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Súmula
Estrutura de robô: características, acionamento, controle, manipuladores e sensores. Capacidade

do robô. Aplicações do robô. Noções de cinemática e dinâmica. Programação do robô. Sistemas de
programação. Sistema controlador–periféricos–robô.

Currículos
Currículo Etapa Pré-requisitos Natureza
Engenharia Elétrica 9 ENG10017 Sistemas e Sinais e

ENG04475 Microprocessadores I
Eletiva

Engenharia de Computação 8 ENG010017 Sistemas e Sinais e
ENG10032 Microcontroladores

Eletiva

Engenharia de Controle e Automação 7 ENG03316 Mecanismos I Alternativa

Objetivos
Transmitir aos alunos conhecimentos sobre cinemática, estática e dinâmica de robôs manipuladores

de cadeia aberta, fornecendo aos alunos a capacidade de modelar robôs e planejar trajetórias. Abor-
dagem superficial das técnicas mais aplicadas no controle de posição e trajetória de manipuladores.
Operação e programação básica de robôs.

Conteúdo Programático

Semana Título Conteúdo

1 Introdução
Aula remota: Introdução, conceitos, configurações
cinemáticas usuais, efetuadores.
Aula remota: Robot Operating System (ROS).

2
Descrições espaciais e
transformações

Aula remota: Descrição de posição e orientação,
mapeamento entre sistemas de coordenadas, trans-
formação homogênea, quaternions.
Aula remota: Rviz e pacote ROS para transforma-
ções.

3
Descrições espaciais e
transformações

Aula remota: Operadores, aritmética de transfor-
mações, outras descrições de orientação.
Aula remota: Publicação de mensagens no ROS.

4
Descrições espaciais e
transformações

Aula remota: Assinatura de mensagens no ROS.
Atividade autônoma: Transformações, publicação e
assinatura de mensagens.

5 Cinemática direta
Aula remota: Cinemática de manipuladores, con-
venção de Denavit-Hartenberg.

(Continua...)
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(...Continuação)
Semana Título Conteúdo

5 Cinemática direta
Aula remota: Convenção de Denavit-Hartenberg
modificada.

6 Cinemática direta
Aula remota: Descrição de robôs no ROS.
Aula remota: Unified Robot Description Format
(URDF)

7 Cinemática direta
Aula remota: Cinemática direta no ROS.
Atividade autônoma: Descrição de robôs e cinemá-
tica direta.

8 Cinemática inversa
Aula remota: Cinemática inversa de manipuladores,
solução algébrica.
Aula remota: Solução geométrica.

9 Cinemática inversa Aula remota: Método de Pieper.
Apresentação do trabalho T1.

10 Jacobiano
Aula remota: Jacobiano.
Aula remota: Jacobiano no ROS.

11 Jacobiano
Atividade autônoma: Jacobiano.
Aula remota: Cinemática inversa no ROS.

12 Geração de trajetórias
Atividade autônoma: Cinemática inversa.
Aula remota: Geração de trajetórias.

13 Geração de trajetórias
Aula remota: Geração de trajetórias no espaço das
juntas no ROS.
Aula remota: Geração de trajetórias no espaço car-
tesiano no ROS.

14 Modelagem dinâmica
Atividade autônoma: Geração de trajetórias.
Aula remota: Modelagem da junta.

15 Controle de robôs
Aula remota: Controle independente por junta.
Apresentação do trabalho T2.

16 Controle de robôs
Aula remota: Controle independente por junta com
compensação de gravidade.
Aula remota: Controle independente por junta no
ROS.

17 Controle de robôs
Atividade autônoma: Controle independente por
junta.
Prova P , presencial.

18 Controle de robôs
Resolução de dúvidas.
Recuperação, presencial.

Metodologia
Metodologia no Período Normal:

Aulas expositivas e aulas de laboratório com simulações e experimentos utilizando o sistema ROS
(Robot Operating System), os robôs Barrett WAM, Quanser 2DSFJ e kits Lego NXT.

Metodologia no Período ERE:

No período ERE serão realizadas aulas remotas, nos mesmos dias da semana e horários das aulas
previstas para o período normal, e atividades autônomas.

