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Figura 15 – Área para manobras sem deslocamento em Cadeira de Rodas

Adaptado de: FEBRABAN (2008)

No caso de manobras com deslocamento, as dimensões sofrem alterações, como mos-

trado na Fig. 16.

Figura 16 – Área para manobras com deslocamento em Cadeira de Rodas

Adaptado de: FEBRABAN (2008)
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Outro fator de grande importância em cadeiras de rodas é a postura, pois uma má

postura pode ocasionar vários problemas de saúde. Para alcançar uma postura ideal torna-

se necessário um estudo antropométrico. Um ajuste ergométrico adequado, consiste na

busca pelo conforto e uma melhor postura, onde as cadeiras devem proporcionar apoio

lombar adequado, de modo que, a coluna vertebral apresente sua curvatura normal (Fig.

17), como se o indivíduo estivesse em pé (ALLSTEEL; ALLSTEEL et al., 2006).

Figura 17 – Coluna Vertebral Humana

Adaptado de: https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/esp_imagepages/19463.htm; Acessado
em: 02/12/2015 às 00:53 h.

O sacro encontra-se, basicamente, ligado a pélvis, seguindo então os movimentos

deste. Assim, o estado (posição e ângulo) da pelve determina o estado da coluna vertebral

e, assim, a posição e o ângulo da cabeça. Muito especula-se sobre a postura adequada em

cadeiras de rodas, porém a melhor e mais adequada é aquela que não coloca stress sobre as

nádegas, costas ou músculos do braço, além de permitir que os pés do usuário toquem o

chão (ALLSTEEL; ALLSTEEL et al., 2006).

Cadeiras cujo assento não são ergométricos podem causar problemas a longo prazo.

Uma cadeira de uso temporário não deve ser utilizada em casos de tratamento longo, pois,

em sua maioria, não são ergonômicas. Assim, cabe ao cadeirante reposicionar seu corpo

para aliviar a pressão sobre as partes citadas anteriormente, principalmente os glúteos, uma

vez que uma pressão mal distribuída pode ocasionar ulcerações, principalmente nas náde-

gas2.

2 Disponível em: www.karmaMedical.com; Acessado em: 07/05/2014 às 13:32h.
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Iida (2000) sugere que o estofamento dos assentos apresente uma dureza intermediá-

ria, ou seja, que o mesmo não seja nem muito rígido e nem muito macio, e deve apresentar

uma espessura que varie entre dois e três centímetros, apoiado sobre uma prancha rígida.

Isto ajudaria a distribuir a pressão na região das nádegas, oferecendo maior estabilidade e

contribuindo para uma redução da pressão aplicada sobre as mesmas.
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Capítulo 3

CONCEITOS DE OTIMIZAÇÃO

A otimização consiste na busca da solução ótima (pontos de máximo ou mínimo glo-

bal) para uma função ou conjunto de funções, de modo que a mesma satisfaça o problema

de otimização (VANDERPLAATS, 1984).

O conhecimento dos algoritmos de otimização necessita do conhecimento de alguns

conceitos e definições, sendo alguns deles (HOLTZ, 2005):

• Variáveis de Projeto: Variáveis que se alteram durante o processo de otimização, ou

seja, aquilo que deseja-se otimizar;

• Restrições: São funções que limitam as variáveis de projeto durante o processo de

otimização, evitando situações indesejáveis. Tais funções podem ser de igualdade ou

desigualdade;

• Espaço de Busca: Espaço ou região que contempla as soluções possíveis ou viáveis do

projeto a ser otimizado. Tal espaço é limitado pelas funções de restrição;

• Função Objetivo: A função a qual deseja-se otimizar (determinar máximos ou míni-

mos);

• Ponto Ótimo: O ponto de máximo ou mínimo que satisfaz as restrições;

• Valor Ótimo: Valor da função objetivo no ponto ótimo.

Sendo os problemas de otimização, comumente são representados por (HOLTZ, 2005):

Minimizar/Maximizar f(X)

Sujeita a X 2 S

onde:
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• f : Corresponde a função objetivo (Rn !R);

• X : Variáveis de projeto ([x1, x2, ..., xn]);

• S ΩRn : Conjunto factível (restrições do modelo).

Em otimização, o número de variáveis é diretamente proporcional à dificuldade de

resolução, ou seja, à medida que o número de variáveis e funções aumenta, a dificuldade

em obter o ótimo da função também aumenta, sendo então necessário desenvolver técnicas

matemáticas e computacionais que refinem o processo de otimização (SARAMAGO; STEF-

FEN JÚNIOR, 2008).

