9) e valores unitários para Iz, A e c. O perfil

em L foi uma escolha baseada na resistência à flexão elevada combinada com a facilidade de

modificação do mesmo devido a geometria simples e a grande disponibilidade com alta gama de

variações no mercado.

Como pode ser observado na Figura 4.10 nos dois pontos onde a tensão compressiva e

trativa seriam críticas, os ponto g e d representados por c e -c, a tensão é diferente em módulo,

isto ocorre pela presença da força axial Frx. Enquanto a compressão em g se soma à tensão axial

compressiva, a tração em d é atenuada. Desta forma a tensão máxima se encontra em g, e na

extremidade fixa do corpo a tensão longitudinal é máxima.

σL =
(F ry · x−M r) · c

Iz
+
F vx

A
; (4.6)

Uma vez que o ponto de máxima tensão foi determinado, pode-se combinar as Equações

(4.6), (4.8) e (4.7) e determinar uma relação para a tensão máxima dependente das dimensões

a e b do perfil. Utilizando alguns dos menores valores para essas dimensões encontrados em

perfis comerciais e valores típicos para a resistência do alumínio, foi possível estipular a tensão
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Figura 4.8: Vista em corte com momento fle-
tor e força cortante.

Fonte: do Autor.

Figura 4.9: Perfil em L com centro de rota-
ção em C.

Fonte: do Autor.

Figura 4.10: Tensão longitudinal vs x.

Fonte: do Autor.

longitudinal máxima para a configuração (Tabela 4.3), que é inferior à tensão de escoamento do

alumínio puro recozido(ABAL, 2017). Ainda, para a liga de alumínio ABNT 6063, típica dos

perfis para esquadrias que serão utilizados, o limite de escoamento (LUNAMETAIS, 2017) é

várias vezes superior à tensão encontrada.

Iz =
1

3
·
(
a · b

2

)3

+ (a+ b)

(
b

2
+ a

)3

− (b)

(
b

2

)3

(4.7)

A = (b+ a)2 − b2 (4.8)
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Tabela 4.3: Limites de escoamento do alumínio e tensão no perfil selecionado.

axb Tensão Máxima Limite de Escoamento Fator de Segurança
0,5x10mm 6,38MPa 12,7MPa Puro e recozido 1,99

110MPa AA 6063 17,24

Figura 4.11: Forma e esforços considerados na análise da plataforma central.

Fonte: do Autor.

Na Figura 4.11 temos, à esquerda, a forma proposta para a plataforma central. Considerou-

se que os motores acoplados nas regiões em cinza confeririam grande rigidez à região subjacente,

logo, no estudo da possível flexão da plataforma, deve-se analisar as regiões que não sofrem

reforço com a colocação dos motores.

Como nos modos de caminhada desenvolvidos as pernas encontram-se a maior parte

do tempo em contato com o solo e levantam-se simultaneamente de forma geometricamente

intercalada em no máximo três, optou-se por realizar a análise com o esforço combinado de dois

motores ativados e o peso de sustentação de duas pernas de um mesmo lado do hexápode. Os

valores para esforço de peso e de acionamento do motor da Tabela 4.2, foram utilizados com a

Equação 4.9 para a obtenção de um momento combinado.

Tabela 4.4: Parâmetros para a análise da plataforma central.

R d hchapa hu a
6 cm 3,27 cm 3mm 9mm 1mm

Para que houvesse mais liberdade no desenho de projeto e na procura por materiais para

a fabricação, analisaram-se duas possibilidades construtivas para a plataforma central: um perfil

conformado em U ou a utilização de uma chapa simples (Figura 4.12). Enquanto a chapa poderia

conferir maior facilidade de fabricação, a mesma necessitaria de uma espessura mais elevada do

que aquela necessária para uma chapa usada para a fabricação em U para um mesmo momento
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Figura 4.12: Perfis em u e em chapa.

Fonte: do Autor.

de área, resultando em maior massa e tendo maior custo. Desta forma, a análise foi feita com

os dois perfis, e dimensões para ambos foram selecionadas (Tabela 4.4) de acordo espessuras

típicas de chapas no mercado e semelhança da tensão resultante, a fim de comparar a diferença

de resistência à flexão entre as plataformas produzidas e as dimensões necessárias.

A região escolhida foi a de menor área possível na zona suscetível a flexão e está

representada na Figura 4.11, tem-se assim, juntamente com o modo de combinação de esforços

escolhido, uma configuração crítica que embora não seja factível é representativa em escala dos

esforços que deveriam ser suportados.

Mcombinado = (2 ·M + 2 · |Fay| · b) (4.9)

d = 2 · sin(30◦) +R (4.10)

Com o uso das Equações 4.11 e 4.12 pode-se obter os momentos de área para os perfis

selecionados, o valor de d utilizado nas equações pode ser obtido pela Equação 4.10, onde por

sua vez o valor de R é o comprimento da lateral do hexágono e está disponível na Tabela 4.4.

Utilizando um raciocínio análogo desenvolvido para a verificação das pernas, estes valores foram

comparados com os valores de limite de escoamento para alumínio puro recozido e o Alumínio

ABNT 6063, representante das ligas comumente utilizadas em esquadrias. Os resultados estão

na Tabela 4.5 onde pode-se observar que para as dimensões selecionadas temos um fator de

segurança mínimo para alumínio puro suficiente e um fator elevado para ligas comuns, dando

uma grande liberdade para a escolha de materiais conforme a disponibilidade e valor encontrados.

também é interessante ressaltar que, como o esperado, é necessária uma chapa três vezes mais

espessa para a utilização direta em comparação com o perfil conforma em U.

Iu =
(b · (h− c)3 − b · (h− c− a)3 + 2 · a · c3)

3
(4.11)
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Ichapa =
b · (h3)

12
(4.12)

Tabela 4.5: Comparação de esforços na plataforma central.

Mc Perfil Iárea σlocal σescoamento F.S.
0,541 N.m Chapa 2,09e-10 m4 11,7MPa 12,7 MPa 1,09

110 MPa 9,42
0,541 N.m U 3.69e-10 m4 11,5MPa 12,7 MPa 1,11

110 MPa 9,58
0,541 N.m U (0,5mm) 1,98e-10 m4 22,1MPa 12,7 MPa 0,57

110 MPa 9,42

Os componentes como parafusos para os acessórios do motor e acessório do motor não

foram verificados uma vez que parte-se da hipótese que estes possuam resistência suficiente

para o trabalho típico do motor. Os parafusos para fixação do motor foram escolhidos a partir

da geometria máxima permitida pelos furos da carcaça. Essa escolha sem verificações deve-se

ao fato de que os parafusos mais comuns e baratos disponíveis são fabricados em aço de baixo

carbono, fornecendo resistências superiores a ordem de grandeza dos esforços típicos do projeto.

4.3.2 Seleção de componentes

A seleção se divide em duas: a seleção de componentes a serem comprados e utilizados

em sua integralidade e a seleção de componentes ou materiais a serem modificados. Os compo-

nentes eletrônicos e parafusos compõem o primeiro grupo, enquanto o material para a fabricação

das pernas e plataforma o segundo.

4.3.2.1 Servomotor

O primeiro componente escolhido é um servomotor da escala apropriada. Este compo-

nente vem primeiro pois sua seleção determina os esforços máximos suportados e as necessidades

geométricas da estrutura. O SG92R da TowerPro foi o micro servo escolhido por ser um produto

consideravelmente recente, atender as necessidades em termos de esforços, estar amplamente

disponível no mercado internacional, possuir uma proporção de torque máximo em relação à

massa e ao tamanho melhor que os concorrentes e possuir um custo compatível com o escopo do

projeto.
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Por ser um produto consideravelmente recente, o motor é representativo do estado

da técnica. Os esforços foram calculados anteriormente utilizando seu torque máximo como

referência para os esforços típicos, logo é natural que o mesmo seja compatível. Na Tabela 4.6

pode-se observar que o SG92R supre as necessidades do projeto.

Tabela 4.6: Seleção do servomotor.

Dado SG92R Conversão(S.I.) Necessidade do projeto
Torque de parada 2,5kgf/cm 0,245N.m >= 1,8N.m
Massa 9g - < 25g
Dimensões 23x12,2x27mm - < 40x40x40mm

Os microservomotores são pequenos conjuntos de motores de corrente contínua e reduto-

res de velocidade com um circuito de controle, projetados para rotacionarem o eixo em alguns

graus com precisão, sendo controlados por pequenos pulso elétricos que informam ao circuito

controlador o angulo desejado.

Geralmente estes modelos de servomotores possuem massas em torno de 15 gramas e

pequenas dimensões na ordem de alguns centímetros, sendo capazes de uma amplitude de 180◦e

possuindo a capacidade de erguer algumas centenas de gramas à um centímetro de distância do

eixo, daí a dimensão característica kg/cm.

Como as aplicações dos microservomotores costumam se resumir a atividades de hobbis-

tas e brinquedos, os mesmos não contam rotineiramente com informações técnicas detalhadas

e qualidade de funcionamento adequado. Estes aspectos foram relevados em virtude do ob-

jetivo final deste trabalho ser a construção de um protótipo capaz de executar os movimento

necessários para fins de estudo. Em uma aplicação comercial motores específicos deveriam ser

encomendados.

Uma deficiência de informação muito evidente é a falta de dados como grandezas

mecânicas para os motores desta escala, sendo somente o torque de parada uma grandeza

rotineiramente informada.

O torque de parada é o maior torque que pode ser exercido contra o eixo do motor antes

que este ceda. Ele pode ser entendido como uma espécie de momento resistivo do conjunto. Uma

grandeza relevante muitas vezes não informada é o torque dinâmico, que seria o torque máximo

que o motor é capaz de suportar em movimento ou para vencer a inércia. Por aspectos físicos o

torque dinâmico é sempre inferior ao torque de parada, e na indústria o mesmo pode ser uma
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fração pequena ou grande deste, havendo bastante variação nesse sentido.

No caso do SG92R e outros da mesma categoria, a informação do torque dinâmico não

estava disponível. Em um primeiro momento considerou-se o torque dinâmico suficientemente

próximo ao torque de parada para fins de análises e dimensionamento por simplicidade, e a

construção do Protótipo I serviu de teste desta hipótese.

4.3.2.2 Microcontrolador

O microcontrolador utilizado foi um microcontrolador Arduino UNO (Atmega 328), uma

vez estava disponível para utilização no projeto. Desta maneira os outros componentes tiveram

que ser escolhidos por compatibilidade. A principal limitação desta placa é o número de portas

capazes de PWM1, ou seja, o número de Servomotores podem ser conectados diretamente no

microcontrolador. Na Arduino UNO este número é 6. Tendo isto em mente, optou-se pela adição

de um circuito à parte, o PWMDriver

4.3.2.3 PWMDriver

Para realizar a tarefa de acionar os servomotores foi utilizado o Adafruit 16-Channel

12-Bit PWM/Servo Driver, uma placa que é capaz de acionar 16 saídas PWM através de 2

pinos da Arduino. Isto permitiria ao conjunto acionar todos os 18 servomotores necessários

ao funcionamento do robô. Este módulo funciona por comunicação serial compatível com a

Arduino, sem apresentar perdas ou atrasos significativos para o acionamento dos motores.

4.3.2.4 Especificação Mínima da Estrutura

A seleção de componentes mecânicos constitui-se de uma análise das necessidades

do projeto em termos de características mecânicas necessárias, disponibilidade no mercado,

facilidade de aquisição e modificabilidade das partes que devem ser adaptadas ou fabricadas.

Para essa seleção, foram arbitradas necessidades de projeto utilizando resultados em termos de

desempenho e escala validados anteriormente e uma análise de esforço, realizada na Seção 4.3.1.

A escolha das dimensões exatas para os segmentos estruturais da perna em será feita

na etapa de projeto mecânico de acordo com as necessidades geométricas, sendo o conjunto de

perfis gerais mínimos, com um fator de segurança elevado, exposto na Tabela 4.7, elaborado a

partir dos resultados discutidos na Seção 4.3.1.
1PWM - Pulse Width Modulation
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Tabela 4.7: Materiais e geometria mínimos das peças a serem fabricadas.

