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RESUMO 

Este trabalho tem por objetivo analisar a cinemática de um robô hiper-

redundante composto por módulos de estrutura paralela e atuadores binários. 

Cada módulo possui três graus de liberdades, dois graus de liberdade de 

rotação, com eixos perpendiculares entre si, e um grau de liberdade de 

translação. Após uma busca das arquiteturas paralelas existentes e relatadas na 

literatura e uma análise dos graus de liberdades das arquiteturas, foi 

selecionada a estrutura 3-RPS para o módulo. Essa arquitetura é composta por 

três cadeias cinemáticas idênticas, cada uma com uma articulação de rotação, 

uma articulação de translação atuada e uma articulação esférica. Foi 

desenvolvido um programa computacional para calcular as dimensões ótimas 

dos módulos considerando as restrições de movimento da junta esférica, as 

dimensões da base e da plataforma, e o comprimento máximo e mínimo do 

atuador linear. É realizada uma análise do volume de trabalho do robô hiper-

redundante composto de três e cinco módulos em série. Como o robô possui 

atuadores binários o seu volume de trabalho é discreto, consistindo na união de 

pontos no espaço. Finalmente a cinemática inversa do robô hiper-redundante é 

calculada e observam-se pequenos erros entre as posições desejadas e as 

posições alcançadas pelo efetuador do robô hiper-redundante. 
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ABSTRACT 

This research studies hyper-redundant robots focusing on the kinematics 

analysis. A hyper-redundant robot was developed based on modules of parallel 

architecture and binary actuators. Each module has three degrees-of-freedom, 

two rotational degrees of freedom with perpendicular axis and one translational 

degree of freedom. After searching for parallel structures existent in the 

literature and analyzing the degrees of freedom of these structures, the 3-RPS 

architecture was selected. This architecture is composed by three legs with 

identical chains, each leg has a rotational joint, a translational actuated joint and 

a spherical joint. A computational program was developed to calculate the best 

module’s geometry, considering the physical constrains of the spherical joint, 

the dimensions of the base and of the platform, and the maximum and the 

minimum values of the binary actuated joint. An analysis of the workspace of 

the hyper-redundant robot composed by three and five modules in series is 

performed. Since the robot has discrete actuators its workspace is also discrete, 

i.e., it is composed by the union of points in space. Finally, the inverse 

kinematics of the hiper-redundant manipulator is calculated and small errors 

are observed between the desired position and the real position in space 

reached by the efectuator. 

 

 

 

 

 



 6

 

SUMÁRIO 

1- INTRODUÇÃO.................................................................................................... 17 

1.1- Tipos de robôs manipuladores utilizados na atualidade....................... 17 

1.2- Robô Hiper-redundante.............................................................................. 20 

1.3- Objetivos ....................................................................................................... 21 

1.4- Justificativas.................................................................................................. 22 

1.5- Estrutura da dissertação ............................................................................. 24 

2- REVISÃO BIBLIOGRAFICA.............................................................................. 26 

2.1- Robôs hiper-redundantes ........................................................................... 26 

2.1.1- Estruturas dos robôs hiper-redundante ........................................... 27 

2.1.2- Forma de atuação dos robôs hiper-redundantes ............................ 30 

2.1.3- Robôs binários...................................................................................... 30 

2.2- Robôs de arquitetura paralela.................................................................... 32 

2.2.1- Plataforma de Stewart......................................................................... 32 

2.2.2- Outros robôs de arquitetura paralela ............................................... 35 

2.3- Volume de Trabalho.................................................................................... 40 

2.4- Cinemática de robôs hiper-redundantes.................................................. 42 

3- DEFINIÇÃO E ANÁLISE CINEMÁTICA DO MÓDULO ............................ 45 

3.1- Método de definição da estrutura cinemática do mecanismo .............. 45 



 7

3.2- Configuração do módulo............................................................................ 48 

3.3- Análise cinemática direta ........................................................................... 50 

3.4- Posição e orientação da plataforma móvel .............................................. 56 

3.5- Ângulo das articulações esféricas.............................................................. 57 

4- CONFIGURAÇÕES POSSÍVEIS DOS MÓDULOS......................................... 61 

4.1- Caso 1 ............................................................................................................ 62 