Os métodos de otimização são divididos em dois grupos, sendo eles métodos base-

ados no cálculo (Deterministic Optimization) – utilizam dos conceitos de derivada, neces-

sitando então continuidade nas funções objetivo (Métodos de Newton e Quase-Newton e

Método de Powell são alguns exemplos) – e os métodos aleatórios randômicos (Randon Stra-

tegies) – métodos que não utilizam do conceito de derivada, muitas vezes baseados nos pro-

cessos biológicos e comportamento de animais ou matéria, podendo ser utilizados em fun-

ções que apresentam descontinuidade, tendo por exemplo o Algoritmo Genético, Simulated

Annealing, Redes Neurais Artificiais e Evolução Diferencial – (BASTOS, 2004).

Problemas de otimização que apresentam funções de restrição, necessitam de mé-

todos próprios para determinar o ponto ótimo, diferente dos problemas de otimização ir-

restrita. Como métodos de otimização restrita, pode-se citar os métodos indiretos (como

exemplo tem-se o Método Sequencial) e os métodos diretos (como exemplo, cita-se o mé-

todo da Penalidade Exterior) (SARAMAGO; STEFFEN JÚNIOR, 2008).

Deve-se observar que, são raras as exceções onde pode-se garantir a existência e a/ou

unicidade de um projeto ótimo, uma vez que, um problema de otimização pode admitir vá-

rias soluções, apresentar mal condicionamento do método ou até mesmo uma convergência

lenta (SARAMAGO; STEFFEN JÚNIOR, 2008).

3.1 Algoritmo Genético (AG)

O Algoritmo Genético (AG) consiste de técnicas de otimização inspiradas nos princí-

pios de sobrevivência e reprodução de indivíduos mais aptos, propostos por Darwin (1859)

– “Quanto melhor um indivíduo se adaptar ao seu meio ambiente, maior será sua chance de

sobreviver e gerar descendentes”. Tais algoritmos utilizam de mecanismos de busca paralela

e adaptativa, ou seja, o algoritmo avalia simultaneamente vários indivíduos do espaço de

busca, separando os mais adaptados. O AG foi proposto por (HOLLAND, 1975) na década

de 70, sendo amplamente aplicado em problemas de otimização (GOLDBERG, 1989; HOL-

LAND, 1975).
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O AG explora o espaço de busca relativo (delimitado pelas condições de contorno)

a uma função através de uma população, usando uma evolução simulada, que permite a

sobrevivência dos indivíduos mais aptos, onde tais indivíduos, no geral, sobrevivem e repro-

duzem, melhorando a próxima geração. O AG é utilizado tanto no tratamento de funções

lineares, como não lineares, e explora todas as regiões do espaço de busca, determinando as

regiões mais promissoras através de cruzamentos e operações de seleção – operações estas

aplicadas aos indivíduos da população (MICHALEWICZ, 1994).

O AG é descrito no Algoritmo 1:

Algoritmo 1 – Algoritmo Genético
Require: Geração Máxima (Gmax)

1: Geração G = 0
2: População Inicial (P)
3: Avaliação dos Indivíduos Iniciais
4: repeat . Repete-se até satisfazer o critério de parada
5: Seleção
6: Cruzamento
7: Mutação
8: Avaliação da nova Popução
9: Atualização de P

10: G √G +1
11: until G >Gmax return P

Adaptado de: Holtz (2005 apud BÄCK; HAMMEL; SCHWEFEL, 1997)

A população inicial é gerada aleatoriamente, buscando abranger todo o espaço de

busca. Esta população será então submetida ao processo evolutivo, descrito (LUCENA, 2013)

pela ordem:

• Avaliação: verifica a aptidão de cada indivíduo;

• Seleção: escolhe dentre os indivíduos da população, os mais aptos para a reprodução;

• Cruzamento: os indivíduos selecionados são cruzados, gerando novos indivíduos que

comporão a nova população;

• Mutação: alguns indivíduos sofrem alterações em suas características, com o intuito

de manter a diversidade da população;

• Finalização: verifica se a condição de parada do algoritmo fora satisfeita, e em caso

afirmativo, o algoritmo é encerrado, caso contrário, o algoritmo retorna ao processo

de avaliação.
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Os indivíduos representam os candidatos à solução do problema e na maioria dos

casos, são representados em forma binária (constituídos por sequências de 0 ou 1) ou real

(GOLDBERG, 1989).