Peça Geometria Valor Mínimo Material
SP1I Perfil L 8x0,5x50mm Qualquer liga de alumínio trabalhada
SP2I Perfil L 8x0,5x100mm Qualquer liga de alumínio trabalhada
SP3I Perfil L 8x0,5x150mm Qualquer liga de alumínio trabalhada
PC Chapa(U) 0,5x140x140mm Qualquer liga de alumínio trabalhada

Na Tabela 4.7 também temos as dimensionamento mínimo da chapa para a plataforma

central. Optou-se pela plataforma com abas conformadas perpendicularmente, de forma a se

utilizar uma chapa mais econômica, leve e trabalhável. Também foi considerado que não seria

difícil encontrar uma chapa com algum tipo de tratamento que garantisse maior resistência

mecânica e desta forma foi possível escolher uma chapa mais fina.

Foram escolhidos parafusos Philips de aço baixo carbono com porcas com base no

diâmetro dos furos da caixa do motor. As especificações podem ser vistas na Tabela 4.8, dados

reproduzidos do catálogo do fabricante (JASKI, 2017).

Tabela 4.8: Parafusos e porcas selecionados.

M2 Parafuso DIN 7985 Porca DIN 934
Dmín 1,88mm 2,00mm
Dmáx 1,98mm 2,30mm
Altura 10mm 1,6mm
Passo da rosca 0,40mm 0,40mm

4.3.3 Desenho de Projeto Mecânico

Tendo em vista o projeto elaborado, Seção 4, com fins de atender as demandas propostas,

Seção 1.2, tem-se um conjunto de exigências que devem ser supridas pelo projeto físico do

hexápode. Essas exigências juntamente com as boas práticas de projeto e especulações sobre

o comportamento real do protótipo quando fabricado foram a base para o desenho do projeto

mecânico.

Nosso primeiro conjunto de constrições diz respeito as dimensões já validadas: o hexá-

pode deve ser composto de seis pernas iguais, compostas de três segmentos a serem fabricados:

os segmentos de perna um, dois e três (SP1, SP2 e SP3), além da plataforma central (PC). A

dimensões características dos segmentos e do corpo foram validadas anteriormente, assim como

a ordem de grandeza dos esforços atuantes foi estudada, o que nos resultou no conjunto de

parâmetros iniciais flexíveis(Tabela 4.7) a ser utilizado como base para o desenho.
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Além das restrições impostas o projeto mecânico deve ser compatível com o modelo

de micro servo escolhido, SG92R, e as suas peças de fixação fornecidas pelo fabricante. Os

componentes estruturais a serem fabricados devem conter meios para a fixação dos servos e seus

acessórios. Outra restrição em termos de componentes externos é a necessidade de fixação das

placas micro controladoras, sensores e fios. Ainda há fatores limitantes que dizem respeito a

cinemática: a estrutura mecânica deve ser capaz de realizar todos os movimentos desenhados

anteriormente.

Uma vez que todos os fatores limitantes do projeto foram explicitados, pode-se proceder

com o desenho do projeto de forma a respeita-los.

Tendo em vista a necessidade de espaço e meios para a fixação de componentes ele-

trônicos e dos micro servos, a primeira parte projetada foi a plataforma central, onde optou-se

pela fabricação de uma plataforma hexagonal a partir de uma chapa com as abas dobradas

perpendicularmente para conferir maior resistência a flexão. A plataforma foi desenhada com

um raio máximo de 6cm pois esta dimensão permite o acoplamento dos seis motores da base

sem interferências entre as pernas durante os movimentos horizontais ao mesmo tempo em que

permite a fixação do microcontrolador e do módulo de extensão PWM.

A distância dos eixos dos servomotores horizontais foi fixada em 75mm (Figura 4.16) de

forma que eixo ficasse mais próximo ao centro da plataforma possível. Essa escolha se baseou na

ideia de concentrar a massa do robô no centro da plataforma, onde as seis pernas podem trabalhar

em conjunto, a maior parte do tempo, para sustenta-lo. Os encaixes retangulares foram projetado

para receberem os motores com os eixos apontando para baixo, de forma que o movimento dos

SP1 ocorra no plano inferior da plataforma e os componentes eletrônicos, que são mais leves,

possam estar posicionados de forma mais segura acima da plataforma. Esta configuração também

permite ao hexápode possa realizar movimentos como rastejamento com maior estabilidade.

Dois furos de 2mm foram incluídos na proximidade dos encaixes retangulares para

fixação dos motores por um conjunto de porca e parafusos especificado na Seção 4.3.2.4. Na

Figura 4.13 temos o esquema de montagem para uma perna. O desenho de projeto mecânico da

PC e outros estão disponíveis no Apêndice A.

O SP1 deve ser conectado ao servomotor horizontal indiretamente através de um dos

acessórios de fixação e um parafuso fornecidos pelo fabricante. Considerando o pequeno tamanho

e simplicidade geométrica, o acessório de uma ponta e cinco furos foi escolhido, de forma
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Figura 4.13: Esquema de montagem de uma perna.

Fonte: do Autor.

aparafusa-lo no segmento de perna no furo mais próximo ao eixo onde a Seção do acessório

é maior. O segundo furo foi escolhido uma vez que no primeiro haveria interferência com o

encaixe do eixo, já que o parafuso possuía um diâmetro maior que o furo (Figura 4.14).

Figura 4.14: Acessório de uma ponta e cinco furos escolhido para encaixe no eixo.

Fonte: do Autor.

O esquema de montagem na Figura 4.13 mostra que o SP1 também possui um corte na

parte vertical do perfil para possibilitar o encaixe do SP2 no segundo servo de forma a manter

o plano de movimento do SP2 alinhado com pivô de rotação da perna. Esta escolha pode ser

melhor observada na Figura 4.15, onde é possível perceber o esforço de projeto para manter a

ponta de contato da perna tão alinhada quanto possível com o pivô na PC e o plano de movimento.

Entretanto, o alinhamento não precisa ser exato, uma vez que é possível calibrar os motores para

que a diferença seja compensada, como também pode ser visto na Figura 4.15.

O SP2 foi projetado de forma simétrica e com a parte horizontal do perfil voltada para

cobrir o servomotor, concentrando a linha de massa no plano de movimento como forma de
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Figura 4.15: Alinhamento do plano de movimento.

Fonte: do Autor.

reduzir distorções no movimento. O segmento possui dois furos colineares ao eixo de cada servo

para que a montagem do acessório no servo possa ser realizadas posteriormente à montagem do

acessório no segmento.

O SP3 foi desenhado a partir de uma distância determinada da ponta até o eixo do terceiro

servomotor, de forma a criar um ponto de contato com o solo respeitando a distância planejada.

Na extremidade superior tem-se um encaixe lateral para o servo e dois furos para conjuntos porca

e parafuso. A parte horizontal do perfil é novamente posicionada sobre o servo garantindo maior

estabilidade na montagem e melhor alinhamento das massas no plano de movimento vertical.

As dimensões e formas gerais para as partes podem ser observadas na Figura 4.16. Os

desenhos de projeto mecânico detalhados encontram-se no Apêndice A. A Figura 4.17 retrata o

desenho em vista isométrica.

Figura 4.16: Dimensões finais de projeto.

Fonte: do Autor.
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Figura 4.17: Vista isométrica do projeto mecânico atual.

Fonte: do Autor.

4.3.4 Fabricação

Com base no desenho de projeto discutido na Seção 4.3.3 e disponível no Apêndice

A, o processo de fabricação foi delineado conforme exposto na Tabela 4.9. Os métodos de

fabricação e ferramentas foram escolhidos de acordo com a disponibilidade no LTM (Laboratório

de Tecnologia Mecânica). Os rebolos, brocas e serras foram selecionados de acordo com a

disponibilidade em virtude da alta trabalhabilidade característica do Alumínio comum e a ordem

de realização das operações também se deu de acordo com a disponibilidade das ferramentas. A

s peças foram fabricadas a partir de uma chapa de alumínio e cantoneiras com especificações

disponíveis na Tabela 4.10.

Devido à falta de precisão dos processos manuais, foi empregado o uso de gabaritos

impressos para a garantia da distância correta entre furos e arestas. Foram utilizados furos em

linha, seguidos de limagem para a remoção de material nas partes de difícil acesso para a serra. A

peça central do corpo do hexápode foi fabricada por conformação manual de uma chapa cortada,

onde, com o uso de um martelo pequeno e um apoio de madeira maciça com cantos vivos, foi

possível forjar detalhes na geometria da peça capazes de diminuir a suscetibilidade à flexão.

Os encaixes para motores na parte central do robô foram fabricados utilizando-se de uma mini

retifica manual e um rebolo de uso geral.
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Tabela 4.9: Operações gerais realizadas durante a fabricação do Protótipo I.

Peça Peças Operações Ferramenta
PC 1 Corte do contorno Serra bi-metal 12"24 dentes

Furação Broca de aço rápido 2mm
Corte dos encaixes internos Disco abrasivo 1"
Dobramento das abas Martelo

SP1I 6 Corte do contorno Serra bi-metal 12"24 dentes
Furação Brocas de aço rápido 2mm e 7mm
Nivelamento do corte para motor Lima

SP2I 6 Corte do contorno Serra bi-metal 12"24 dentes
Furação Broca de aço rápido 2mm

SP3I 6 Corte do contorno Serra bi-metal 12"24 dentes
Furação Brocas de aço rápido 2mm e 5mm
Nivelamento do corte para motor Lima

Tabela 4.10: Materiais utilizados para fabricação.

Perfil em L Alumínio 1/2"x 1/2"x 1/16"
Chapa de Alumínio 0,8mm

4.3.5 Montagem

O processo de montagem do primeiro protótipo seguiu o esquema da Figura 4.13, sendo

feito o uso de fita adesiva para prender e limitar a movimentação dos cabos de alimentação e

controle dos servos. As placas controladoras foram embarcadas sobre um recorte de borracha

E.V.A. para evitar condução. O esquema de cabeamento pode ser visto no Apêndice B. O

resultado da montagem pode ser observado na Figura 4.18.Na Tabela 4.11 tem-se a relação de

pinos e portas utilizados das placas controladoras, essa relação foi utilizada durante o cabeamento

e é fundamental para a etapa de programação.

Tabela 4.11: Conexões dos componentes eletrônicos.

Componente Início Fim Destino
Arduino A-B USB Computador
Arduino Pino A5 Pino SCL Módulo PWM
Arduino Pino A4 Pino SDA Módulo PWM
Arduino Pino 3 e 9 Entrada de sinal Servo Motor 17 e 18
Módulo PWM Pino 0-15 Entrada de sinal Servo Motor 1-16
Módulo PWM Pino 5V Trilha 5V Fonte
Módulo PWM Pino GND Trilha Neutra Fonte
Servo Motor 1-18 Pino 5V Trilha 5V Fonte
Servo Motor 1-18 Pino GND Trilha Neutra Fonte

Um dos primeiros inconvenientes descobertos no processo de montagem foi a não
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Figura 4.18: Montagem do Protótipo I. Régua de 30cm inclusa para referência.

Fonte: do Autor.

conformidade dimensional nos acessórios de encaixe fornecidos pelo fabricante. Devido a

pequenos desvios angulares nestas peças (Figura 4.19), o alinhamento dos segmentos estruturais

das pernas ficou prejudicado. Outro fator de desalinhamento foi a falta de rigidez do conjunto

mecânico dos servos, que permitia pequenos movimentos alheios ao plano de movimento devido.

Ainda foi percebido que como a disposição das nervuras para fixação (Figura 4.19) no eixo

é diferente em cada motor, ocorreu um desalinhamento global dos acessórios. Isso pode ser

observado quando comparam-se os acessórios lado a lado estando os motores operando a uma

mesma frequência de excitação, ou seja, a um mesmo ângulo.

Figura 4.19: Desvio angular do acessório e nervuras para encaixe do acessório no eixo.

Fonte: do Autor.

Os parafusos utilizados para fixação dos motores foram apertados de forma que pequenas

deformações na carcaça garantissem a coesão da junta. Essa junta coesa resiste aos esforços no

plano de cisalhamento entre a carcaça do motor e a estrutura. No caso de parafusos sem aperto

adequado, os esforços seriam resistidos pelo corpo do parafuso. O mesmo princípio de fixação

foi utilizado nos parafusos dos acessórios de encaixe. Nos acessórios foram utilizados parafusos

pontiagudos capazes de deformar o material polimérico formando uma rosca.



68 Capítulo 4. Desenvolvimento do Projeto

Figura 4.20: Processo de acoplamento.

Fonte: do Autor.

O encaixe dos segmentos do robô nos motores foi realizado de forma aproximada

devido ao exposto problema de alinhamentos diferentes para cada conjunto acessório-eixo. Para

contornar o problema, uma posição zero foi criada virtualmente durante a etapa de programação.

