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RESENHA
MOdelagem e Controle de Posição de Robôs,
Latre. (TC)
O Autor situa o problema de controle de
posição de robôs no contexto geral de contr~
le de processos. f: dada uma .vis·ão introdutoria dos mecanismos utilizados para a modelagem cinemática e dinâmica de robôs, e para a
modelagem das juntas. são apresentados exemplos simulados que ilustram a influência dos
diferentes componentes do modelo dinâmico.Es
tes resultàdos são utilizados para caracteri
zar o problema de controle de posição que ~
discutido, inicialmente, através de esquemas
simplificados, apresentando-se, posteriormen
te, a técnic'a do torque calculado.
Automação, Controle e Inteligência Artificial. Parte II: Aplicações, Marques, Schneider,
Silva, Gomide. (TC)
no
Dando continuidade ao tema abordado
número anterior da Revista, os Autores apresentam um conjunto de aplicações específicas
como objetivo de ilustrar a aplicabilidade
das técnicas e metodologias da Inteligência
Artificial na solução de problemas reais. As
aplicações discutidas referem-se ao problema
da sintonização de controladores digitais do
tipo PlD, ao diagnóstico de falhas em trens,
e ao planejamento e programação da produção.
Além das aplicações específicas, os Autores
discutem possíveis desenvolvimentos futuros.
Análise de Sistemas Eletrônicos de Potência
por Computador, Martins. (TT)
Os Sistemas Eletrônicos de Potência hoje
projetados e construídos são estruturas a se
micondutores e sua análise apresenta
como
principal dificuldade a existência de diversas configurações provenientes do chaveamento dos interruptores. Modelando-se individualmente os semicondutores, e fazendo-se a re
presentação funcional dos interruptores atra
vés de Rede de Petri, pode-se, sob condições,
superar tal dificuldade. Neste artigo, é apresentado um método de simulação de circuitos eletrônicos de potência em computador di
gital baseado em um modelo a topologia cons~
tante, constituído por um sistema único de e
quações a coeficientes variáveis. O modelo de estado de cada semicondutor, juntamente
com o conceito de interruptor generalizado,
leva ã representação de estado do sistema di
nâmico chaveado, que é transformada em uma
quação de' estado autônoma, através de um dos
metodos apresentados. Uma tecnica de passo
variâvel é implementada para a resolução com
putacional da equação de estado. Exemplos deaplicação a conversores de potência cc-ca e
ca-cc mostram a utilidade e a qualidade
da
técnica de simulação desenvolvida ..

e

Um Estabilizador de Tensão Alternada SenoidaI, Barbí, Cardoso. (TT)
Um novo estabilizador de tensão alternada senoidal é descrito neste trabalho. são u
tilizados transistores chaveados em alta fre
quência para controle de pontes retificado~

ras, o que permite utilização de filtros em
frequência mais elevada. Uma característica
importante e a isolação galvânica total obti
'da com a utilização de transformadores.O fiI
tro utilizado emprega indutor com núcleo de
ferrite e capacitor de baixas perdas,manejan
do potência aparente reduzida, o que possibi
lita rendimento alto. O sensor de tensão
bastante simples e o erro estático obtido não
excede 0,5%.
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Replicação Automática e Transparente de M5d~
los em Sistemas Distribuídos, Loques F9. (TO
O trabalho analisa os problemas associados ao suporte automático de técnicas de replicação de modulos em sistemas distribuídos,
com o objetivo de introduzir aspectos de tolerância a falhas nestes sistemas. são discu
tidos requisitos associados ã utilização de
técnicas de tolerância a falhas 'em sistemas
distribuídos. É apresentado um ambiente
de
desenvolvimento de software com característi
cas de alta modularidade que permite a espe~
cificação e o suporte de diferentes polítims
de replicação de módulos . Apos uma discussão
relacionada a hipóteses de projeto envolvendo a confiabilidade do sistema de comunica;ãq
a correção de projeto e o confinamento de er
ros, e apresentada uma técnica de replicaçãõ
passiva levando em consideração algumas destas hipóteses. A técnica proposta tem como
um dos objetivos básicos
privile'giar
uma
transparência ao nível da programação da aplicação, sendo indicada para sistemas que re
querem uma alta disponibilidade, mas sem re=
quisitos muitos rigorosos de tempo de respos
ta. A degradação com relação ao tempo deve-se ã re-execuçãodo processamento de módulos
quando da recuperação do sistema em função
da ocorrência de uma falha. A seguir, são re
laxadas algumas das hipóteses anteriores em~
pregando como técnica a replicação ativa dos
módulos, para os quais e utilizado um esquema de votação de mensagens.
Redes Locais Industriais e o Projeto de Padronização MAP/TOP, Mendes, Magalhães. (TC)
Os Autores apresentam neste artigo o estado atual do Projeto MAP/TOP. Este projeto
é um esforço internacional no sentido de definir um conjunto de protocolos e serviços,
·segundo o modelo OSI/ISO, para interconexão
de equipamento para automação e de escritori~'
Focaliza, fundamentalmente, a versão 3.0 do
MAP/TOP, que se encontra ainda no estâgio de
proposta. Evidencia a organização de redes
locais na forma de hierarquia de redes, destacando as arquiteturas MAP/EPA e MiniMAP vol
tadas para aplicações industriais com restri
ções de tempo-real. É apresentado um padrãoque se encontra em fase de discussão a nível
internacional denominado FIELDBUS, com o objetivo de interligar equipamentos de
campo
(sensores, atuadores, etc). são destacados
alguns aspectos ligados ã estratégia a ser a
dotada pelas empresas, no sentido da migraçãõ
para a tecnologia MAP/TOP.