As características de maior relevância (LUCENA, 2013) em um indivíduo são (Tabela.2):

• Genótipo: informação presente na estrutura de dados do indivíduo (Ex. a forma biná-

ria do indivíduo);

• Fenótipo: resultado da decodificação do indivíduo (Ex. a forma decimal do indivíduo);

• Grau de adaptação (fitness): representa o grau de resposta do indivíduo para o pro-

blema, sendo dado pela função objetivo para aquele indivíduo.

Tabela 2 – Características de Relevância em um Indivíduo

Genótipo Fenótipo Grau de Adaptação ( f (x) = x2 °3)
00000 0 -3
00001 1 -2
00010 2 1

Fonte: o autor

3.1.1 Avaliação

Nesta etapa, os indivíduos gerados de forma aleatória são avaliados, determinando

seus respectivos graus de adaptação. Isto ocorre por meio da função objetivo do problema

de otimização. A medida que a população se altera durante o processo de otimização, o cál-

culo da função objetivo também deve ser atualizado, durante todo o processo de otimização

(GOLDBERG, 1989; DAVIS, 1991).

3.1.2 Seleção

A seleção dos indivíduos é probabilística e baseada na aptidão de cada indivíduo, de

modo que os mais aptos apresentam uma maior probabilidade de serem selecionados. O

método de seleção permite que um indivíduo seja selecionado mais de uma vez, e que to-

dos os indivíduos da população tenham chance de ser selecionados para constituir a nova

população. Existem várias técnicas de seleção de indivíduos, tendo como alguns exemplos

a seleção por roleta e torneios (GOLDBERG, 1989; MICHALEWICZ, 1994).

O primeiro método de seleção, nomeado por roleta foi desenvolvido por Holland

(1975). A cada indivíduo é atribuída uma probabilidade de seleção Pi , sendo i a posição

do indivíduo na população. A probabilidade do indivíduo i ser selecionado é definida pela
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Equação 3.1.

Pi =
FiPn

j=1 Fi
(3.1)

onde Fi é a forma decimal do indivíduo i, n é o tamanho da população e Pi é a probabilidade

do indivíduo i ser selecionado para a nova população.

A utilização do método da roleta limita o AG à maximização, uma vez que a função

de avaliação mapeia as soluções para um conjunto totalmente ordenado de valores de R+.

Uma série de números aleatórios N é gerada e são comparados com suas probabilidades

acumulativas Ci =
Pi

j=1 P j . O indivíduo é considerado apto para pertencer a nova população

se Ci°1 <U (0,1) ∑Ci , sendo U um valor entre o conjunto fechado (0, 1) (HOLLAND, 1975).

3.1.3 Cruzamento

Após a seleção dos indivíduos, os mesmos são submetidos ao cruzamento (crossover).

Nesta etapa, os indivíduos são organizados em pares, seus genes são utilizados para geração

de um novo indivíduo (filho), que será agregado à população, substituindo os indivíduos

descartados no processo de seleção. Os operadores de cruzamento (GOLDBERG, 1989; DA-

VIS, 1991) mais utilizados são:

• Cruzamento de um ponto: Neste tipo de cruzamento é determinado um ponto de

corte nos genomas dois pais, de forma que o filho herde parte do genoma de cada

um dos pais, como pode ser visto na Fig. 18:

Figura 18 – Exemplo: Cruzamento de um ponto

Fonte: o autor

• Cruzamento multiponto: Nesta forma de cruzamento, escolhe-se n pontos de cortes

(n um ponto fixo), sendo que o filho recebe parte do genoma de cada um dos pais,

como pode ser visto na Fig. 18 (considerando n = 2):
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Figura 19 – Exemplo: Cruzamento Multiponto

Fonte: o autor

• Cruzamento segmentado: Semelhante ao cruzamento multiponto, porém o número n

é alterado todas as vezes que o método é executado, como ilustrado na Fig. 20 (consi-

derando como sorteio n = 3):

Figura 20 – Exemplo: Cruzamento Segmentado

Fonte: o autor

• Cruzamento uniforme: Neste cruzamento, cada gene do filho será escolhido como

sorteio, recebendo genes de cada um dos pais, como mostrado na Fig. 21:

Figura 21 – Exemplo: Cruzamento uniforme

Fonte: o autor
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3.1.4 Mutação

A mutação consiste na introdução de pequenas perturbações na população, alterando

assim a estrutura de alguns indivíduos. Este é um processo importante, pois garante a di-

versidade da população, permitindo uma maior exploração do espaço de busca, também

contando como estratégia para fuga de mínimos locais. Porém, deve-se determinar corre-

tamente a taxa de mutação da população, uma vez que, taxas muito altas podem acarretar

em perca de características fundamentais da população (GOLDBERG, 1989; DAVIS, 1991;

GEYER-SCHULZ, 1997).