A posição zero virtual (Tabela 4.12) corresponde a uma frequência, registrada na forma de

ângulo, que quando enviada resulta em uma posição alinhada com o eixo horizontal, no caso

dos segmentos verticais, e alinhada com o raio do corpo do hexápode no caso dos segmentos

horizontais. O acoplamento levou em consideração os ângulos de varredura necessários para

cada tipo de segmento. Para isso os motores foram estimulados para seus respectivos máximos

durante a montagem, enquanto os segmentos eram fixados na posição máxima prevista, incluindo

uma margem de segurança. O processos de acoplamentos pode ser visto na Figura 4.20 enquanto

os limites de varredura e o mapeamento, com a posição zero coincidente com o zero virtual, na

Tabela 4.13.

Tabela 4.12: Zeros virtuais em graus.

Servo 01 02 03 04 05 06 07 08 09
Tipo SV2 SH SV1 SV2 SH SV1 SV2 SH SV1

Ângulo 39 81 68 46 88 58 26 89 59
Servo 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Tipo SV2 SH SV1 SV2 SH SV1 SV2 SV1 SH

Ângulo 40 113 65 33 89 68 54 73 96

Tabela 4.13: Limites de varredura por tipo de segmento.

Tipo SH SV1 SV2
Máximo 60 120 30
Mínimo -60 -30 -90
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Os limites superiores e inferiores efetivos de varredura para cada tipo de servo foram

estabelecidos a partir dos valores utilizados para os zeros virtuais. Um segmento horizontal

precisaria que sua posição zero se encontra-se em 90◦reais, porém, uma vez que no caso do

Servo 18 o zero virtual está em 96◦, seria necessário que o servo varresse de 186◦a 6◦, o que

seria impossível. Desta forma os limites superiores e inferiores efetivos são diferentes dos reais,

de forma que área de varredura resultante seja igual para todos os servos de um mesmo tipo.

4.3.6 Programação: Protótipo I

Figura 4.21: Diagrama de fluxo de comando.

Fonte: do Autor.

O Protótipo I foi programado com funções básicas em três níveis: funções para a interface

serial com o computador, funções para acionamento dos motores diretamente ou através do

módulo de PWM e funções para a execução de acionamentos ordenados, utilizadas para a

realização de movimentos simples, como se levantar.

O diagrama na Figura 4.21 esquematiza o processo de controle. Na primeira etapa o

computador, em comunicação serial com o microcontrolador, envia um código numérico, que é

recebido e interpretado por uma função de leitura, executada a cada loop, responsável por então

chamar a função desejada.

Algumas das funções controlam os servos individualmente, no caso dos servos de número

1 à 16, que são controlados pelo módulo PWM, o ângulo desejado deve ser convertido em pulso
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elétrico com comprimento adequado, essa conversão é realiza por uma função especifica. É pos-

sível acionar os servos 17 e 18, que foram conectados diretamente à Arduino devido ao módulo

possuir capacidade para apenas 16 servos, sem a conversão em sinal pois a biblioteca nativa da

Arduino lida internamente com a conversão. Os acionamentos passam por uma checagem em

relação aos limites de operação dos servos de forma a evitar danos. As funções de acionamento

também cuidam do mapeamento em relação ao zeros virtuais (Tabela 4.12).

Outra forma de acionar os servos é através das funções de conjunto, que acionam todos

os servos dos grupos SH, SV1 e SV2. Essas funções internamente chamam as funções de

acionamento individual em sequência, com períodos de espera, que são forçados pela função de

atraso do microcontrolador, de forma a controlar a velocidade do movimento realizado.

Os códigos numéricos utilizados na comunicação serial para chamada de funções estão

disponíveis na Tabela 4.14, todos os códigos implementados no robô em sua versão final estão

disponíveis no Apêndice C e seguiram a relação de conexões exposta na Tabela 4.11.

Tabela 4.14: Comunicação serial com o Protótipo I

Código Uso
1000 a 1019 Seleciona os servos 1 a 18

1020 Seleciona todos os servos SV1
1021 Seleciona todos os servos SV2
1022 Seleciona todos os servos SH

-180 a 180 Aciona o servo ou conjunto com o ângulo se for permitido

4.3.7 Testes: Protótipo I

Os primeiros destes do Protótipo I tiveram por objetivos gerais: a averiguação do funcio-

namento dos servos, a averiguação da correta execução das funções discutidas na Seção 4.3.6 e a

capacidade de executar movimentos simples.

A preparação para os testes constituiu-se na montagem de um ambiente de testes. Uma

mesa forrada com emborrachado E.V.A. foi utilizada como superfície de testes, o forro se

deveu ao fato que o protótipo com as pontas das pernas em alumínio patinava facilmente sobre

a superfície lisa da mesa. Foi incluída uma fonte de 400W, utilizada em computadores, que

alimentou o protótipo com suas saídas de 5V. Já o controle foi feito por comunicação serial,

através de um cabo USB A/B, utilizando-se computador com a IDE da Arduino instalada.

Outro aspecto importante do ambiente foi a inclusão de um suporte para o robô, que



4.3. PROTÓTIPO I 71

o mantinha suspenso apoiado em um arranjo de seis barbantes amarrados entre si e na parte

superior do suporte. Esta configuração foi de especial utilidade para os primeiros testes, onde

não sabia-se o comportamento possível dos servos na primeira alimentação do circuito e por

vezes, devido a implementação incorreta das funções durante prototipagem, o robô realizaria

movimentos erráticos.

Nos testes iniciais o protótipo operou suspenso para evitar excesso de esforços, e as

funções de acionamento das pernas individualmente e em conjunto, bem como as de comuni-

cação serial, foram testadas. Em seguida, embora capaz de se sustentar em diversas poses, o

Protótipo I demostrou-se incapaz de realizar movimentos com fluidez, apresentando instabilidade,

imprecisão e alto ruído quando autoapoiado.

Durante um teste de levantamento de três pernas para a implementação do movimento

de tríplice apoio, o esforço resultante combinado com o posicionamento irregular, em que uma

das pernas ficou retraída (Figura 4.22), devido a imprecisão mencionada anteriormente, resultou

na falha crítica de um dos motores (Figura 4.23).

Figura 4.22: Perna retraída durante pose de tríplice apoio.

Fonte: do Autor.

Figura 4.23: Fotos da sequência de movimentos resultando em falha.

Fonte: do Autor.

Esse comportamento era uma possibilidade imaginável, uma vez que as informações

fornecidas pelo fabricante eram escassas e a estrutura foi dimensionada a partir da única grandeza

limitante fornecida, o torque de parada, e da hipótese que esta seria pelo menos próxima ao torque
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dinâmico; isto somado ao comportamento evidenciado durante a etapa de validação mista, em

que viu-se o comportamento de distribuição dos esforços nas pernas quando subdimensionado.

O stall toque é uma grandeza característica dos servomotores, ele representa o máximo

torque ao qual pode-se submeter o motor sem que ele ceda e pode ser traduzido como torque de

parada. Entretanto esta grandeza não é representativa de um torque operacional no qual o motor

consiga fazer movimentos contínuos e precisos, conhecido como torque dinâmico. Desta forma,

como o protótipo poderia se sustentar apenas com grande instabilidade ficou demonstrando que,

no caso do servomotor utilizado, o torque de parada caracterizava uma grandeza muito mais

resistiva aos esforços externos do que capaz de ser exercida durante o movimento e que o torque

dinâmico deveria ser uma fração significantemente menor do o torque de parada, como discutido

na Seção 4.3.2.1.

4.4 PROTÓTIPO II

Tendo em vista os resultados dos testes do Protótipo I, foi necessário redimensionar a

estrutura do robô. Uma vez que o centro do hexápode já possuía as menores dimensões adequadas

como discutindo na etapa de desenho, foi realizado o redimensionamento das pernas para as

menores dimensões possíveis após uma série de ensaios para a determinação do torque dinâmico.

Naturalmente em decorrência da diminuição de medidas ocorre uma diminuição de massa

e esforços globais, podendo-se assim reutilizar os diversos resultados de confiança na estrutura

encontrados anteriormente. Isto é especialmente verdadeiro considerando-se que o primeiro

protótipo apenas falhou pela combinação de subdimensionamento de servos evidenciado com

uma operação arriscada a propósito de testes.

Em seguida novos testes foram feitos, avaliando aspectos como a relação entre as

amplitudes de movimento planejadas e as reais e a capacidade de caminhada em diferentes

alturas do novo protótipo.

4.4.1 Torque Dinâmico

A falha ocorrida durante os testes do Protótipo I evidenciou uma divergência entre o

torque de parada e o torque dinâmico, colocando a hipótese de serem suficientemente próximos

em questionamento. Desta forma, foi elaborado um conjunto de ensaios para determinar o torque

dinâmico.
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Figura 4.24: Configuração dos testes de torque dinâmico.

Fonte: do Autor.

Como pode ser observado na Figura 4.24, pequenos discos de aço inoxidável foram

empilhados sob uma perna na posição horizontal, em dois pontos da mesma: A e B, até que a

execução do movimento apresentasse interrupções. Para cada disco colocado, uma filmagem

foi realizada com a perna executando um movimento anti-horário de três a quatro vezes. Para

cada execução os mesmos padrões de pulsos elétricos foram aplicados, o pulso referente ao zero

horizontal e o referente ao limite superior resultante da montagem, com um mesmo intervalo

entre eles. Em cada filmagem selecionou-se a execução mais suave realizada, estas tiveram os

tempos dos quadros de incio e de fim registrados e o tempo de execução pôde ser calculado. Os

parâmetros dos ensaios podem ser encontrados na Tabela 4.15, as massas do motor e da perna

foram ponderadas de forma a representarem a massa que efetivamente oferecia resistência, uma

vez que parte da perna e do motor estavam geometricamente do lado esquerdo do eixo, o que

reduzia o esforço a ser suportado.

Tabela 4.15: Parâmetros dos ensaios de torque dinâmico.

Vídeo 15fps, 1920x1090px
∆tpulsos 200ms

m 7,81g
mp 7,72g
mm 7,52g
dA 75mm
dB 50mm
dp 40mm
dm 6,8mm

A Figura 4.25 traz um gráfico com os resultados de amplitude vertical e tempo para cada

ensaio denotado pelo número de massas m em A mais o número em B. A amplitude vertical

foi obtida medindo-se a diferença de altura entre a extremidade mais elevada da perna e a
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Figura 4.25: Gráfico amplitude e tempo vs. ensaio de torque dinâmico.

Fonte: do Autor.

base apoiada do segmento de perna anterior, como ilustrado na Figura 4.26. Observa-se que a

amplitude de movimento decresce com o incremento de cargas enquanto o tempo de execução

aumenta. A partir do ensaio 13 a variação destas grandezas se tornou mais brusca e o movimento

começou a perder suavidade. Nos ensaios 15 e 13+4 o movimento já não possuía continuidade,

o motor parava durante o movimento ou mesmo não o iniciava. Os dados completos dos ensaios

e das análises estão disponíveis na Tabela 4.16.

Figura 4.26: Obtenção da amplitude vertical em pixels.

Fonte: do Autor.

A próxima etapa de análise foi encontrar o torque dinâmico. Para tal a Equação 4.13 foi

empregada com os resultados disponíveis na Figura 4.27. Com estes dados foi possível estimar

um torque dinâmico (Tabela 4.17) baseado nos valores encontrados nos ensaios 13 e 12, pois,

embora a queda de desempenho se acentue em 13, este carregamento ainda conserva suavidade,

então optou-se por um misto dele com o anterior.
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Tabela 4.16: Resultados dos ensaios de torque dinâmico

A+B Tinicial [ms] Tfinal [ms] ∆t [ms] Av [px] Mtotal [N.m] A [◦] w [rad/s]
0 18 368 350 503 3,43E-03 35,1 1,75
1 4895 5233 338 501 9,18E-03 34,9 1,80
2 133 485 352 485 1,49E-02 33,4 1,66
3 4024 4366 342 477 2,07E-02 32,7 1,67
4 11435 11787 352 456 2,64E-02 30,8 1,53
5 2408 2758 350 436 3,22E-02 28,9 1,44
6 19252 19610 358 432 3,79E-02 28,6 1,39
7 200 563 363 430 4,37E-02 28,4 1,37
8 8654 8988 334 428 4,94E-02 28,2 1,47
9 4064 4431 367 420 5,51E-02 27,5 1,31

10 11300 11652 352 410 6,09E-02 26,6 1,32
11 13008 13409 401 404 6,66E-02 26,0 1,13
12 3802 4203 401 385 7,24E-02 24,3 1,06
13 12655 13173 518 373 7,81E-02 23,2 0,78

13+1 9830 10515 685 364 8,20E-02 22,3 0,57
14 16116 16953 837 334 8,39E-02 19,6 0,41

13+2 6392 7244 852 329 8,58E-02 19,1 0,39
13+3 4957 6313 1356 328 8,96E-02 19,1 0,25

15 7774 9228 1454 158 8,96E-02 3,5 0,04
13+4 11381 13121 1740 149 9,35E-02 2,7 0,03

Por fim, foi estudada a velocidade angular real e a influência da carga. Para isso medi-

ções semelhantes às de amplitude vertical foram realizadas, entretanto seguindo o esquema da

Figura 4.28, onde uma linha representando a posição inicial serve de referência para o traçado

de um triângulo na posição final, e utilizando-se a Equação 4.14.Como pode ser visto na Ta-

bela 4.16, observou-se que a velocidade do motor, quando carregado, difere consideravelmente

da velocidade de operação livre(Tabela 4.17) fornecida pelo fabricante. Foi estabelecida então

uma velocidade operacional referente a velocidade máxima suportada no patamar do torque

dinâmico.