As aulas remotas serão realizadas por videoconferência utilizando o Mconf ou o Riot. As atividades
autônomas consistirão de simulações realizadas usando o sistema ROS de robôs. A instalação do
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sistema ROS é uma das atividades autônomas previstas.
As aulas serão ministradas de modo síncrono através do Mconf da UFRGS em <https://mconf.

ufrgs.br>. As apresentações e textos correspondentes estarão disponíveis no Moodle em <http:
//moodle.ece.ufrgs.br> e na página da disciplina em <http://www.ece.ufrgs.br/~fetter/
eng10026>. As gravações das aulas remotas estarão disponíveis no Mconf na comunidade ENG10026.
Os softwares usados nos exemplos nas apresentações e nas atividades autônomas estão disponíveis no
servidor git em <http://git.ece.ufrgs.br/eng10026>.

As apresentações utilizadas nas aulas remotas e um texto correspondente ao assunto abordado estão
disponíveis no sistema Moodle em <http://moodle.ece.ufrgs.br>. Os pacotes ROS necessários para as
atividades autônomas serão disponibilizados no servidor git em <http://git.ece.ufrgs.br/eng10026>.

Dúvidas que os alunos tiverem na realização das atividades autônomas serão respondidas por e-
mail e/ou por meio de videoconferência. O mesmo horário previsto originalmente para as aulas será
reservado para a realização das videoconferências que forem necessárias.

Informações sobre Direitos Autorais e de Imagem:

Todos os materiais disponibilizados são exclusivamente para fins didáticos, sendo vedada a sua
utilização para qualquer outra finalidade, sob as penas legais.

Todos os materiais de terceiros que venham a ser utilizados devem ser referenciados, indicando a
autoria, sob pena de plágio.

A liberdade de escolha de exposição da imagem e da voz não isenta o aluno de realizar as atividades
originalmente propostas ou alternativas;

Todas as gravações de atividades síncronas devem ser previamente informadas por parte dos pro-
fessores.

Somente poderão ser gravadas as atividades síncronas propostas mediante concordância prévia dos
professores e colegas, sob as penas legais.

É proibido disponibilizar, por quaisquer meios digitais ou físicos, os dados, a imagem e a voz de
colegas e do professor, sem autorização específica para a finalidade pretendida.

Os materiais disponibilizados no ambiente virtual possuem licença de uso e distribuição específica,
sendo vedada a distribuição do material cuja a licença não permita ou sem a autorização prévia dos
professores para o material de sua autoria.

Carga Horária
Teórica: 48 horas
Prática: 12 horas

Experiências de Aprendizagem
Programação e simulações utilizando o sistema ROS (Robot Operating System) e os robôs Barrett

WAM e Quanser 2DSFJ (e eventualmente outros).

Critérios de Avaliação
O sistema de avaliação permanece o mesmo previsto para o período normal, apenas deslocando-se

a prova escrita (P ) para o final do período.
Serão realizados dois trabalhos práticos de simulação (T1 e T2), que serão executados remotamente

e uma prova teórica (P ) presencial. Alunos que obtiverem média aritmética destas três avaliações (M)
igual ou superior 6.0, ou seja,

M =
T1 + T2 + P

3
≥ 6.0 (1)

serão aprovados. Os conceitos serão atribuídos com base na tabela 1.
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Tabela 1: Atribuição de Conceitos.

Conceito A 8.5 ≤ M ≤ 10.0

Conceito B 7.0 ≤ M < 8.5

Conceito C 6.0 ≤ M < 7.0

Conceito D M < 6.0

Se a prova P não puder ser realizada na data previstas por restrições devido à COVID-19, será
atribuído o conceito NI até que possa ser realizada.

De acordo com a Resolução do CEPE sobre o ERE, durante o período em que perdurar o ERE,
fica inaplicável a atribuição de conceito FF, prevista no Parágrafo 2o, do Artigo 44, da Resolução no

11/2013 do CEPE.
Para os estudantes matriculados até o final do período e que deixaram de participar da Atividade de

Ensino, deverá ser atribuído o registro NI (Não Informado) no campo de conceito do sistema acadêmico.
Para os casos previstos no Parágrafo 1o, a justificativa do registro NI deverá conter a referência ao

período de excepcionalidade.
Os casos de não informação de conceito durante o ERE, deverão ser resolvidos até o fim do segundo

período letivo, após o fim da situação emergencial de saúde.

Atividades de Recuperação Previstas
Alunos comM < 6.0 poderão fazer uma prova de recuperação (nota R) englobando toda a matéria

da disciplina. Neste caso, a nota final (Nf ) será calculada por:

Nf =
2M + 3R

5
(2)

e os alunos que obtiverem Nf ≥ 6.0 serão aprovados com conceito C.
Se a prova de recuperação não puder ser realizada na data previstas por restrições devido à COVID-

19, será atribuído o conceito NI até que possa ser realizada.