Os operadores de mutação mais conhecidos são:

• Mutação flip: O gene a sofrer mutação é substituído por um valor, determinado aleato-

riamente, dentro de um conjunto de valores válidos, como mostrado na Fig. 22, onde

a 2 A = 0,1 corresponde a um valor aleatório;

Figura 22 – Exemplo: Mutação flip

Fonte: o autor

• Mutação por Troca: n genes são sorteados e permutados entre si, como mostrando na

Fig. 23 abaixo (n = 2):

Figura 23 – Exemplo: Mutação Por troca

Fonte: o autor

3.1.5 Atualização e Finalização

Após a realização das etapas anteriores, torna-se necessário atualizar a população

para a próxima geração. Na forma tradicional do AG, o número de indivíduos da população

mantém-se fixo ao longo de todo o processo de otimização, sendo que, em cada geração os
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novos indivíduos gerados e os indivíduos selecionados, substituem totalmente a população

anterior (GOLDBERG, 1989; DAVIS, 1991).

O critério de parada não está ligado a algum operador genético. Os critérios de pa-

rada mais adotados nos AG são número de gerações realizadas ou o grau de convergência da

população atual, porém o critério de parada está intimamente ligado ao tipo de problema a

ser resolvido (GOLDBERG, 1989).

3.2 Método da Penalidade Exterior

O método da penalidade exterior é um método utilizado para tratamento de restri-

ções, de forma que o mesmo penaliza a função objetivo, todas as vezes em que uma restrição

é violada (VANDERPLAATS, 1984). O fluxograma do método da penalidade exterior é exibido

pela Fig. 24.

Figura 24 – Método da Penalidade Exterior

Adaptado de: (VANDERPLAATS, 1984)

onde:
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• ©(X ,rp ): é chamada função pseudo objetivo, sendo dada pela Equação 3.2;

©(X ,rp ) = F (X )+ rp P (X ) (3.2)

• P(X) é denominada função penalidade, sendo a mesma apresentada pela Equação 3.3;

P (X ) =
mX

j=1
{max[(0, g j )X )]}2 +

lX

k=1
[hk (X )]2 (3.3)

• rp corresponde ao peso;

• g j (g j ∑ 0,8 j = 1,2,3, ...,m) são as restrições de desigualdade do problema;

• hk (hk ∑ 0,8k = 1,2,3, ..., l ) são as restrições de igualdade do problema.

A função a ser otimizada, no método da Penalidade Exterior é a função Pseudo-Objeti-

vo, de modo que a mesma é penalizada pelo valor da Função Penalidade, multiplicado por

rp , toda vez que ocorre violação das restrições. A variável rp inicia-se com valores pequenos

(uma penalização mais branda), e tem seu valor aumentado segundo uma constante ∞. Va-

lores baixos de rp permitem uma violação das restrições, enquanto que valores altos, podem

impedir que a função se aproxime dos limites de busca, ocasionando problemas na conver-

gência do método, fazendo com que a escolha de rp e ∞ cruciais para uma boa convergên-

cia do algoritmo - sendo os mesmos determinados experimentalmente (VANDERPLAATS,

1984).

3.3 Métodos Multiobjetivos e suas Classificações

Problemas de otimização multiobjetivo são aqueles que envolvem a minimização ou

maximização simultânea de um conjunto de objetivos, satisfazendo as restrições do pro-

blema (ARROYO, 2002). Na maioria dos casos, tais objetivos são conflitantes, o que faz que,

geralmente, não apresente apenas uma solução ótima e sim, um conjunto de soluções efici-

entes (TICONA, 2008).

Para muitos autores, como (ARROYO, 2002) e (VELDHUIZEN; LAMONT, 2000), é pos-

sível classificar os métodos de otimização multiobjetivos em três categorias,método a-priori;

método a-posteriori e método iterativo.

No método a-priori, a busca por soluções é realizada antes da resolução do problema.