Mtotal = m · A · dA +m ·B · dB +mp · dp +mm · dm (4.13)

woperacional =
Agraus · 2 · π · 1000

360 ·∆t
(4.14)
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Figura 4.27: Gráfico momento total vs. ensaio de torque dinâmico.

Fonte: do Autor.

Figura 4.28: Esquema de obtenção da amplitude.

Fonte: do Autor.

Tabela 4.17: Resultados finais do estudo dos servomotores.

Torque dinâmico 0,075 N.m
Torque de parada 0,2452 N.m
wlivre 10,5 rad/s
woperacional 0,9 rad/s

4.4.2 Modificações Mecânicas

Com a definição do torque dinâmico do SG92R foi possível re-executar as rotinas de

cálculo tendo-o como parâmetro. Os resultados estão disponíveis nas Figuras 4.29, 4.30, 4.31 e

4.32, onde é possível observar que todos as marchas planejadas escapam da zona de segurança.

Tendo em mente as capacidades mensuradas para os servomotores, tentando ainda manter-

se fiel à proposta de um robô de pernas longas, viu-se necessário reduzir as dimensões de duas

das juntas de cada perna.
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Figura 4.29: Esforços no Ripple Gait e torque dinâmico, R26(esq.) e R21(dir.)

Fonte: do Autor.

Figura 4.30: Esforços no Tripod Gait e torque dinâmico, R26(esq.) e R21(dir.)

Fonte: do Autor.

Foi estimada uma redução de cinco centímetros da junta da ponta e cinco centímetros da

junta do meio, a um total de dez centímetros. Esta operação reduziria a perna a aproximadamente

dois terços da original. O comprimento de redução foi arbitrado, objetivando a maior redução

de dimensões possível que conservasse o aspecto de mobilidade produzido pelas pernas longas,

isto é, a capacidade de caminhar em três alturas e passar por cima e por baixo de obstáculos de

dimensões próximas ao hexápode.

Tabela 4.18: Parâmetros para simulação dinâmica do Protótipo II.

Modo de Caminhada Velocidade Altura Raio
Elevada 1cm/s 11cm 14cm

Rastejamento 1cm/s 5cm 16cm
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Figura 4.31: Esforços no Wave Gait Contínuo e torque dinâmico, R26(esq.) e R21(dir.)

Fonte: do Autor.

Figura 4.32: Esforços no Wave Gait Discreto e torque dinâmico, R26(esq.) e R21(dir.)

Fonte: do Autor.

A rotina de verificações analíticas foi então executada para o novo conjunto de dimensões

e utilizando novos parâmetros como visto na Tabela 4.18. Os resultados (Figuras 4.33, 4.34, 4.35

e 4.36) mostram que a marcha do tipo Wave Gait contínuo se sobressaiu em termos de baixas

solicitações no cenário mais demandante, quando o raio de abertura das pernas é máximo. Desta

forma está marcha foi selecionada como marcha padrão para todos os testes subsequentes.

As outras marchas não foram mais utilizadas tendo em vista os esforços que ultrapassa-

vam os limites de torque dinâmico para algumas configurações de caminhada. Sendo a Wave

Gait contínua a única estável em todo o espectro de movimentos típicos planejados.

Uma vez que as novas dimensões foram validadas, pode-se modificar o desenho de
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Figura 4.33: Esforços no Ripple Gait, R16(esq.) e R14(dir.)

Fonte: do Autor.

Figura 4.34: Esforços no Tripod Gait, R16(esq.) e R14(dir.)

Fonte: do Autor.

projeto mecânico. Os novos segmento de perna dois (SP2II) e segmento de perna três (SP3II)

substituem os SP2I e SP3I na montagem do hexápode e estão disponíveis no Apêndice A.

Também está disponível o desenho do acessório de borracha desenhado para as pontas das pernas

do ProtótipoII com o intuito de elevar a tração com as superfícies de caminhada e amortecer

os choques de contato. O acessório foi fabricado a partir de pedaços de borracha de pneus de

bicicleta. A Figura 4.37 traz as novas dimensões dos segmentos e as do acessório.

4.4.3 Programação e Testes Preliminares: Protótipo II

Este segundo protótipo foi programado da mesma maneira que o protótipo anterior,

mantendo a lógica de acionamento por código numérico enviado por comunicação serial. Antes
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Figura 4.35: Esforços no Wave Gait Contínuo, R16(esq.) e R14(dir.)

Fonte: do Autor.

Figura 4.36: Esforços no Wave Gait Discreto, R16(esq.) e R14(dir.)

Fonte: do Autor.

Figura 4.37: Dimensões do SP2II, SP3II e acessório.

Fonte: do Autor.
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da realização dos testes desejados, foi necessário realizar alguns testes.

Primeiramente o robô foi posto em diferentes estances e foi arriado até este estar su-

portando integralmente seu peso próprio. Como esperado, o robô suportou todas as alturas e

espaçamentos de pernas propostos, com diferentes níveis de conformidade dimensional. As três

estances estudadas variaram a altura do centro Denavit-Hartenberg do robô (coplanar aos eixos

da segunda junta) e a projeção da distância entre este centro e a ponta das pernas, ou seja, o

“Raio” que as pernas teriam no chão. O resultado mais notável destes testes é a importância da

rigidez das juntas quanto à flexão. Isto é evidenciado principalmente nas estances mais baixas e

largas (Tabela 4.19). Cada estance foi medida de três a seis vezes.

Tabela 4.19: Resultados de ensaios de conformidade de posição

Programado Medido Erro
Configuração Altura Raio Altura Raio Altura Raio

A 11cm 14cm 11cm 16,2cm 0% 15%
B 8cm 15cm 8,3cm 17,3cm 4% 16%
C 5cm 16cm 4,2cm 18,8cm -16% 18%

4.4.4 Testes: Protótipo II - Wave Gait Discreto

Tendo em vista a falha catastrófica dos testes do Protótipo I, optou-se por não implementar

e testar a marcha Ripple Gait, como inicialmente planejado, utilizando ao invés a marcha Wave

Gait Discreta, dada que esta é a mais “segura” devido a sua baixa necessidade de esforços.

Primeiramente o robô precisaria levantar-se do chão a partir de uma estance neutra

para então começar a se locomover. Nesta etapa o robô foi içado pela sua parte central, e o

movimentos em questão programados e testados. Três parâmetros não-temporais são variáveis

nesta sequência de movimentos.

Primeiramente, o espaçamento das pernas no chão, determinando se os pés estariam mais

próximos ou afastados uns dos outros. Segundo, a altura do corpo ao fim do erguer, e durante o

movimento. Enfim, a largura do passo a ser realizado. Os parâmetros temporais da marcha são a

velocidade do movimento e a granularidade dos pontos de movimento.

Esta primeira implementação resultou em sucesso, com o robô sendo capaz de se lo-

comover, mesmo que apenas lentamente. Em vista do sucesso deste teste, tendo em mente os

esforços, optou-se então por realizar testes com a marcha Wave Gait Contínuo uma vez que este

apresentaria um melhor movimento.
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Figura 4.38: Obstáculos a serem superados pelo robô

Fonte: do Autor.

4.4.5 Testes: Protótipo II - Wave Gait Contínuo

Duas baterias de testes foram realizadas a fim de explorar a mobilidade do robô (Testes

com obstáculos), e a precisão de seus movimentos (Testes de desempenho de marcha).

4.4.5.1 Obstáculos

Em concordância com a proposta do trabalho, seguindo a premissa de um robô capaz

de alterar sua altura para passar sobre e sob obstáculos, foi elaborado um percurso simples

em que o robô teria que passar por cima de um obstáculo cilíndrico de 10 centímetros de

altura e aproximadamente seis centímetros de diâmetro, e em seguida passar por debaixo de um

obstáculo reto pendurado a 13,5 centímetros do solo (Figuras 4.38 e 4.39). Estas dimensões

foram estipuladas em função da altura superior (a ”cabeça” do robô) mais baixa possível para o

robô em posição estática, e para a altura inferior (a ”base”) mais alta possível em posição estática.

O robô superou facilmente o primeiro obstáculo, mas teve dificuldade em passar por

debaixo do segundo (Figura 4.40), sob o qual ao tentar passar sofreu muito deslizamento da ponta

das pernas, o que causou o robô a demorar muito mais do que deveria. Ainda assim, conseguiu

passar pelos dois obstáculos, caracterizando o sucesso do teste. O fenômeno de deslizamento

será então estudado nos testes de desempenho de marcha.

4.4.5.2 Desempenho de Marcha

Enfim, para verificar o desempenho do robô em diferentes estances de marcha, foi

realizado uma série de testes que consistiram em programar no robô uma caminhada que

teoricamente resultaria em um percurso de trinta centímetros. Esta caminhada foi programada

em nove configurações diferentes, variando a altura do centro do robô e a largura do passo dado.
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Figura 4.39: Teste de obstáculos

Fonte: do Autor.

Figura 4.40: Obstáculo superior e robô em estance baixa

Fonte: do Autor.
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A altura do robô foi variada em três configurações de altura/raio como explicitadas

na Tabela 4.19. A largura de passos (e por consequência a quantidade de passos) foi variada

conforme explicitado na Tabela 4.20.

Tabela 4.20: Largura e número de passos do teste de desempenho de marcha

Largura de Passos Passo 1cm Passo 2cm Passo 3cm
Número de Passos 30 15 10

Foram medidos então a distância percorrida frontalmente, o desvio lateral, e o desvio

angular. Para isto, um pequeno objeto foi pendurado no centro do robô de maneira a melhor

medir seu posicionamento inicial e final. Este objeto é apenas para auxiliar a marcação, e não

tem influência na marcha do robô. Os resultados desses testes estão explicitados nas Tabelas

4.21 a 4.23. Cada teste foi repetido três vezes, e os resultados de desvio representam uma média

dos desvios absolutos.

Também são mostrados os erros ponderados pelo número de passos dados, uma vez que

entende-se que um menor erro em um passo pode resultar em um maior erro total caso seja

repetido mais vezes.

Tabela 4.21: Desempenho de marcha 30cm - Distância percorrida

Distância Percorrida ±1cm Erro Erro por Passo
Passo 1cm 2cm 3cm 1cm 2cm 3cm 1cm 2cm 3cm

A 42,5cm 31,8cm 30,8cm 42% 6% 3% 1,40% 0,40% 0,30%
B 29,3cm 26,5cm 25,8cm -2% -12% -14% -0,07% -0,80% -1,40%
C 8,2cm 13,2cm 15,2cm -73% -56% -49% -2,43% -3,73% -4,90%

Percebe-se que a configuração mais alta com o passo mais largo é a que apresentou

o menor erro de distância percorrida, mas que nesta mesma altura o menor passo excedeu a

caminhada por 42%. Percebe-se também que o erro aumenta conforme o passo diminui. A

configuração média apresentou um pouco mais de dificuldade em percorrer o percurso em sua

integridade, mas apresentou a menor variação de erro em função da largura de passo, bem como

o menor erro por passo de todos os testes. Percebe-se também que o erro aumenta conforme o

passo aumenta.