4.2- Caso 2 ............................................................................................................ 65 

4.3- Caso 3 ............................................................................................................ 67 

4.4- Caso 4 ............................................................................................................ 70 

4.5- Caso 5 ............................................................................................................ 72 

4.6- Caso 6 ............................................................................................................ 75 

4.7- Caso 7 ............................................................................................................ 77 

4.8- Caso 8 ............................................................................................................ 80 

5- DEFINIÇÃO DA CONFIGURAÇÃO ÓTIMA DO MÓDULO ......................... 83 

5.1- Seleção do atuador....................................................................................... 83 

5.2- Definição da geometria do módulo .......................................................... 85 

5.3- Geometria do módulo com outras restrições da junta esférica............. 89 

6- ANÁLISE CINEMÁTICA DO ROBÔ HIPER-REDUNDANTE ................... 94 

6.1- Cálculo da posição e orientação do efetuador......................................... 94 

6.2- Análise do espaço de trabalho ................................................................... 96 



 8

6.2.1- Comparação do espaço de trabalho obtido. .................................. 104 

6.3- Solução da cinemática inversa ................................................................. 106 

7- CONCLUSÕES................................................................................................... 109 

Referência bibliograficas........................................................................................... 112 

 



 9

LISTA DE FIGURAS 

Figura 1.1 - Robô Serial. (http://www.abb.com/product)................................... 18 

Figura1.2 - Robô Paralelo FlexPicker (http://www.roboticsonline.com)........... 18 

Figura 1.3 Robô Híbrido (http://www.engineerlive.com) ................................... 19 

Figura 1.4- Robô Hiper-Redundante (http://www.robots.hackaday.com) ....... 19 

Figura 3.1 Esquema do mecanismo paralelo 3-RPS................................................ 48 

Figura 3.2 Sistema de referência na base.................................................................. 49 

Figura 3.3 Sistema de referência da plataforma móvel. ......................................... 50 

Figura 3.4 Esquema vetorial de uma Cadeia Cinemática. ..................................... 51 

Figura 3.5 Esquema da vista superior da plataforma móvel com as juntas 

esféricas. ................................................................................................................ 53 

Figura 3.6 Articulação esférica modelo AL.(http://www.thk.com).................... 58 

Figura 3.7. Esquema dos vetores v1 e v2. .................................................................. 59 

Figura 4.1 Esquema do módulo Caso 1. ................................................................... 62 

Figura 4.2 Esquema das juntas esféricas no Caso 1 vista superior, “X” em cada 

vértice, identificando que a cadeia cinemática encontra-se no comprimento 

mínimo. ................................................................................................................. 63 

Figura 4.3 Esquema do módulo Caso 2. ................................................................... 65 

Figura 4.4 Esquema das juntas esféricas no Caso 2,  vista superior, “O” em cada 

vértice, identificando que a cadeia cinemática encontra-se no comprimento 

máximo.................................................................................................................. 66 



 10

Figura 4.5 Esquema do módulo Caso 3. ................................................................... 67 

Figura 4.6 Esquema das juntas esféricas no Caso 3, vista superior, “X” em cada 

vértice, identificando que  a cadeia cinemática encontra-se no comprimento 

mínimo, “O” em cada vértice, identificando que a cadeia cinemática 

encontra-se no comprimento máximo.............................................................. 68 

Figura 4.7 Esquema do módulo Caso 4 .................................................................... 70 

Figura 4.8 Esquema das juntas esféricas no Caso 4, vista superior, “X” em cada 

vértice, identificando que  a cadeia cinemática encontra-se no comprimento 

mínimo, “O” em cada vértice, identificando que a cadeia cinemática 

encontra-se no comprimento máximo.............................................................. 71 

Figura 4.9 Esquema do módulo Caso 5. ................................................................... 73 

Figura 4.10 Esquema das juntas esféricas no Caso 5, vista superior, “X” em cada 

vértice, identificando que  a cadeia cinemática encontra-se no comprimento 

mínimo, “O” em cada vértice, identificando que a cadeia cinemática 

encontra-se no comprimento máximo.............................................................. 73 

Figura 4.11 Esquema do módulo Caso 6. ................................................................. 75 