Para isto pode-se utilizar duas configurações distintas. A primeira configuração consiste em

combinar os objetivos em um único objetivo, sendo explicitada a preferência por cada ob-

jetivo através de pesos, permitindo assim, utilizar de métodos tradicionais para resolução

de problemas mono-objetivos. A segunda configuração consiste em uma classificação ordi-

nal de preferências, onde, considera-se apenas o primeiro objetivo, resolvendo o problema
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para apenas este. Logo em seguida, resolve-se o problema para o segundo objetivo, sendo

a mesma sujeita a solução encontrada anteriormente, e assim sucessivamente, até que não

restem mais objetivos a serem otimizados (PANTUZA JÚNIOR., 2011).

No método a-posteriori, a decisão é feita após a realização da busca das soluções

Pareto-ótimas, ou seja, após a busca da solução ótima, obtém-se um conjunto de soluções,

denominadas Pareto-ótimas, no qual, o decisor, deverá selecionar a solução mais adequada

ao seu problema. Neste caso, considera-se que todos os objetivos apresentam a mesma re-

levância para o problema (PANTUZA JÚNIOR., 2011).

Finalmente, no método iterativo, ocorre interferência do decisor durante o processo

de busca da solução ótima, objetivando-se direcionar a busca a regiões onde existam so-

luções relevantes. Tal interferência pode-se ocorrer durante cada iteração, de forma que o

decisor, antes de cada processo iterativo, guie a busca a partir de um conjunto de soluções

conflitantes (PANTUZA JÚNIOR., 2011).

3.4 Ótimo de Pareto

Problemas de otimização multiobjetivo (Multiobjetctive Optimization, MOO) neces-

sitam de técnicas distintas, diferentes das utilizadas em problemas com apenas um objetivo,

uma vez que, frequentemente ocorrem conflitos entre os objetivos de modo que a melhora

de um implica na deterioração do outro. Nota-se que, havendo dois objetivos a serem otimi-

zados, é possível determinar, individualmente, uma solução ótima para o primeiro objetivo

e, outra solução que melhore o segundo objetivo (MICHALEWICZ, 1994) ou seja, enquanto

na otimização mono-objetivo a solução ótima é determinada, na otimização multiobjetivo

geralmente tem-se um conjunto de alternativas, conhecidas como soluções Pareto-ótimas,

também denominadas como soluções eficientes ou conjunto admissível do problema (FON-

SECA; FLEMING, 1995).

O conceito de Pareto-ótimo constitui a origem da busca na otimização multiobjetivo,

podendo descrever as soluções ótimas de Pareto como sendo um problema de minimiza-

ção, onde todas as funções objetivos devem ser minimizadas pelas seguintes definições (PA-

RETO, 1964):

Definição 1: Um ponto A(a1, a2, a3, ..., am) domina um ponto B(b1, b2, b3, ..., bm) se:

8 i 2 {1, 2, 3, ..., m}: fi (A) ∑ fi (B) e 8 j 2 {1,2,3, . . . ,m} : f( A) ∑ f j (B);

Definição 2: Um ponto A é uma solução não dominada e pertence à fronteira de Pa-

reto se, não existe nenhum outro ponto B, tal que B domine A.

Em geral, para cada região viável, existe um conjunto de soluções não dominadas,

conhecidas como ótimas de Pareto (VITA, 2009).

O ranqueamento de Pareto, que indica o grau de dominância de um indivíduo é dado
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pelo Algoritmo 2.

Algoritmo 2 – Ordenação Pareto
Require: N . Tamanho da população a ser ordenada.

1: N’√ N;
2: Rank_atual √ 1;
3: while N 6= 0 do . Verifica a existência de pontos a serem classificados.
4: for i √ 1, N 0 do
5: if rank(yi ) = Rank_atual then
6: Armazena yi em um conjunto temporário;
7: N √ N-1;
8: end if
9: end for

10: Rank_atual √ Rank_atual+1;
11: N’ √ N;
12: end while

Adaptado de: Veldhuizen e Lamont (2000)

3.5 Método da Soma Ponderada

A maioria dos problemas reais, envolvem otimização de vários objetivos, porém a

grande maioria dos métodos de otimização para estes problemas, evita a complexidade

oriunda de problemas multiobjetivos. Muitos métodos foram desenvolvidos a fim de con-

verter problemas multiobjetivos para mono-objetivos (DEB, 2001).