Já a configuração baixa apresentou os piores resultados, sendo sequer capaz de atingir a

metade do percurso, sofrendo com muita derrapagem e geral não conformidade de movimento,

bem como deformações elásticas das juntas. Percebeu-se porém, que apesar do erro absoluto

aumentar bruscamente com a redução do número de passos, o erro médio por passo diminui.
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Tabela 4.22: Desempenho de marcha 30cm - Desvio lateral absoluto médio

Desvio Absoluto ±1cm Desvio por Passo Desv. por Dist. Percorrida
1cm 2cm 3cm 1cm 2cm 3cm 1cm 2cm 3cm

A 1,9cm 0,8cm 0,7cm 0,6mm 0,5mm 0,7mm 5cm/m 3cm/m 2cm/m
B 4,7cm 0,3cm 0,7cm 1,6mm 0,2mm 0,7mm 16cm/m 1cm/m 3cm/m
C 4,3cm 3,0cm 1,5cm 1,4mm 2,0mm 1,5mm 52cm/m 23cm/m 10cm/m

Percebe-se também que o desvio lateral médio tem uma tendência geral a aumentar com

a redução da largura de passo, principalmente a baixas alturas de marcha. Isto é mais evidente

quando observado no desvio por distância percorrida (Distância percorrida sendo a distância

realmente percorrida, e não a distância estipulada de 30cm).

Tabela 4.23: Desempenho de marcha 30cm - Desvio angular absoluto médio

Desvio Absoluto ±5o Desvo por Passo
Passo Passo 1cm Passo 2cm Passo 3cm Passo 1cm Passo 2cm Passo 3cm

A 8o 1o 4o 0, 27o 0, 07o 0, 40o

B 16o 0o 0o 0, 53o 0, 00o 0, 00o

C 5o 0o 15o 0, 17o 0, 00o 1, 50o

Quanto ao desvio angular, percebe-se que um comportamento errático, com algumas

combinações resultando em desvio angular desprezível (0o), mas ainda com tendência a menores

erros nas maiores alturas de caminhada.

Os protótipos não sofreram avarias na estrutura de sustentação, que resistiu sem danos

aparentes a todos os testes.
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5 CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS FUTURAS

Simulações qualitativas em software proprietário determinaram um considerável ganho

em mobilidade pela implementação de pernas longas de perfil baixo. Simulações quantitativas

determinaram que as proporções estipuladas para o tamanho e peso das pernas eram viáveis dadas

limitações de atuadores disponíveis em mercado. Efeito importante notado nestas simulações foi

a distribuição de esforços nas outras juntas quando o atuador é subdimensionado.

O protótipo parcial, construído com materiais disponíveis à mão, ressaltou a influência

da rigidez das juntas e granularidade do acionamento, e os efeitos que estes teriam nos atuadores

e no movimento. Também foi validado o algoritmo de cinemática inversa implementado. Além

disso, um desenvolvimento analítico sobre os esforços nas juntas durante diferentes marchas de

movimento validaram o comportamento observado na simulação numérica.

Utilizando a técnica de cinemática inversa foram esquematizados e programados dois

tipos diferentes de marcha para a movimentação inicial do robô, Tripod Gait e Ripple Gait, estes

que já haviam sido utilizados para determinação analítica dos esforços.

A falha catastrófica do primeiro protótipo, ao tentar se manter erguido, evidenciou uma

diferença entre o torque dinâmico e o torque de parada maior do que a esperada, entretanto as

vibrações esperadas foram menores e puderam ser desconsideradas. Observou-se também uma

influência muito maior da falta de rigidez das juntas em comparação ao protótipo parcial. Isso

resultou na necessidade de retrabalho do projeto.

Por meio de ensaios observou-se que o torque dinâmico real era cerca de um quarto do

imaginado. Novas marchas menos eficientes e menos exigentes em termos de esforços (Wave

Gait, discreto e contínuo) foram estudadas e programadas. O novo protótipo foi então construído.

Testes de mobilidade do novo protótipo evidenciaram o ganho de mobilidade pela escolha
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de pernas longas, com o robô sendo capaz de passar por cima e por baixo de obstáculos que

possuíam aproximadamente seu tamanho.

Evidenciou-se que marchas com alturas maiores (aproximando-se da postura utilizada

por Hodoshima et al.) apresentaram melhor desempenho de precisão, bem como menor sus-

ceptibilidade à distorção elástica das juntas, o que era esperado face os resultados das análises

dinâmicas em termos de esforços. Marchas com alturas mais baixas apresentaram sérios proble-

mas com falta de rigidez das juntas, bem como falta de aderência ao solo. Com isto é possível

concluir que posições de marcha mais altas são melhores em termos de esforços e precisão de

movimento. Esta conclusão evidencia a dificuldade de obter ganhos em mobilidade pela adoção

de pernas longas em virtude da dependência de atuadores de alto desempenho, como evidenciado

na etapa de simulações em software proprietário.

Frente ao exposto, é possível concluir que os objetivos inicias de estudo da implementação

de pernas longas foram alcançados. A adoção de pernas longas permitiu evitar obstáculos por

meio de diferentes alturas de caminhada. Embora o protótipo real não possua a capacidade de

executar todas as marchas desenhadas, os protótipos virtuais demonstraram a grande versatilidade

de movimentos do hexápode de pernas longas.

As análises por Newton-Euler demonstraram-se válidas ao passo que os testes, para

determinação do torque dinâmico real, revelaram os verdadeiros limites dos atuadores e os

mesmos se mostraram excedidos na análise, o que não se repetiu quando o novo protótipo, com

dimensões validadas analíticamente, foi capaz de realizar apenas as caminhadas previstas.

5.1 PERSPETIVAS FUTURAS

Para o desenvolvimento fluido do projeto tendo em vista todas as etapas propostas,

tempo disponível e o nível de detalhamento, diversos aspectos do projeto foram simplificados

e desenvolvidos de forma pouco aprofundada. Desta forma observou-se que existem muitas

melhorias e estudos mais detalhados a serem realizados sobre todos os aspectos do projeto.

As simulações em software proprietário foram rápidas e envolveram utilizar grande

quantidade de código e estruturas disponibilizados pelo fabricante. Em um estudo mais detalhado

seria possível aprofundar-se no funcionamento do software e utiliza-lo para análises cinemáticas

mais completas e como um laboratório para simulações virtuais de todos os aspectos de controle

e acionamento envolvidos.
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As análises pelas equações de Newrton-Euler so foram possíveis devido a diversas simpli-

ficações gerais e imposições de movimento. Estas análises se beneficiariam de um detalhamento

maior, como geometria de estruturas mais próxima a realidade, modelagem de um fator de atrito

não perfeito e majoritariamente pela modelagem da rigidez interna dos servomotores bem como

da velocidade de operação e capacidade real, no tempo, do acionamento. Nesse sentido uma

outra abordagem poderia ter sido feita de forma mais próxima às simulações pela técnica dos

elementos finitos, onde não haveria imposição de movimentos e sim de acionamento das juntas.

O modelo de atrito perfeito utilizado é um dos principais candidatos à uma revisão, uma

vez que falhou em retratar, mesmo de forma aproximada, a realidade enfrentada. Os protótipos

apresentaram deslizamento na maioria dos testes, mesmo após a fabricação de um acessório para

os pés de hexápode em busca de aumentar a tração.

Embora a estrutura de sustentação do robô tenha permitido a realização do que foi

proposto, a mesma não possuía aspectos que auxiliassem na estabilidade dos servosmotores, ao

não ajudarem a suportar os esforços lineares sofridos pelos eixos. Uma estrutura com pontos

pivotantes soldados ao lado oposto ao eixo na carcaça dos servomotores aliviaria esse problema.

Passagens e pontos de fixação para os fios dos componentes poderiam ser feitas para melhorar

a montagem e diminuir a possibilidade de danos. Estas mudanças seriam mais facilmente

realizáveis se outra estratégia construtiva fosse adotada senão a de modificar cantoneiras e chapas

de alumínio.

Para melhor caracterizá-lo como robô, o protótipo poderia fazer uso de sensoriamentos

tais quais sensores de contato para os pés e acelerômetros para localização e orientação. Este

sensoriamento, embora parte do roteiro inicial de projeto, não pôde ser feito em virtude dos longos

prazos de entrega dos componentes. Uma vez sensoriado, o protótipo tornar-se-ia plataforma de

estudos mais complexos em termos de locomoção e desempenho.

Por fim, a melhoria mais impactante possível para o projeto como foi concluído seria a

adoção de servomotores de alta qualidade, com grande torque dinâmico e alta rigidez no conjunto

de transmissão. Estes servos, embora custosos, possuem massas não muito superiores às dos

empregados, e requerimentos eletrônicos já disponíveis no hexápode.

A possibilidade de autonomia foi um objeto de estudo durante o projeto, tendo por

conclusão que o uso de baterias não seria possível devido ao acréscimo na massa total dos

protótipos que sobrecarregaria os motores. Com o uso de servomotores de maior desempenho,
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baterias de Lítio poderiam ser acopladas à base do robô. Por serem relativamente leves e

possuírem boa capacidade de descarga garantiriam autonomia e um menor custo na perda de

desempenho devido ao acréscimo na massa total.

Para a coleta de dados e controles básicos, um microcontrolador com capacidade para

conexões em redes sem fio poderia ser utilizado. Um exemplo é o NodeMCU. Com qualidades

semelhantes à Arduino, compartilhando a mesma IDE e linguagem de programação, poderia ser

facilmente utilizado em implementação futura.
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APÊNDICE A – DETALHAMENTO E DESENHOS DE PROJETO



 



DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA MECÂNICAUFF TEM

PROJ.: HEXÁPODE DE PERNAS LONGAS DIEDRO: 3° ESC.: 1 / 2

MONTAGEM DE UMA PERNA

JOSÉ D. C. GOMES E MATHEUS F. DE VASCONCELOS

UNID.: mm

13/10/2017

PEÇAQTD.#
PCI11
SG92R32
DIN 7985 (H) - M2x10-H63
DIN 934 - M264
ASM35
ANSI B18.6.5M - M2x0,4 x 5  - T - IA66
SP1I17
SP2I18
SP3I19

1

4
4

6

4429

44

2
3

3

8 6

3

3

3
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6

6
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6

3

5 2



 



DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA MECÂNICAUFF TEM

PROJ.: HEXÁPODE DE PERNAS LONGAS DIEDRO: 3° ESC.: 1 : 1

PEÇA: PLATAFORMA CENTRAL AXISSIMÉTRICA I - PCI

JOSÉ D. C. GOMES E MATHEUS F. DE VASCONCELOS

UNID.: mm

13/10/2017

23
,0

0

12,35
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7,
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41
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R1,00
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n2,0012X

EIXOS DE SIMETRIA
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DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA MECÂNICAUFF TEM

PROJ.: HEXÁPODE DE PERNAS LONGAS DIEDRO: 3° ESC.: 2 : 1

PEÇA: SEGMENTO DE PERNA 1 I - SP1I

JOSÉ D. C. GOMES E MATHEUS F. DE VASCONCELOS

UNID.: mm

13/10/2017

n7,00

n2,00

1,
80

75,00

12
,7
0

5,
90

7,00 6,58

5,562,44

n2,00 n2,00

23,00 8,00

10
,9
0

1,
80



 



DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA MECÂNICAUFF TEM

PROJ.: HEXÁPODE DE PERNAS LONGAS DIEDRO: 3° ESC.: 2 : 1

PEÇA: SEGMENTO DE PERNA 2 I - SP2I

JOSÉ D. C. GOMES E MATHEUS F. DE VASCONCELOS

UNID.: mm

13/10/2017

1,80 5,20

10
6,

84

3,
42

6,
58

n2,004X

EIXO DE SIMETRIA

6,35

12,70

1,80



 



DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA MECÂNICAUFF TEM

PROJ.: HEXÁPODE DE PERNAS LONGAS DIEDRO: 3° ESC.: 1 : 1

PEÇA: SEGMENTO DE PERNA 3 I - SP3I

JOSÉ D. C. GOMES E MATHEUS F. DE VASCONCELOS

UNID.: mm

13/10/2017

27
,7
7

1,80

12,70

4,72

n2,002X

R2,50

15
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,3
3
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0

70
,0
0



 



DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA MECÂNICAUFF TEM

PROJ.: HEXÁPODE DE PERNAS LONGAS DIEDRO: 3° ESC.: 2 : 1

PEÇA: SERVOMOTOR E ACESSÓRIO - SG92R E ASM

JOSÉ D. C. GOMES E MATHEUS F. DE VASCONCELOS

UNID.: mm

13/10/2017

#    NOME

01    SG92R

02    ACESSÓRIO DO MOTOR

R3,43

n4,60

n2,00

n1,205X

4,08

19,00

R1,85

2,504X

4,
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DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA MECÂNICAUFF TEM