Figura 4.12 Esquema das juntas esféricas no Caso 6, vista superior, “X” em cada 

vértice, identificando que  a cadeia cinemática encontra-se no comprimento 

mínimo, “O” em cada vértice, identificando que a cadeia cinemática 

encontra-se no comprimento máximo.............................................................. 76 

Figura 4.13 Esquema do módulo Caso 7. ................................................................. 78 

Figura 4.14 Esquema das juntas esféricas no Caso 7 vista superior, “X” em cada 

vértice, identificando que  a cadeia cinemática encontra-se no comprimento 

mínimo, “O” em cada vértice, identificando que a cadeia cinemática 

encontra-se no comprimento máximo.............................................................. 78 



 11

Figura 4.15 Esquema do módulo Caso 8. ................................................................. 80 

Figura 4.16 Esquema das juntas esféricas no Caso 8 vista superior, “X” em cada 

vértice, identificando que  a cadeia cinemática encontra-se no comprimento 

mínimo, “O” em cada vértice, identificando que a cadeia cinemática 

encontra-se no comprimento máximo.............................................................. 81 

Figura 5.1. Cilindro de dupla ação compacto da Festo (Festo Brasil-1.211-1). ... 84 

Figura 5.2. Comportamento do ângulo da junta esférica para o raio da base, 

igual a 75 mm, e raio da plataforma igual a 75 mm. ...................................... 87 

Figura 5.3. Comportamento do ângulo da junta esférica para o raio da base de 

76 mm e raio da plataforma igual a 75 mm. .................................................... 87 

Figura 5.4. Comportamento do ângulo da junta esférica para o  raio da base de 

78 mm e raio da plataforma igual a 75 mm ..................................................... 88 

Figura 5.5. Comportamento do ângulo da junta esférica para o raio da base de 

80 mm e raio da plataforma igual a 75 mm. .................................................... 88 

Figura 5.6. Comportamento do ângulo da junta esférica para o  raio da base de 

75 mm. ................................................................................................................... 91 

Figura 5.7. Comportamento do ângulo da junta esférica para o  raio da base de 

76 mm. ................................................................................................................... 91 

Figura 5.8. Comportamento do ângulo da junta esférica para o  raio da base de 

78 mm. ................................................................................................................... 92 

Figura 5.9. Comportamento do ângulo da junta esférica para o  raio da base de 

80 mm. ................................................................................................................... 92 

Figura 6.1. Robô hiper-redundante composto por cinco módulos conectados em 

série. ....................................................................................................................... 94 



 12

Figura 6.2. Da esquerda para a direita: espaço, plano XY, plano XZ e plano YZ 

para comprimento máximo do atuador igual a 99 mm e para robô de um 

módulo. ................................................................................................................. 97 

Figura 6.3. Da esquerda para a direita: espaço, plano XY, plano XZ e plano YZ 

para comprimento máximo do atuador igual 115 mm e para robô de um 

módulo. ................................................................................................................. 98 

Figura 6.4. Da esquerda para a direita: espaço, plano XY, plano XZ e plano YZ 

para comprimento máximo do atuador igual a 126 mm e para robô de um 

módulo. ................................................................................................................. 98 

Figura 6.5. Da esquerda para a direita: espaço, plano XY, plano XZ e plano YZ 

para comprimento máximo do atuador igual a 99 mm e para robô com três 

módulos................................................................................................................. 99 

Figura 6.6. Da esquerda para a direita: espaço, plano XYZ, plano XY, plano XZ  

e plano YZ para comprimento máximo do atuador igual a 115 mm e para 

robô de três módulos......................................................................................... 100 

Figura 6.7. Da esquerda para a direita: espaço, plano XY, plano XZ e plano YZ 

para comprimento máximo do atuador igual a 126 mm e para robô de três 

módulos............................................................................................................... 101 

Figura 6.8. Da esquerda para a direita: espaço, plano XY, plano XZ e plano YZ 

para comprimento máximo do atuador igual a 99 mm e para robô de cinco 

módulos............................................................................................................... 102 

Figura 6.9. Da esquerda para a direita: espaço, plano XY, plano XZ e plano YZ 

para comprimento máximo do atuador igual a 115 mm e para robô de cinco 

módulos............................................................................................................... 102 