O método da Soma Ponderada consiste na transformação do problema multiobjetivo

em um problema mono-objetivo, atribuindo a cada objetivo um peso correspondente.Por

exemplo, para um problema de minimização tem-se:

mi ni mi zar f (X ) =
jX

i=1
wi fi (X ) (3.4)

onde wi é o peso associado ao objetivo fi , sendo i = 1,2, ...,r , a quantidade de objetivos a

serem otimizados. O vetor de pesos W = (w1, w2, ..., wr ) é definido pelo usuário, de acordo

com a importância de cada objetivo (PANTUZA JÚNIOR., 2011).

Para que os pesos reflitam a importância de cada objetivo, torna-se necessária a nor-

malização destes, ou seja, devem estar todos em uma mesma escala ou ordem de grandeza

(PANTUZA JÚNIOR., 2011) o que permite que o método possa ser aplicado à problemas de

otimização multiobjetivo.
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Capítulo 4

MODELO MATEMÁTICO

O dispositivo de locomoção desenvolvido por Jansen para suas Strandbeest, consiste

em conjuntos de pares de pernas (Fig. 25), de modo que cada par esteja conectado por uma

mesma manivela (segmento H A, de comprimento r).

Figura 25 – Mecanismo de Locomoção do Tipo Jansen

Fonte: o autor

Para a modelagem do dispositivo, é importante salientar que, os pontos H e C e C’

apresentam suas coordenadas fixas em um plano cartesiano, sendo os que demais pontos

apresentam coordenadas variáveis, tendo suas posições dadas segundo o movimento da

manivela.
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4.1 Sistema de Coordenadas

Para a modelagem da estrutura, tomou-se o sistema de coordenas cartesianas de

modo que os pontos fixos estivessem sobre os eixos coordenados do sistema, como apre-

sentado na Fig. 26, C e C’ colineares e não necessariamente simultaneamente colineares

com H.

Figura 26 – Localização do sistema de coordenadas

Fonte: o autor

São consideradas como variáveis, as coordenadas dos pontos fixos, o comprimento

do raio r e das barras Li (i = 1,2,3, ...,10).

4.2 Coordenadas do Nó A

O nó A, que é a extremidade móvel da manivela e é comum às duas pernas, descreve

uma trajetória circular (Fig. 27), variando sua posição (sentido anti-horário) sob um ângulo

µ em relação ao eixo-x, e segundo um tempo t.
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Figura 27 – Trajetória do Nó A

Fonte: o autor

Desta forma, pode-se definir a trajetória do nó A através de suas coordenadas polares,

ou seja, a posição de A é dada por:

A :
xA = xH + r cos(µ)

y A = yH + r sen(µ)
(4.1)

Sendo xH = 0, a coordenada do nó A pode ser definida como:

A :
xA = r cos(µ)

y A = yH + r sen(µ)
(4.2)

4.3 Perna Esquerda (xc < 0)

A perna esquerda encontra-se nos quadrantes II e III, logo, o ponto xc apresenta abs-

cissa negativa, com isto, para a modelagem desta estrutura, considerou xc < 0.

4.3.1 Coordenadas do Nó B’

Considerando a configuração geométrica ilustrada na Fig. 28:
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Figura 28 – Configuração Geométrica para o nó B’

Fonte: o autor

Tem-se:

• LO A: Corresponde à distância cartesiana da origem do sistema de coordenadas carte-

siano ao ponto A (variável em função de µ), sendo dada por:

LO A =
q

r 2 cos2µ+ (yH + r senµ)2 (4.3)

• Lµ: Corresponde à distância cartesiana do ponto A ao ponto C’, variável segundo µ,

representada por:

Lµ =
q

(r cosµ°xC 0)2 + (yH + r senµ)2 (4.4)

• µ: Ângulo entre L2 e o eixo-x;

• xC 0 : Distância cartesiana entre a origem do sistema e o ponto C’, fixa (independente de

µ).

Para determinar a coordenadas do nó B’ no movimento, torna-se necessário determi-

nar o ângulo µ. Para isto, considera-se o Triângulo I (Fig. 29).



4.3. Perna Esquerda (xc < 0) 65

Figura 29 – Triângulo I usado para determinação das coordenadas de B’

Fonte: o autor

Considerando a lei dos cossenos, determina-se o ângulo µ1 como sendo:

µ1 = cos°1

√
L2

2 +L2
µ°L2

1

2LµL2

!

(4.5)

Deve-se considerar agora o Triangulo II, ilustrado pela Fig. 30:

Figura 30 – Triângulo II usado para determinação das coordenadas de B’

Fonte: o autor

Pela lei dos cossenos, tem-se:

µ2 = cos°1

√
L2
µ+x2

C °L2
O A

2Lµ|xC 0 |

!