PROJ.: HEXÁPODE DE PERNAS LONGAS DIEDRO: 3° ESC.: 2 : 1

PEÇA: SEGMENTO DE PERNA 2 II - SP2II E ACESSÓRIO

JOSÉ D. C. GOMES E MATHEUS F. DE VASCONCELOS

UNID.: mm

13/10/2017

#  NOME

01  ACESSÓRIO

02  SP2II

EIXO DE SIMETRIA
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4

n2,004X
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0
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DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA MECÂNICAUFF TEM

PROJ.: HEXÁPODE DE PERNAS LONGAS DIEDRO: 3° ESC.: 1 : 1

PEÇA: SEGMENTO DE PERNA 3 II - SP3II

JOSÉ D. C. GOMES E MATHEUS F. DE VASCONCELOS

UNID.: mm

13/10/2017
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APÊNDICE B – DESENHO ESQUEMÁTICO DO CIRCUITO
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APÊNDICE C – CÓDIGOS IMPLEMENTADOS - ARDUINO



#include <Servo.h> 1 

#include <Wire.h> 2 

#include <Adafruit_PWMServoDriver.h> 3 

 4 

Adafruit_PWMServoDriver pwm = 5 

Adafruit_PWMServoDriver(); 6 

 7 

#define TORSO 3.5     //cm 8 

#define COXA 5.5     //cm 9 

#define FEMUR 5.7     //cm 10 

#define TIBIA 10.0    //cm 11 

#define PI 3.1415 12 

 13 

#define maxPulseLength 550 14 

#define minPulseLength 145 15 

 16 

//Servos virtual zeros (between 180 - 0) 17 

//Angulo de input nos servos que resulta na 18 

posição zero real (pernas esticadas paralelas ao 19 

chão) 20 

#define Servo0Zero  39 21 

#define Servo1Zero  81 22 

#define Servo2Zero  68 23 

#define Servo3Zero  46 24 

#define Servo4Zero  88 25 

#define Servo5Zero  58 26 

#define Servo6Zero  26 27 

#define Servo7Zero  89 28 

#define Servo8Zero  59 29 

#define Servo9Zero  40 30 

#define Servo10Zero 113 31 

#define Servo11Zero 65 32 

#define Servo12Zero 33 33 

#define Servo13Zero 89 34 

#define Servo14Zero 68 35 

#define Servo15Zero 54 36 

#define ExtraServo16Zero 73 37 

#define ExtraServo17Zero 96 38 

 39 

Servo ExtraServo1; //S-1 yellow wire 40 

Servo ExtraServo2; //S-2 41 

#define ExtraServo1Pin 3 //yellow wire 42 

#define ExtraServo2Pin 5 43 

 44 

double angs [6][3] = {//Global servo position 45 

parameters matrix 46 

  {0.0, 0.0, 0.0}, 47 

  {0.0, 0.0, 0.0}, 48 

  {0.0, 0.0, 0.0}, 49 

  {0.0, 0.0, 0.0}, 50 

  {0.0, 0.0, 0.0}, 51 

  {0.0, 0.0, 0.0}}; 52 

int servoLink [6][3] = {//base mid tip //Servo-53 

adress reference matrix 54 

  {4, 5, 6}, 55 

  {1, 2, 3}, 56 

  {17, 16, 0}, 57 

  {7, 8, 9}, 58 

  {10, 11, 12}, 59 

  {13, 14, 15}}; 60 

int inputOld = 0; 61 

int inputNew = 0; 62 

double AngleMap; 63 

int modeSelection = 0; //Operation code 64 

void CheckInput(); 65 

void setlegpoint(int leg, double x, double y, 66 

double z); 67 

uint16_t DegreeToLength(double degree); 68 

void SetServo(int servoNumber, double 69 

angle); 70 

void UpdatePoints (); 71 

void WaveGaitStand(float stepsize, float 72 

radius, float height); 73 

void WaveGaitStart(float stepsize, float radius, 74 

float height, float stepheight, int 75 

framesperstep, int framedelay, int cycles); 76 

void WaveGaitStepUp(double height, double 77 

radius); 78 

void WaveGaitStepTo(double 79 

fromHeight,double down, double radius); 80 

void WaveGaitGo(double height, double 81 

radius, int cycles, double stepsize); 82 

 83 

void setup() { 84 

  Serial.begin(9600); 85 

  //Serial.flush(); 86 

  ExtraServo1.attach(ExtraServo1Pin);  87 

  ExtraServo2.attach(ExtraServo2Pin); 88 

  pwm.begin(); 89 

  pwm.setPWMFreq(60);  // Analog servos run 90 

at ~60 Hz updates 91 

  AngleMap = (maxPulseLength - 92 

minPulseLength) / 180; //Mapeia as 93 

frequencias para uso com angulos 94 

  Serial.println("Controll started."); 95 

  yield(); 96 

  pinMode( A1, INPUT); 97 

  pinMode( A0, INPUT); 98 

  pinMode( A3, INPUT); 99 

} 100 

void loop() 101 

{ 102 

  CheckInput(); 103 

} 104 

 105 

void TipX(int x) 106 

{ // Tip: S6 S3 S0 S9 S12 S15 107 

  pwm.setPWM(6, 0, DegreeToLength(x)); 108 

  pwm.setPWM(3, 0, DegreeToLength(x)); 109 

  pwm.setPWM(0, 0, DegreeToLength(x)); 110 

  pwm.setPWM(9, 0, DegreeToLength(x)); 111 

  pwm.setPWM(12, 0, DegreeToLength(x)); 112 

  pwm.setPWM(15, 0, DegreeToLength(x)); 113 

} 114 

void BaseX(int x) 115 

{ // Base: S4 S1 S-2 S7 S10 S13 116 

  pwm.setPWM(4, 0, DegreeToLength(x)); 117 

  pwm.setPWM(1, 0, DegreeToLength(x)); 118 

  pwm.setPWM(7, 0, DegreeToLength(x)); 119 

  pwm.setPWM(10, 0, DegreeToLength(x)); 120 

  pwm.setPWM(13, 0, DegreeToLength(x)); 121 

  ExtraServo2.write(x); 122 

} 123 

void MidX(int x) 124 

{ // Mid: S5 S2 S-1 S8 S11 S14 125 

  pwm.setPWM(5, 0, DegreeToLength(x)); 126 

  pwm.setPWM(2, 0, DegreeToLength(x)); 127 

  pwm.setPWM(8, 0, DegreeToLength(x)); 128 

  pwm.setPWM(11, 0, DegreeToLength(x)); 129 

  pwm.setPWM(14, 0, DegreeToLength(x)); 130 

  ExtraServo1.write(x); 131 

} 132 

 133 

//PositionsData /// 134 



void StoragePosition() { 135 

  for (int n = 0; n <= 5; n++) { 136 

    angs[n][0] = 0; 137 

    angs[n][1] = -90; 138 

    angs[n][2] = -25; 139 

  } 140 

  Serial.println("Loaded"); 141 

} 142 

void ZeroPosition() { 143 

  for (int n = 0; n <= 5; n++) { 144 

    angs[n][0] = 0; 145 

    angs[n][1] = 0; 146 

    angs[n][2] = 0; 147 

  } 148 

  Serial.println("Loaded"); 149 

} 150 

void StandPose(double center, double eta) { 151 

//x y z 152 

  setlegpoint( 0,  eta * cos(0.0 * PI / 3.0),  eta * 153 

sin(0.0 * PI / 3.0),  -center); 154 

  setlegpoint( 1,  eta * cos(1.0 * PI / 3.0),  eta * 155 

sin(1.0 * PI / 3.0),  -center); 156 

  setlegpoint( 2,  eta * cos(2.0 * PI / 3.0),  eta * 157 

sin(2.0 * PI / 3.0),  -center); 158 

  setlegpoint( 3,  eta * cos(3.0 * PI / 3.0),  eta * 159 

sin(3.0 * PI / 3.0),  -center); 160 

  setlegpoint( 4,  eta * cos(4.0 * PI / 3.0),  eta * 161 

sin(4.0 * PI / 3.0),  -center); 162 

  setlegpoint( 5,  eta * cos(5.0 * PI / 3.0),  eta * 163 

sin(5.0 * PI / 3.0),  -center); 164 

  Serial.println("Loaded"); 165 

} 166 

void UpdatePoints () { 167 

  for (int n = 0; n <= 2; n++) { 168 

    for (int m = 0; m <= 5; m++) { 169 

      SetServo(servoLink [m][n], angs[m][n]); 170 

    } 171 

  } 172 

} 173 

 174 

void setlegpoint(int leg, double x, double y, 175 

double z) { 176 

  double x1, x2, y1, y2, z1, z2; 177 

  double a0, a1, a2; 178 

  double D, alfa, beta, Y; 179 

  //DENAVIT HARTENBERG 180 

  Y =  PI / 3.0;           //Y é ângulo referente ao 181 

zero da perna em questão; com perna 0 sendo 182 

perna de angulo 0 183 

  Y = Y * leg; 184 

  // 185 

  x1 = x * cos(Y) + y * sin(Y) - 186 

TORSO;       //transformada DH das coord 187 

globais para base junta 0 (sistema coord 0->1) 188 

  y1 = -x * sin(Y) + y * cos(Y); 189 

  z1 = z; 190 

  // 191 

  a0 = atan2(y1, x1);       //angulo junta 0 / 192 

atan2 dá o ângulo obtido por catetos Y e X. 193 

Verificar se no arduino a ordem y/x está certa 194 

  // 195 

  x2 = x1 * cos(a0) - COXA + y1 * 196 

sin(a0);      //transformada DH coord junta0-197 

>junta1 (sistema coord 1->2) 198 

  y2 = z1; 199 

  z2 = x1 * sin(a0) - y1 * cos(a0); 200 

  // 201 

  D = (pow(x2, 2) + pow(y2, 2) - 202 

pow(FEMUR, 2) - pow(TIBIA, 2)) / (2 * 203 

FEMUR * TIBIA);  //parâmetro D para obter 204 

angulo cotovelo a2; obtido pela lei dos 205 

cossenos 206 

  if (D > 1) { 207 

    Serial.println("IK Failure, point out of 208 

reach"); 209 

    return -1;        //retorna -1 erro 210 

  } 211 

  a2 = atan2(-sqrt(1 - pow(D, 2)), 212 

D);            //D deve ser menor que 1 213 

  // 214 

  beta = atan2(y2, x2);                       //ângulos 215 

auxiliares para obtenção de a1 a partir de a2 216 

  alfa = atan2(TIBIA * sin(a2), FEMUR + 217 

TIBIA * cos(a2)); 218 

  // 219 

  a1 = beta - alfa;                             //Ângulo 220 

a1; 221 

  a0 = -a0 * 180.0 / PI; 222 

  a1 = -a1 * 180.0 / PI; 223 

  a2 = -a2 * 180.0 / PI; 224 

  angs[leg][0] = a0; 225 

  angs[leg][1] = a1; 226 

  angs[leg][2] = a2; 227 

} 228 

 229 

void CheckInput() 230 

{ 231 

  while (Serial.available() > 0) 232 

  { 233 

    inputNew = Serial.parseInt(); 234 

    delay(5); 235 

  } 236 

  if (inputNew != inputOld) { 237 

    inputOld = inputNew; 238 

    Serial.println("Received: " + 239 

(String)inputNew); 240 

    CodeDecompiler(inputNew); 241 

  } 242 

} 243 

void CodeDecompiler (int code) 244 

{ 245 

  if ((code <= 180) && (code >= -180)) 246 

  { 247 

    if (modeSelection == 20) { 248 

      MidX(code);//Moves middle segments 249 

    } 250 

    else if (modeSelection == 21) { 251 

      TipX(code);//Moves tips segments 252 

    } 253 

    else if (modeSelection == 22) { 254 

      BaseX(code);//Moves base segments 255 

    } 256 

    else if ((modeSelection >= 0) && 257 

(modeSelection <= 17)) 258 

    { 259 

      SetServo(modeSelection, code); 260 

    } 261 

  } 262 

  else if (code >= 1000) 263 

  { 264 

    modeSelection = code - 1000; 265 

    if (modeSelection == 16) { 266 

      Serial.println("Servo extra 1 (S-1) 267 

selecionado"); 268 



    } 269 

    else if (modeSelection == 17) { 270 

      Serial.println("Servo extra 2 (S-2) 271 

selecionado"); 272 

    } 273 

    else if (modeSelection == 20) { 274 

      Serial.println("Servos dos segmentos 275 

médios selecionados"); 276 

    } 277 

    else if (modeSelection == 21) { 278 

      Serial.println("Servos dos segmentos 279 

finais selecionados"); 280 

    } 281 

    else if (modeSelection == 22) { 282 

      Serial.println("Servos dos segmentos da 283 

base selecionados"); 284 

    } 285 

    else if (modeSelection == 29) { 286 

      UpdatePoints (); 287 

      Serial.println("Pose updated"); 288 

    } 289 

    else if (modeSelection == 26) { 290 

      Serial.println("StoragePosition"); 291 

      StoragePosition(); 292 

    } 293 

    else if (modeSelection == 27) { 294 

      Serial.println("ZeroPosition"); 295 

      ZeroPosition(); 296 

    } 297 

    else if (modeSelection == 30) { 298 

      Serial.println("StandPose"); 299 