Figura 6.10. Da esquerda para a direita: espaço, plano XY, plano XZ e plano YZ 

para comprimento máximo do atuador igual a 126 mm e para robô de cinco 



 13

módulos............................................................................................................... 103 

Figura 6.11. Diagrama cinemática do manipulador paralelo Turin (Ceccarelli 

1998)..................................................................................................................... 104 

Figura 6.12. Espaço de trabalho do manipulador Turin (Ceccarelli 1998). ....... 105 

 



 14

LISTA DE TABELAS 

Tabela 3-1 Possíveis configurações para mecanismos simétricos  segundo a 

conectividade Ck=5.............................................................................................. 47 

Tabela 4-1 Resultados do Matlab no  Caso 1. .......................................................... 64 

Tabela 4-2 Resultados do Matlab no  Caso 2. .......................................................... 66 

Tabela 4-3 Resultados do Matlab no  Caso 3. .......................................................... 69 

Tabela 4-4 Resultados do Matlab no  Caso 4. .......................................................... 72 

Tabela 4-5 Resultados do Matlab no  Caso 5. .......................................................... 74 

Tabela 4-6 Resultados do Matlab no  Caso 6. .......................................................... 77 

Tabela 4-7 Resultados do Matlab no  Caso 7 ........................................................... 79 

Tabela 4-8 Resultados do Matlab no  Caso 8. .......................................................... 82 

Tabela 6-1 Configuração do manipulador, módulo 1 corresponde à base do 

manipulador, e módulo 5 à plataforma.......................................................... 108 

 



 15

LISTA DE SÍMBOLOS E ABREVIATURAS 

 CCA Cadeia Cinemática Ativa 

λ  Número de movimentos independentes 

M Mobilidade do mecanismo 

kC  Conectividade da Cadeia Cinemática   

M Número de Cadeias Cinemáticas  

iB  Vetor posição das juntas esféricas na plataforma 

iA  Vetor posição das juntas rotativas na base 

P  Ponto que define a origem do sistema de referência na 

plataforma 

O  Ponto que define a origem do sistema de referência na base 

O-XYZ Sistema de referência na base 

P-xyz Sistema de referência na plataforma 

il  Comprimento da Cadeia Cinemática   

iϕ  Ângulo entre a Cadeia Cinemática e a Horizontal 



 16

R  Distância da origem do sistema de referência O-XYZ até iA  

r  Distância da origem do sistema de referência P-xyz até iB  

iq  Vetor da origem do sistema da base O  até a junta esférica iB  

ρ  Termo que define  
R
r  

iL  Termo que define 
R
li  

i,pe  Erro de posição do efetuador entre a posição desejada e a i-

ésima posição alcançada pelo efetuador 

iθ  Erro de orientação do efetuador entre a posição desejada e a i-

ésima posição alcançada pelo efetuador 



 17

1- INTRODUÇÃO 

Neste Capítulo apresentam-se alguns conceitos básicos associados com robôs 

industriais, tais como: tipos de robô, cadeia cinemática e volume de trabalho.  

Apresentam-se também os objetivos e as justificativas. 

1.1- Tipos de robôs manipuladores utilizados na atualidade  

Antes de apresentar os tipos de manipuladores, algumas definições são 

necessárias: 

• Cadeia Cinemática: consiste em uma seqüência de ligamentos conectando a 
base com a plataforma ou efetuador; 

• Conectividade: considera-se conectividade como sendo a somatória dos 
graus de liberdade dos pares  da cadeia cinemática ativa; 

• Grau de liberdade: considera-se que grau de liberdade é uma propriedade 
associada  a um determinado par cinemático; esta propriedade refere-se ao 
número de movimentos independentes possíveis que uma das peças do par 
pode executar em relação à outra; 

• Mobilidade: consiste em uma propriedade associada a uma estrutura 
cinemática; esta propriedade refere-se ao número de movimentos 
independentes possíveis do mecanismo; 

• Volume ou espaço de trabalho: consiste no conjunto de todos os pontos do 
espaço alcançados pelo efetuador de um robô. 