(4.6)

O ânguloµ está sujeito as variações angulares de µ1 eµ2 (ocasionadas por µ(t )). Desta

forma:

• Quando ya é maior que zero (Fig. 31), µ=µ1 +µ2;
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Figura 31 – Configuração na qual ya > 0

Fonte: o autor

• Quando ya é igual a zero, µ=µ1, pois µ2 = 0;

• Quando ya é menor que zero (Fig. 32), µ=µ1 °µ2;

Figura 32 – Configuração na qual ya < 0

Fonte: o autor

O ângulo µ é definido como:

µ=
(
µ1 +µ2 ya ∏ 0

µ1 °µ2 ya < 0
(4.7)
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Considera-se L2 como sendo o raio de uma circunferência centrada em C’ (Fig. 33):

Figura 33 – Configuração geométrica para o nó B’

Fonte: o autor

E então, as coordenadas do nó B’ no movimento, são dadas por:

B 0 :
xB 0 = xC 0 +L2 cos(µ)

yB 0 = yC 0 +L2sen(µ)
(4.8)

4.3.2 Coordenadas do Nó D’

A Fig. 34 ilustra a configuração geométrica considerada para determinação das coor-

denadas do nó D’ no movimento.



68 Capítulo 4. MODELO MATEMÁTICO

Figura 34 – Configuração geométrica para o nó D’

Fonte: o autor

Os nós B’ e D’ sofrem a mesma variação angular, uma vez que ambos são vértices do

triângulo B’C’D’ (Fig. 35).

Figura 35 – Triângulo B’C’D’

Fonte: o autor

Pela lei dos cossenos, o ângulo Ĉ 0 é definido como:

Ĉ 0 = cos°1

√
L2

2 +L2
3 °L2

4

2L2L3

!

(4.9)

Determina-se o ângulo ≥ como: ≥ = Ĉ 0+µ. Considerando L3 como sendo o raio de
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uma circunferência centrada em C’, as coordenadas do nó D’ no movimento são dadas por:

D 0 :
xD 0 = xC 0 +L3 cos(≥)

yD 0 = yC 0 +L3sen(≥)
(4.10)

4.3.3 Coordenadas do Nó E’

Considere a configuração geométrica ilustrada na Fig. 36:

Figura 36 – Configuração Geométrica do Nó E’

Fonte: o autor

Considerando o triângulo AC’E’ ilustrado na Fig. 37:
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Figura 37 – Triângulo AC’E’

Fonte: o autor

o ângulo Ĉ 0
2 é obtido através da lei dos cossenos:

Ĉ 0
2 = cos°1

√
L2

5 +L2
µ°L2

6

2L5Lµ

!

(4.11)

Para determinar o ângulo™ – ângulo entre L5 e o eixo x – é importante observar que:

• ™: é o ângulo entre a barra L5 e o eixo-x do plano cartesiano e é definido por uma

operação de soma ou subtração entre µ2 e Ĉ 0
2;

• Quando ya > 0 (Fig. 38),™= Ĉ 0
2 °µ2

Figura 38 – Configuração na qual ya > 0

Fonte: o autor
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• Quando ya = 0,™= Ĉ 0
2;

• Quando ya < 0 (Fig. 39),™= Ĉ 0
2 +µ2

Figura 39 – Configuração na qual ya < 0

Fonte: o autor

Desta forma, o ângulo™ será definido por:

™=
(

Ĉ 0
2 °µ2, ya ∏ 0

Ĉ 0
2 +µ2, ya < 0

(4.12)

Considerando L5 como sendo o raio de uma circunferência cujo centro é o ponto C’

(Fig. 40):
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Figura 40 – Configuração geométrica para o nó E’

Fonte: o autor

São determinadas as coordenadas do nó E’ no movimento:

E 0 :
xE 0 = xC 0 +L5 cos(2º°™)

yE 0 = yC 0 +L5sen(2º°™)
(4.13)

Pode-se reescrever a Eq. 4.13, utilizando definições de soma e subtração de arcos

trigonométricos, na forma:

E 0 :
xE 0 = xC 0 +L5 cos(™)

yE 0 = yC 0 °L5sen(™)
(4.14)

4.3.4 Coordenadas do Nó F’

Para a determinação das coordenadas do nó F’ no movimento, considera-se o modelo

geométrico exibido na Fig. 41:
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Figura 41 – Configuração geométrica para o nó F’

Fonte: o autor

Traçando uma reta r’, por E’, paralela ao eixo-x, pelo lema dos ângulos alternos inter-

nos, o ângulo entre L5 e a reta r’, tem valor igual ao ângulo entre L5 e o eixo-x (Fig. 42).