      StandPose(8, 20); 300 

    } 301 

    else if (modeSelection == 34) { 302 

      Serial.println("UP AND DOWN"); 303 

      for (double i = 0; i <= 500; i++) { 304 

        StandPose(i * 0.0125 + 5.0, 15.0); 305 

        UpdatePoints(); 306 

        delay(25); 307 

      } 308 

      delay(500); 309 

      for (double i = 500; i >= 0; i--) { 310 

        StandPose(i * 0.0125 + 5.0, 15.0); 311 

        UpdatePoints(); 312 

        delay(25); 313 

      } 314 

    } 315 

    else if (modeSelection == 35) { 316 

      Serial.println("UP AND DOWN"); 317 

      for (double i = 0; i <= 500; i++) { 318 

        StandPose(i * 0.0150, 16.0); 319 

        UpdatePoints(); 320 

        //delay(10); 321 

      } 322 

      delay(500); 323 

      for (double i = 500; i >= 0; i--) { 324 

        StandPose(i * 0.0150, 16.0); 325 

        UpdatePoints(); 326 

        //delay(10); 327 

      } 328 

    } 329 

    else if (modeSelection == 36) { 330 

      Serial.println("UP AND DOWN"); 331 

      for (double i = 0; i <= 250; i++) { 332 

        StandPose(i * 0.030, 16.0); 333 

        UpdatePoints(); 334 

        //delay(10); 335 

      } 336 

      delay(500); 337 

      for (double i = 250; i >= 0; i--) { 338 

        StandPose(i * 0.030, 16.0); 339 

        UpdatePoints(); 340 

        //delay(10); 341 

      } 342 

    } 343 

    else if (modeSelection == 42) { 344 

      WalkDoubleTripodStartPose(); 345 

    } 346 

    else if (modeSelection == 43) { 347 

      Serial.println("DoubleTripodDumbWalk")348 

; 349 

      WalkDoubleTripod(); 350 

      WalkDoubleTripod(); 351 

      WalkDoubleTripod(); 352 

      WalkDoubleTripod(); 353 

    } 354 

    else if (modeSelection == 42) { 355 

      Serial.println("CircularLeg"); 356 

      ZeroPosition(); 357 

      UpdatePoints(); 358 

      for (int n = 0; n <= 628 ; n++) { 359 

        int isDone; 360 

        int treta = 16; 361 

        setlegpoint( 0,  eta * cos(0.0 * PI / 3.0) + 362 

2 * cos((double)n / 100.0),  eta * sin(0.0 * PI / 363 

3.0) + 2 * sin((double)n / 100.0),  -7); 364 

        UpdatePoints(); 365 

        delay(10); 366 

      } 367 

      ZeroPosition(); UpdatePoints(); 368 

modeSelection = 27; 369 

    } 370 

    else if (modeSelection == 45) { 371 

      Serial.println("WaveStand"); 372 

      WaveGaitStand(6, 14, 7.5); 373 

    } 374 

    else if (modeSelection == 46) { 375 

      Serial.println("WaveGaitStart"); 376 

      WaveGaitStart(6, 14, 7.5, 3, 25, 50, 1); 377 

    } 378 

    else if (modeSelection == 47) { 379 

      Serial.println("WaveGaitStart"); 380 

      WaveGaitStart(6, 14, 7.5, 3, 25, 40, 4); 381 

    } 382 

    else if (modeSelection == 48) { 383 

      Serial.println("WaveStand"); 384 

      WaveGaitStand(2.5, 15, 7.5); 385 

    } 386 

    else if (modeSelection == 49) { 387 

      Serial.println("WaveGaitStart"); 388 

      WaveGaitStart(2.5, 15, 7.5, 3, 25, 15, 5); 389 

    } 390 

    else if (modeSelection == 50) { 391 

      Serial.println("WaveGaitStart"); 392 

      WaveGaitStart(2.5, 15, 7.5, 3, 20, 10, 5); 393 

    } 394 

    else if (modeSelection == 51) { 395 

      Serial.println("From0WaveGaitStand"); 396 

      ZeroPosition(); 397 

      UpdatePoints(); 398 

    } 399 

    else if (modeSelection == 52) { 400 

      Serial.println("From0WaveGaitStart"); 401 

      StoragePosition(); 402 



      UpdatePoints(); 403 

      delay(500); 404 

      //WaveGaitGo(0.030); 405 

      delay(500); 406 

      StoragePosition(); 407 

      UpdatePoints(); 408 

      delay(500); 409 

      ZeroPosition(); 410 

      UpdatePoints(); 411 

    } 412 

    else if (modeSelection == 53) { 413 

      WaveGaitStepUp(11, 14); 414 

    } 415 

    else if (modeSelection == 54) { 416 

      WaveGaitStepUp(5, 16); 417 

    } 418 

    else if (modeSelection == 60) { 419 

      Serial.println("From0WaveGaitStart"); 420 

      WaveGaitGo(11, 14, 22, 2.4);//andar 421 

      delay(1000); 422 

 423 

      WaveGaitStepTo(11, 3, 14); //descer 424 

      delay(1000); 425 

 426 

      for (int n = 0; n <= 10; n++) { 427 

        WaveGaitStart(0, 14 + n * 0.2, 8, 1, 5, 0, 428 

1); 429 

      } 430 

      delay(50); 431 

      WaveGaitStepTo(8, 3, 16); 432 

      delay(50); 433 

 434 

      WaveGaitGo(5, 16, 19, 3); 435 

      WaveGaitStepTo(5, 7, 16); 436 

    } 437 

    else if (modeSelection == 61) { 438 

      Serial.println("Set height 11 radius 14"); 439 

      WaveGaitStand(0.0, 14, 11); 440 

      delay(5); 441 

      UpdatePoints(); 442 

    } 443 

    else if (modeSelection == 62) { 444 

      Serial.println("Set height 8 radius 15"); 445 

      WaveGaitStand(2.0, 15, 8); 446 

      delay(5); 447 

      UpdatePoints(); 448 

    } 449 

    else if (modeSelection == 63) { 450 

      Serial.println("Set height 5 radius 16"); 451 

      WaveGaitStand(2.0, 16, 5); 452 

      delay(5); 453 

      UpdatePoints(); 454 

    } 455 

 456 

    else if (modeSelection == 64) { 457 

      Serial.println("Walk 10 cycles step 3"); 458 

      WaveGaitGo(11, 14, 10, 3); 459 

      delay(50); 460 

    } 461 

    else if (modeSelection == 65) { 462 

      Serial.println("Walk 15 cycles step 2"); 463 

      WaveGaitGo(11, 14, 15, 2); 464 

      delay(50); 465 

    } 466 

    else if (modeSelection == 66) { 467 

      Serial.println("Walk 30 cycles step 1"); 468 

      WaveGaitGo(11, 14, 30, 1); 469 

      delay(50); 470 

    } 471 

    else if (modeSelection == 67) { 472 

      Serial.println("Walk 10 cycles step 3"); 473 

      WaveGaitGo(8, 15, 10, 3); 474 

      delay(50); 475 

    } 476 

    else if (modeSelection == 68) { 477 

      Serial.println("Walk 15 cycles step 2"); 478 

      WaveGaitGo(8, 15, 15, 2); 479 

      delay(50); 480 

    } 481 

    else if (modeSelection == 69) { 482 

      Serial.println("Walk 30 cycles step 1"); 483 

      WaveGaitGo(8, 15, 30, 1); 484 

      delay(50); 485 

    } 486 

    else if (modeSelection == 70) { 487 

      Serial.println("Walk 10 cycles step 3"); 488 

      WaveGaitGo(5, 16, 10, 3); 489 

      delay(50); 490 

    } 491 

    else if (modeSelection == 71) { 492 

      Serial.println("Walk 15 cycles step 2"); 493 

      WaveGaitGo(5, 16, 15, 2); 494 

      delay(50); 495 

    } 496 

    else if (modeSelection == 72) { 497 

      Serial.println("Walk 30 cycles step 1"); 498 

      WaveGaitGo(5, 16, 30, 1); 499 

      delay(50); 500 

    } 501 

 502 

    else if (modeSelection == 75) { 503 

      Serial.println("Walk"); 504 

      SmartWaveGaitStart(3, 14, 11, 4, 250, 5, 505 

1); 506 

      delay(50); 507 

    } 508 

    else if (modeSelection == 100) { 509 

      Serial.println("ZeroPosition - Panic"); 510 

      ZeroPosition(); 511 

      UpdatePoints(); 512 

    } 513 

    else if ((modeSelection <= 17) && 514 

(modeSelection >= 0)) { 515 

      Serial.println("Servo " + 516 

(String)modeSelection + " selecionado"); 517 

    } 518 

  } 519 

} 520 

 521 

uint16_t DegreeToLength (double degree) 522 

{ 523 

  uint16_t pulse = degree * AngleMap + 524 

minPulseLength; 525 

  if ((pulse <= maxPulseLength) && (pulse >= 526 

minPulseLength)) { //Security check 527 

    return pulse; 528 

  } 529 

  else { 530 

    pulse = (minPulseLength + 531 

maxPulseLength) / 2; 532 

    Serial.println("DegreeToLength error, pulse 533 

size exceded"); 534 

  } 535 

  return pulse; 536 



} 537 

//EndPositionsData  // 538 

void SetServo(int servoNumber, double angle) 539 

{ //Mask function with offsets and angle 540 

mapping 541 

  switch (servoNumber) { 542 

    case 0: 543 

      if ((angle >= -30) && (angle <= 150)) { 544 

        WriteServo (servoNumber, angle + 545 

Servo0Zero); 546 

      } 547 

      break; 548 

    case 1: 549 

      if ((angle >= -60) && (angle <= 60)) { 550 

        WriteServo (servoNumber, angle + 551 

Servo1Zero); 552 

      } 553 

      break; 554 

    case 2: 555 

      if ((angle >= -90) && (angle <= 30)) { 556 

        WriteServo (servoNumber, -angle + 557 

Servo2Zero); 558 

      } 559 

      break; 560 

    case 3: 561 

      if ((angle >= -30) && (angle <= 150)) { 562 

        WriteServo (servoNumber, angle + 563 

Servo3Zero); 564 

      } 565 

      break; 566 

    case 4: 567 

      if ((angle >= -60) && (angle <= 60)) { 568 

        WriteServo (servoNumber, angle + 569 

Servo4Zero); 570 

      } 571 

      break; 572 

    case 5: 573 

      if ((angle >= -90) && (angle <= 30)) { 574 

        WriteServo (servoNumber, -angle + 575 

Servo5Zero); 576 

      } 577 

      break; 578 

    case 6: 579 

      if ((angle >= -30) && (angle <= 150)) { 580 

        WriteServo (servoNumber, angle + 581 

Servo6Zero); 582 

      } 583 

      break; 584 

    case 7: 585 

      if ((angle >= -60) && (angle <= 60)) { 586 

        WriteServo (servoNumber, angle + 587 

Servo7Zero); 588 

      } 589 

      break; 590 

    case 8: 591 

      if ((angle >= -90) && (angle <= 30)) { 592 

        WriteServo (servoNumber, -angle + 593 

Servo8Zero); 594 

      } 595 

      break; 596 

    case 9: 597 

      if ((angle >= -30) && (angle <= 150)) { 598 

        WriteServo (servoNumber, angle + 599 

Servo9Zero); 600 

      } 601 

      break; 602 

    case 10: 603 

      if ((angle >= -60) && (angle <= 60)) { 604 

        WriteServo (servoNumber, angle + 605 

Servo10Zero); 606 

      } 607 

      break; 608 

    case 11: 609 

      if ((angle >= -90) && (angle <= 30)) { 610 

        WriteServo (servoNumber, -angle + 611 

Servo11Zero); 612 

      } 613 

      break; 614 

    case 12: 615 

      if ((angle >= -30) && (angle <= 150)) { 616 

        WriteServo (servoNumber, angle + 617 

Servo12Zero); 618 

      } 619 

      break; 620 

    case 13: 621 

      if ((angle >= -60) && (angle <= 60)) { 622 

        WriteServo (servoNumber, angle + 623 