Quanto ao tipo de cadeia cinemática, existem quatro tipos de robôs utilizados 

na atualidade: 

• Robô seriado (Figura 1.1). Esse tipo de robô possui cadeia cinemática aberta, 
com os ligamentos fixados uns aos outros de forma seqüencial, sendo que o 
primeiro ligamento é a base fixa e o último é o efetuador; 

• Robô paralelo (Figura 1.2). Os robôs de ligamento paralelo possuem várias 
cadeias cinemáticas que se encontram unidas por uma base e por uma 
plataforma móvel onde está o efetuador; 
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• Robô híbrido (Figura 1.3). Esse tipo de robô possui uma combinação das 
cadeias cinemáticas dos robôs seriado e paralelo; 

• Robô Hiper-redundante (Figura 1.4). Os robôs que possuem mais de 6 graus 
de liberdade são conhecidos como hiper-redundantes. 

 

 

Figura 1.1 - Robô Serial. (http://www.abb.com/product)  

 

Figura1.2 - Robô Paralelo FlexPicker (http://www.roboticsonline.com) 
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Figura 1.3 Robô Híbrido (http://www.engineerlive.com) 

 

 

Figura 1.4- Robô Hiper-Redundante (http://www.robots.hackaday.com) 

Os robôs seriados são os mais utilizados atualmente na indústria. Contudo, um 

grande avanço tem ocorrido nos robôs paralelos, notando-se o seu 

aparecimento em aplicações na indústria, para a realização de tarefas 

específicas, tais como paletização, “pick and place” etc. Os robôs seriados e 

paralelos apresentam grandes diferenças em relação à cadeia cinemática, 

capacidade de carga, precisão do movimento e volume de trabalho. Esses 

quatro aspectos são apresentados a seguir . 

• Cadeia cinemática. Um robô seriado tem a característica de ter uma cadeia 
cinemática simples, onde o último ligamento é o efetuador. No caso do robô 
paralelo, o efetuador está fixo na plataforma móvel e esta é suportada por 
várias cadeias cinemáticas, que podem ser passivas ou ativas. 

• Capacidade de carga.  Teoricamente, os robôs seriados podem ser 
projetados para manipular altas cargas, mas na pratica é quase impossível 
que um robô seriado mantenha um movimento com precisão carregando 
altas cargas. Os robôs paralelos têm alta rigidez estrutural e maior 
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capacidade de carga do que os seriados, na medida em que possui várias 
cadeias cinemáticas. 

• Precisão do movimento. Os robôs seriados têm menor precisão, devido aos 
erros causados pela deformação das articulações, que somados podem 
causar um grande erro no posicionamento do efetuador. Por não ter 
acumulação de erros nas juntas, os robôs paralelos têm maior precisão nos 
movimentos que realiza. 

• Volume de trabalho. Pelas suas características estruturais, um robô seriado 
tem um maior volume de trabalho do que um robô paralelo com ligamentos 
das mesmas dimensões.  

1.2- Robô Hiper-redundante 

Os robôs industriais convencionais são baseados no modelo do braço humano, 

de modo que apresentam um pequeno número de ligamentos rígidos 

conectados em série, através de articulações, cada uma com um único 

movimento, e com uma ferramenta especial (efetuador) conectada, em geral, ao 

último ligamento. Somente o efetuador interage com o ambiente, sendo que os 

outros ligamentos são usados somente para posicionar e orientar o efetuador 

em um determinado ponto do espaço. Este tipo de configuração funciona muito 

bem em inúmeras situações, tanto para o homem quanto para os robôs, contudo 

é essencialmente adequada para trabalhar em ambientes abertos e bem 

estruturados. Walker (1994) observa que mesmo o homem tem dificuldades em 

movimentar os seus braços ou pernas em ambientes apertados ou cheios de 

obstáculos sem evitar colisões indesejáveis. 