Prazo para Divulgação dos Resultados das Avaliações
As notas do trabalho T1 serão divulgadas no prazo de quatro semanas após a apresentação do

trabalho, respectivamente. As notas da prova P e do trabalho T2 serão divulgadas no prazo de duas
semanas após a realização da prova ou a apresentação do trabalho. As notas da prova de recuperação,
bem como o conceito final da revisão serão divulgados no prazo estabelecido pelo calendário acadêmico
da Universidade para inserção dos conceitos finais no sistema eletrônico.

Bibliografia
Básica Essencial

GOEBEL, P. ROS by Example. Raleigh, NC: Lulu, 2013. http://www.lulu.com/shop/
r-patrick-goebel/ros-by-example-hydro-volume-1/paperback/product-21460217.html.

LAGES, W. F. Implementation of Real-Time Joint Controllers. In: KOUBAA, A. (Ed.). Robot Ope-
rating System (ROS): the complete reference (volume 1). Switzerland: Springer International Pu-
blishing, 2016. p.671–702. (Studies in Computational Intelligence, v.625).

MARTINEZ, A.; FERNÁNDEZ, E. Learning ROS for Robotics Programming. Birmingham, UK:
Packt Publishing, 2013.

O’KANE, J. M. A Gentle Introduction to ROS. [S.l.]: CreateSpace Independent Publishing Plat-
form, 2013. Available at http://www.cse.sc.edu/~jokane/agitr/.
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Básica

CRAIG, J. J. Introduction to Robotics Mechanics and Control. 2nd.ed. [S.l.]: Addison-Wesley,
1989.

FU, K. S.; GONZALES, R. C.; LEE, C. S. G. Robotics Control, Sensing, Vision and Intelligence.
New York: McGraw-Hill, 1987. (Industrial Engineering Series).

Complementar

NEWMAN, W. A Systematic Approach to Learning Robot Programming with ROS. Boca
Raton, FL: CRC Press, 2018.

Outras Referências
LAGES, W. F. ENG10026 Robótica A. 2015.

ROS.ORG. ROS. <http://www.ros.org>.

Observações
Cada aluno terá uma conta no sistema Moodle em <http://moodle.ece.ufrgs.br>. Este sis-

tema deverá ser utilizado para submissão dos relatórios dos trabalhos práticos. Não serão aceitos
relatórios que não sejam submetidos através deste sistema.

A disciplina poderá contar com a participação de alunos de Pós-Graduação em estágio docência ou
pesquisadores realizando pós-doutorado na UFRGS.

Algumas atividades da disciplina, em especial as que requerem desenvolvimento de programas devem
ser realizadas como atividades autônomas. Tais atividades correspondem à carga horária prática da
disciplina.

Os programas desenvolvidos para avaliação devem ser originais e de autoria dos próprios alunos que
os submeterem. É permitido o uso de qualquer biblioteca que esteja publicamente disponível, desde
que, a critério do professor, esta não implemente as atividades solicitadas na avaliação. Na dúvida, os
alunos devem consultar se determinada biblioteca é permitida. Para evitar plágio, os programas não
devem ser disponibilizados em repositórios públicos antes de serem avaliados para a nota da disciplina.

O DELAE não autoriza que alunos frequentem disciplinas/turmas para as quais não estejam regu-
larmente matriculados e não reconhece as atividades realizadas de tal forma.

Plano de Ensino adaptado ao período de Ensino Remoto Emergencial (ERE) sujeito a adaptações
de acordo com regulamentação a ser definida pela Administração Central.

Recursos Necessários

Para executar acompanhar as aulas remotas e executar as atividades autônomas os alunos necessi-
tarão de:

Computador com Linux (pode ser em máquina virtual) e o sistema ROS (que são software livre)
instalado. A instalação do ROS é uma das atividades autônomas da disciplina e requer aproxi-
madamente 24GB de espaço livre no HD. Alternativamente, será disponibilizada para os alunos
a imagem de um pendrive bootável com o Linux e o sistema ROS. No entanto, o uso da versão
instalada no HD é bem mais confortável.

Conexão Internet para baixar ROS e demais pacotes de software necessários para as simulações e
para realizar videoconferências com o Mconf ou Riot, que requerem apenas browser.
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