Servo13Zero); 624 

      } 625 

      break; 626 

    case 14: 627 

      if ((angle >= -90) && (angle <= 30)) { 628 

        WriteServo (servoNumber, -angle + 629 

Servo14Zero); 630 

      } 631 

      break; 632 

    case 15: 633 

      if ((angle >= -30) && (angle <= 150)) { 634 

        WriteServo (servoNumber, angle + 635 

Servo15Zero); 636 

      } 637 

      break; 638 

    case 16: 639 

      if ((angle >= -90) && (angle <= 30)) { 640 

        WriteServo (servoNumber, -angle + 641 

ExtraServo16Zero); 642 

      } 643 

      break; 644 

    case 17: 645 

      if ((angle >= -60) && (angle <= 60)) { 646 

        WriteServo (servoNumber, angle + 647 

ExtraServo17Zero); 648 

      } 649 

      break; 650 

    default: 651 

      Serial.println("SetServo error"); 652 

      break; 653 

  } 654 

} 655 

void WriteServo (int servo, double 656 

writeAngle) //Servo motors defacto activate 657 

function 658 

{ 659 

  if (servo == 16) { 660 

    if ((writeAngle <= 180) && (writeAngle >= 661 

0)) { //Security check 662 

      ExtraServo1.write((int)writeAngle); 663 

    } 664 

    else { 665 

      Serial.println("WriteServo error"); 666 

    } 667 

  } 668 

  if (servo == 17) { 669 



    if ((writeAngle <= 180) && (writeAngle >= 670 

0)) { //Security check 671 

      ExtraServo2.write((int)writeAngle); 672 

    } 673 

    else 674 

    { 675 

      Serial.println("WriteServo error"); 676 

    } 677 

  } 678 

  else if ((servo >= 0) && (servo <= 15)) { 679 

    pwm.setPWM(servo, 0, 680 

DegreeToLength(writeAngle));//Security 681 

check embedded 682 

  } 683 

} 684 

 685 

 686 

float virtualCenter; 687 

////////////////// Marchas 688 

void WalkDoubleTripodStartPose() { 689 

  int  frames = 100; 690 

  int center = -7; 691 

  int a = 3.2; 692 

  double d = 2.5; 693 

  double c = 0.9969 * 16; 694 

  int ba = 15; 695 

  double b = 3; 696 

 697 

  int n = 0; 698 

  setlegpoint( 0, c, d - 2 * d * n / 699 

frames,  center); 700 

 701 

  setlegpoint( 1, a,  ba - b * n / frames,  center); 702 

  setlegpoint( 2, -a, ba - b * n / frames 703 

,  center); 704 

 705 

  setlegpoint( 3, -c, d - 2 * d * n / 706 

frames,  center); 707 

 708 

  setlegpoint( 4, -a, -ba - b * n / 709 

frames,  center); 710 

  setlegpoint( 5, a, -ba - b * n / frames, center); 711 

  Serial.println("Loaded"); 712 

} 713 

void WalkDoubleTripod() { 714 

  int  frames = 100; 715 

  int center = -7; 716 

  int a = 3.2; 717 

  double d = 2.5; 718 

  double c = 0.9969 * 16; 719 

 720 

  int ba = 15; 721 

  double b = 3; 722 

 723 

  for (int n = 0; n <= frames; n++) { 724 

    setlegpoint( 0, c, d - 2 * d * n / 725 

frames,  center); 726 

 727 

    setlegpoint( 1, a,  ba - b * n / 728 

frames,  center); 729 

    setlegpoint( 2, -a, ba - b * n / frames 730 

,  center); 731 

 732 

    setlegpoint( 3, -c, d - 2 * d * n / 733 

frames,  center); 734 

 735 

    setlegpoint( 4, -a, -ba - b * n / 736 

frames,  center); 737 

    setlegpoint( 5, a, -ba - b * n / frames, 738 

center); 739 

    delay(75); 740 

    UpdatePoints (); 741 

  } 742 

  //Fixing leg positions 743 

  for (int n = frames; n >= 0; n--) { 744 

    virtualCenter = (float)center + 3.0 * (float)n 745 

/ (float)frames; 746 

    setlegpoint( 0, c, d - 2 * d * n / 747 

frames,  virtualCenter); 748 

    delay(5); 749 

    UpdatePoints (); 750 

  } 751 

  for (int n = frames; n >= 0; n--) { 752 

    virtualCenter = center + 3.0 * n / frames; 753 

    setlegpoint( 1, a,  ba - b * n / 754 

frames,  virtualCenter); 755 

    delay(5); 756 

    UpdatePoints (); 757 

  } 758 

  for (int n = frames; n >= 0; n--) { 759 

    virtualCenter = center + 3.0 * n / frames; 760 

    setlegpoint( 2, -a, ba - b * n / frames 761 

,  virtualCenter); 762 

    delay(5); 763 

    UpdatePoints (); 764 

  } 765 

  for (int n = frames; n >= 0; n--) { 766 

    virtualCenter = center + 3.0 * n / frames; 767 

    setlegpoint( 3, -c, d - 2 * d * n / 768 

frames,  virtualCenter); 769 

    delay(5); 770 

    UpdatePoints (); 771 

  } 772 

  for (int n = frames; n >= 0; n--) { 773 

    virtualCenter = center + 3.0 * n / frames; 774 

    setlegpoint( 4, -a, -ba - b * n / 775 

frames,  virtualCenter); 776 

    delay(5); 777 

    UpdatePoints (); 778 

  } 779 

  for (int n = frames; n >= 0; n--) { 780 

    virtualCenter = center + 3.0 * n / frames; 781 

    setlegpoint( 5, a, -ba - b * n / frames, 782 

virtualCenter); 783 

    delay(5); 784 

    UpdatePoints (); 785 

  } 786 

  delay(100); 787 

  Serial.println("Finished"); 788 

} 789 

void TripodGaitFromZero() { 790 

  for (int n = 0; n <= 5; n++) { 791 

    angs[n][0] = 0; 792 

    angs[n][1] = -15; 793 

    angs[n][2] = -10; 794 

  } 795 

  UpdatePoints (); 796 

 797 

  int  frames = 200; 798 

  int center = -10; 799 

  #define xfrontal 3.2 800 

  #define  yamplitudelateral 2.5 801 

  #define  xlateral 0.9969 * 16 802 



  #define  yfrontal 15 803 

  #define  yamplitudefrontal 3 804 

  #define  intervalo 20 805 

 806 

    //StartPose 807 

    setlegpoint( 0, xlateral, yamplitudelateral 808 

,  center); 809 

    setlegpoint( 2, -xfrontal,  yfrontal, center); 810 

    setlegpoint( 4, -xfrontal, -yfrontal,  center); 811 

 812 

    setlegpoint( 3, -xlateral, -yamplitudelateral, 813 

center + 5.0); 814 

    setlegpoint( 1, xfrontal,  yfrontal - 815 

yamplitudefrontal, center + 5.0); 816 

    setlegpoint( 5, xfrontal, -yfrontal - 817 

yamplitudefrontal, center + 5.0); 818 

    UpdatePoints (); 819 

    delay(1000); 820 

 821 

  for (int n = 0; n <= frames; n++) { //Walking 822 

    setlegpoint( 0, xlateral, yamplitudelateral - 2 823 

* yamplitudelateral * n / frames,  center); 824 

    setlegpoint( 2, -xfrontal,  yfrontal - 825 

yamplitudefrontal * n / frames , center); 826 

    setlegpoint( 4, -xfrontal, -yfrontal - 827 

yamplitudefrontal * n / frames,  center); 828 

 829 

    setlegpoint( 3, -xlateral, -yamplitudelateral 830 

+ 2 * yamplitudelateral * n / 831 

frames,  (float)center + 5.0*(frames - n) / 832 

frames); 833 

    setlegpoint( 1, xfrontal,  yfrontal - 834 

yamplitudefrontal * (frames - n) / frames, 835 

(float)center + 5.0*(frames - n) / frames); 836 

    setlegpoint( 5, xfrontal, -yfrontal - 837 

yamplitudefrontal * (frames - n) / frames, 838 

(float)center + 5.0*(frames - n) / frames); 839 

    delay(intervalo); 840 

    UpdatePoints (); 841 

  } 842 

} 843 

void WaveGaitStand(float stepsize, float 844 

radius, float height) { //CHAME ESTA COM 845 

O ROBÔ SUSPENSO APENAS 846 

  setlegpoint( 0,  radius * cos(0.0 * PI / 847 

3.0),  radius * sin(0.0 * PI / 3.0) - stepsize / 2 + 848 

0 * stepsize / 5,  -height); 849 

  setlegpoint( 1,  radius * cos(1.0 * PI / 850 

3.0),  radius * sin(1.0 * PI / 3.0) - stepsize / 2 + 851 

1 * stepsize / 5,  -height); 852 

  setlegpoint( 2,  radius * cos(2.0 * PI / 853 

3.0),  radius * sin(2.0 * PI / 3.0) - stepsize / 2 + 854 

2 * stepsize / 5,  -height); 855 

  setlegpoint( 3,  radius * cos(3.0 * PI / 856 

3.0),  radius * sin(3.0 * PI / 3.0) - stepsize / 2 + 857 

3 * stepsize / 5,  -height); 858 

  setlegpoint( 4,  radius * cos(4.0 * PI / 859 

3.0),  radius * sin(4.0 * PI / 3.0) - stepsize / 2 + 860 

4 * stepsize / 5,  -height); 861 

  setlegpoint( 5,  radius * cos(5.0 * PI / 862 

3.0),  radius * sin(5.0 * PI / 3.0) - stepsize / 2 + 863 

5 * stepsize / 5,  -height); 864 

  UpdatePoints(); 865 

} 866 

 867 

void WaveGaitStart(float stepsize, float radius, 868 

float height, float stepheight, int 869 

framesperstep, int framedelay, int cycles) { 870 

  int currentleg; 871 

  double ycoord[6];   872 

  for (int ue = 0; ue <= 5; ue++) { 873 

    ycoord[ue] = radius * sin((double)ue * PI / 874 

3.0) - stepsize / 2 + (double)ue * stepsize / 5;} 875 

  for (int ue = 0; ue < cycles; ue++) { 876 

    currentleg = 0 877 

    for (int currentleg = 0; currentleg <= 5; 878 

currentleg++) {                                     //loop 879 

interno para cada perna 880 

      for (int n = 0; n <= framesperstep; n++) {   881 

        ycoord[currentleg] =  radius * 882 

sin((float)currentleg * PI / 3.0) - 0.5 * stepsize 883 

* cos(n * PI / (float)framesperstep); 884 

        //novas coord da perna            \COORD 885 

X/                           \COORD 886 

Y/               \ALT/       \OFFSET DE ALTURA 887 

DURANTE MOVIMENTO/ 888 

        setlegpoint( currentleg,  radius * 889 

cos((float)currentleg * PI / 3.0), 890 

ycoord[currentleg] ,  -height + stepheight * 891 

sin(n * PI / (float)framesperstep)); 892 

        for (int ol = 0; ol <= 5; ol++){     893 

          if (ol != currentleg) 894 

{                                  895 

            ycoord[ol] = ycoord[ol] - stepsize / (5.0 896 

* 897 

framesperstep);                                             //d898 

ecremento da coordenada Y 899 

            setlegpoint( ol,  radius * cos((double)ol 900 

* PI / 3.0), ycoord[ol] ,  -height); 901 

         } 902 

        } 903 

        UpdatePoints();                                         904 

                               905 

        delay(framedelay); 906 

      } 907 

    } 908 

  } 909 

} 910 

void WaveGaitStepUp(double height, double 911 

radius){ 912 

  for (double i = 0; i <= 250; i++) {     913 

    WaveGaitStand(2.0, radius, i * 914 

(height)/250.0); 915 

    delay(5); 916 

    UpdatePoints(); 917 

  } 918 

  delay(50);   919 

} 920 

void WaveGaitStepTo(double 921 

fromHeight,double down, double radius){ 922 

  for (double i = 0; i <= 250; i++) {     923 

    WaveGaitStand(2.0, radius, fromHeight - i * 924 

(down)/250.0); 925 

    delay(5); 926 

    UpdatePoints(); 927 

  } 928 

  delay(50);   929 

} 930 

void WaveGaitGo(double height, double 931 

radius, int cycles, double stepsize) { 932 

  WaveGaitStart(stepsize, radius, height, 4, 15, 933 

0, cycles);  } 934 