Os robôs industriais atuais apresentam, normalmente, cerca de cinco a oito 

graus de liberdade ou articulações motorizadas. Para se localizar um corpo em 

um determinado ponto do espaço são necessários seis graus de liberdade, três 

para posição e três para orientação. Portanto, um robô que possua mais de seis 

graus de liberdade é considerado redundante, uma vez que o mesmo possui 

mais graus de liberdade do que o necessário para orientar e posicionar a sua 

ferramenta em qualquer ponto do espaço, dentro do seu campo de ação. 
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Ao se comparar esse tipo de estrutura de ligamentos rígidos com as habilidades 

de outras criaturas da natureza, tais como, polvos, elefantes, minhocas e cobras, 

que têm inúmeros graus de liberdade redundantes , nota-se que os robôs hiper-

redundantes exibem uma grande variedade de formas de locomoção.  Smith e 

Kier (1989) observam que as habilidades das trombas, línguas e tentáculos, 

comuns em alguns grupos de criaturas, apresentam ao mesmo tempo exemplos 

e desafios para a robótica. Observa-se que a capacidade de manobra, inerente 

nesses tipos de estruturas, permite que operem em ambientes repletos de 

obstáculos com muito mais facilidade e eficiência do que os robôs 

convencionais. Portanto, esse tipo de estrutura tem um grande potencial para 

um aumento de eficiência sobre os robôs tradicionais, evitando obstáculos e 

aumentando a capacidade de manipulação.  

Os robôs hiper-redundantes apresentam potencialmente diversas vantagens 

sobre os robôs seriados e paralelos. Contudo, esses robôs não são utilizados 

atualmente na indústria, porém existem inúmeras pesquisas sendo realizadas 

sobre esse tema. 

1.3- Objetivos  

O objetivo dessa dissertação é a análise cinemática de um módulo de um robô 

hiper-redundante, composto por módulos de estrutura paralela. Cada módulo 

tem três graus de liberdade, com dois movimentos de rotação (com eixos de 

rotação perpendiculares entre si) e um movimento de translação. Esse tipo de 

estrutura é baseado no mecanismo conhecido na literatura como Plataforma de 

Stewart. Os atuadores dos módulos serão binários, ou seja, eles terão somente 

duas posições  

Na análise cinemática do módulo será estudado como relacionar o movimento 

dos atuadores com o movimento de todas as partes do módulo de forma a  
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permitir um planejamento do movimento e o seu controle. Essa análise permite 

também obter posição e orientação das juntas na plataforma, posição da origem 

do sistema de referência, ângulos das juntas na base e ângulos das juntas na 

plataforma. 

No estudo cinemático do robô hiper-reduntante será analisado o seu espaço de 

trabalho para duas configurações diferentes, ou seja, com três e cinco módulos 

conectados em série. 

Para alcançar esse objetivo serão feitos os seguintes estudos: 

• Definição da estrutura do módulo do robô utilizando a síntese topológica. A 
síntese topológica é um processo para determinar a estrutura cinemática 
mais recomendável para satisfazer um determinado número de graus de 
liberdade e tipos de movimentos independentes do efetuador. Nessa análise 
será usado o método mais tradicional para geração de topologia, método de 
enumeração das cadeias cinemáticas ativas (Hunt 1983); 

• Definição dos comprimentos máximos e mínimos dos atuadores para gerar 
os movimentos desejados; 

• Análise cinemática do módulo, ou seja, será estudado como relacionar o 
movimento dos atuadores com o movimento de todas as partes do módulo, 
de forma a permitir o planejamento do movimento e o seu controle. Além 
disso, essa análise permite obter a posição e orientação das juntas na 
plataforma, a posição da origem do sistema de referencia, os ângulos das 
juntas na base e os ângulos das juntas na plataforma. 

 

1.4-  Justificativas 

Como um exemplo típico de motivação para o desenvolvimento de robôs com 

estrutura hiper-redundantes tem-se uma de linha de soldagem de carrocerias 

de automóveis. Atualmente, esta operação é realizada em diversas etapas e em 

cada uma são necessários diversos robôs. Os robôs industriais, com ligamentos 

rígidos e poucos graus de liberdade, apresentam uma grande limitação de 

movimento e capacidade de evitar obstáculos. A presença de obstáculos, que 
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consistem na própria carroceria sendo soldada, limita a movimentação dos 

robôs, exigindo assim a presença de vários robôs, cada um posicionado em um 

local diferente, de modo que todos os pontos de solda possam ser alcançados. A 

utilização de robôs hiper-redundante, para realizar essa operação, exige um 

número muito menor de robôs, pois estes têm uma capacidade de manobra e de 

evitar obstáculos muitos maiores, ou seja, um robô hiper-redundante alcança 

um número muito maior de pontos de solda. Assim, ao exigir um número 

menor de robôs, a mesma operação de soldagem teria um custo muito menor 

de investimento. 