Figura 42 – Reta r’ em configuração de ângulos alternos-internos

Fonte: o autor
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Para determinar o ângulo Ê’ considera-se a configuração geométrica ilustrada na Fig.

43.

Figura 43 – Quadrilátero C’D’E’F’

Fonte: o autor

Assim, a diagonal (d) do quadrilátero C’D’F’E’ corresponde a distância cartesiana en-

tre os pontos E’ e D’, sendo que, esta é variável segundo o ângulo µ.

Considerando o Triângulo III (E’D’C’), pela lei dos cossenos, o ângulo Ê1 é determi-

nado por:

Ê1 = cos°1

√
L2

5 +d °L2
3

2L5d

!

(4.15)

Agora, considerando o triângulo IV (E’F’D’), o ângulo Ê2, de maneira similar é obtido

pela lei dos cossenos:

Ê2 = cos°1

√
L2

8 +d °L2
7

2L8d

!

(4.16)

Com isto, define-se o ângulo Ê’ é dado por Ê0 = Ê1+Ê2. Conhecido Ê’, torna-se possível

determinar o ângulo ∏ considerando a configuração geométrica dada pela Fig. 44, onde a

reta r’ por E’ é paralela ao eixo-x.
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Figura 44 – Configuração geométrica para o nó F’

Fonte: o autor

O ângulo ∏ é tal que ∏= Ê0 °™.

Considerando agora uma circunferência de raio L8 centrada em E’, pode-se determi-

nar as coordenadas de F’ para cada ângulo da manivela AH, como:

F 0 :
xF 0 = xE 0 +L8 cos(∏+º)

yF 0 = yE 0 +L8sen(∏+º)
(4.17)

Pode-se reescrever a Eq. 4.18, utilizando definições de soma e subtração de arcos

trigonométricos, na forma:

F 0 :
xF 0 = xE 0 +L8 cos(∏)

yF 0 = yE 0 +L8sen(∏)
(4.18)

4.3.5 Coordenadas do Nó G’

A determinação das equações do movimento do nó G’, que é o pé da perna esquerda,

toma por base, a configuração geométrica ilustrada na Fig. 45.
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Figura 45 – Configuração geométrica para o nó G’

Fonte: o autor

Considera-se então o triângulo E’F’G’ (Fig. 46):

Figura 46 – Triângulo E’F’G’

Fonte: o autor
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É possível determinar o ângulo Ø através da lei dos cossenos:

Ø= cos°1

√
L2

8 +L2
9 °L2

10

2L8L9

!

(4.19)

O triângulo E’F’G’ está sujeito às variações angulares de ∏. Desta forma a variação

angular do nó G’ é dada por Ω =º+Ø+∏ (Fig. 47).

Figura 47 – Configuração geométrica para determinação do ângulo Ω

Fonte: o autor

Considerando L9 o raio de uma circunferência centrada em E’, as coordenadas do nó

G’ no movimento, serão dadas por:

G 0 :
xG 0 = xE 0 +L9 cos(Ω)

yG 0 = yE 0 +L9sen(Ω)
(4.20)

Pode-se reescrever a Eq. 4.20, utilizando definições de soma e subtração de arcos
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trigonométricos, na forma:

G 0 :
xG 0 = xE 0 +L9 cos(∏+Ø)

yG 0 = yE 0 +L9sen(∏+Ø)
(4.21)

4.4 Perna Direita (xc > 0)

A perna direita encontra-se nos quadrantes I e IV, logo, o ponto xc apresenta abscissa

positiva,logo o processo de modelagem de tal estrutura, leva em consideração xc > 0.

4.4.1 Coordenadas do Nó B

A configuração geométrica observada na Fig. 48, auxilia na determinação das coorde-

nadas do nó B.

Figura 48 – Configuração Geométrica para o nó B

Fonte: o autor

O ângulo µ necessário para determinar as coordenadas do nó B, é dado pela Eq. 4.7,

devido à simetria existente entre cada par de pernas. Desta forma, as coordenadas do nó

B no movimento, pode ser determinada tomando-se por base a configuração geométrica

seguinte (Fig. 49).