São grandes as vantagens da utilização dos robôs de estrutura hiper-

redundante como uma alternativa aos robôs industriais tradicionais. Este tipo 

de robô encontra aplicação na área industrial onde, devido à sua mobilidade, 

um único robô hiper-redundante poderia substituir um grupo de robôs 

tradicionais. 

Os robôs de estrutura hiper-redundante existentes, quando comparados aos 

robôs industriais, apresentam como principal fator limitante a sua baixa 

capacidade de carga, sendo que a maioria dos projetos desenvolvidos 

possibilita movimentação basicamente no plano. Essa limitação de carga se dá 

mesmo quando esses robôs são comparados aos robôs industriais de pequeno 

porte. A razão disso é que os robôs hiper-redundantes, atualmente em 

desenvolvimento, apresentam atuadores de baixa potência com pouca  

capacidade de carga, devido à impossibilidade física de se colocar diversos 

atuadores de alta potência, como os utilizados nos robôs industriais, ao longo 

da estrutura hiper-redundante e ao alto custo desses atuadores. A capacidade 

de força dos robôs industriais tradicionais reside no fato de possuírem poucas 

articulações acionadas por atuadores rotativos ou lineares de alta potência. Este 

tipo de articulação confere à estrutura alto grau de rigidez, assim como 

capacidade de força.  
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A utilização de uma estrutura de cadeia cinemática paralela como módulo de 

um robô hiper-redundante apresenta a vantagem de que a estrutura paralela 

tem alta relação carga/peso, alta velocidade, exatidão e repetibilidade. Desta 

forma, minimizam-se algumas das limitações dos robôs hiper-redundantes. 

O desenvolvimento de mecanismos paralelos com menos de seis graus de 

liberdade tem crescido, provocando uma diminuição no custo desses 

manipuladores e projetos de mecanismos com estruturas mais simples do ponto 

de vista mecânico. 

O uso de atuadores binários simples, de baixo custo, mas de grande capacidade 

de carga, devem minimizar a limitação de carga dos robôs hiper-redundantes. 

Além disso, e mais importante, a escolha de atuadores binários tem a finalidade 

de reduzir custos do robô hiper-redundante, pois na medida em que um robô 

desse tipo possui muitos atuadores, o seu custo seria muito alto se fossem 

utilizados atuadores com capacidade de posicionamento contínuo. 

As modelagens cinemáticas e dinâmicas são necessárias para o projeto 

mecânico da estrutura paralela, para definir a geometria do mecanismo, dadas 

as limitações físicas de movimento dos componentes mecânicos, e para calcular 

os esforços na estrutura para o dimensionamento dos componentes mecânicos e 

atuadores. 

1.5- Estrutura da dissertação 

Essa dissertação está dividida da seguinte forma. O Capítulo 1 apresenta a 

Introdução do trabalho. No Capítulo 2 apresenta-se uma revisão bibliográfica 

dos principais temas relacionados a esse trabalho. O Capítulo 3 apresenta a 

definição de estrutura cinemática do módulo e as equações cinemáticas de um 

módulo do robô hiper-redundante. O Capítulo 4 apresenta as configurações 

possíveis de posição e orientação do módulo. O Capítulo 5 apresenta a seleção 

do atuador e definição da configuração ótima do módulo. O Capítulo 6 
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apresenta uma análise do volume de trabalho do manipulador hiper-

redundante composto por módulos conectados em série e o cálculo da 

cinemática inversa. Finalmente no Capítulo 7, apresentam-se as conclusões do 

trabalho.  
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2- REVISÃO BIBLIOGRAFICA  

Essa revisão bibliográfica concentra-se em três tópicos: robôs hiper-redundantes 

, robôs de arquitetura paralela e cinemática de robô hiper-redundante. Esses 

tópicos formam a base de conhecimento do trabalho desenvolvido nessa 

dissertação. 

2.1- Robôs hiper-redundantes 

As estruturas de minhocas, línguas, trombas, tentáculos e cobras são chamadas 

na literatura de robótica de hiper-redundantes (Chirikjian, 1992). Este tipo de 

robô apresenta um grande número de graus de liberdade de modo que podem 

assumir uma grande variedade de formas e configurações.  

Tem havido um grande interesse e motivação na análise e desenvolvimento de 

robôs com estruturas hiper-redundantes, contudo, a maioria dos trabalhos foca-

se na análise cinemática de tais estruturas. Uphoff e Chirikjian (1996) 

apresentam, apesar de antigo, uma boa revisão da literatura sobre este tema. 

Diversos robôs hiper-redundantes foram projetados e construídos. Alguns 

destes robôs têm estruturas baseadas nas cobras, como nos trabalhos de Hirose 

(1993), Migadis e Kyriakopoulos (1997), e Nilsson (1998). Estes robôs têm a 

característica de somente operarem no plano, sendo que a sua estrutura tem 

somente o objetivo de permitir, e principalmente de criar, a movimentação do 

robô em qualquer tipo de terreno. Além disso, eles não têm praticamente 

nenhuma capacidade de carga, ou seja, capacidade de carregar uma ferramenta 

ou manipular materiais. Entre outros robôs hiper-redundantes, pode-se citar 

um de 12 graus de liberdade desenvolvido por Palju et al (1995) e um de 30 

graus de liberdade, construído por Chirikjian e Burdick (1993). Contudo, estes 

robôs apresentam ligamentos longos, de forma que não podem ser 

considerados constituídos de estruturas do tipo coluna vertebral. Na verdade, 

se assemelham muito mais aos robôs tradicionais de ligamentos rígidos, 
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porém com muitos graus de liberdade. Diversos projetos de robôs hiper-

redundantes foram inspirados em tentáculos e trombas, como os trabalhos de 

Immega e Antonelli (1995), Wilson et al (1993) e Walker e Hannan (1999). 

Contudo, estes robôs não são realmente sistemas redundantes na medida em 

que não possuem graus de liberdade motorizados redundantes. 

O trabalho de Walker e Hannan (1999) apresenta um robô baseado na tromba 

de elefante. Este robô tem verdadeiramente uma estrutura do tipo coluna 

vertebral, constituído por pequenas vértebras com 2 graus de liberdade cada, 

ou seja, apresentando um total de 32 graus de liberdade. Destes 32 graus de 

liberdade somente 8 têm movimento independente, o que limita a sua 

mobilidade. Além da limitação de mobilidade, ele tem uma pequena 

capacidade de carga, o que não permite que seja comparado com os atuais 

robôs industriais. 

2.1.1- Estruturas dos robôs hiper-redundante 

Existem, basicamente, dois tipos de estruturas que possibilitam construir um 

robô hiper-redundante: (1) estrutura contínua flexível e (2) estrutura constituída 

por módulos ou vértebras. 

No caso de robôs com estrutura contínua flexível, o seu movimento de 

curvatura pode ocorrer em qualquer ponto ao longo da estrutura. Exemplos 

deste tipo de robô podem ser encontrados nos trabalhos de Cieslak e Morecki 

(1999) e de Wilson et al (1993). Teoricamente, neste tipo de robô, o espaço de 

articulações é infinito. No entanto, considerações práticas exigem que esses 

mecanismos sejam movimentados por um número finito de atuadores. Em 

geral, os robôs com estrutura contínua são constituídos por um tubo elástico e 

por seções independentes na forma de discos, onde estão fixados os tendões 

que acionam o robô. 

No caso de robôs com estrutura modular, a curvatura da estrutura ocorre em 

pontos distintos do mecanismo, com o efeito de “flexibilidade” sendo fornecido 

por um grande número de articulações, unidas por ligamentos rígidos de 
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pequeno comprimento. Exemplos deste tipo de robô incluem o robô serpente, 

desenvolvido por Paljug et al (1995), o robô “tromba de elefante”, desenvolvido 

por Walker e Hannan (1999) e diversos robôs tipo cobra apresentados por 

Chirikjian e Burdick (1991), Mikadis e Kryiakopoulos (1997), e Nilsson (1998). 

Este tipo de estrutura tem a vantagem de ser (conceitualmente) uma simples 

extensão dos projetos tradicionais e, assim, possível de ser analisado pelas 

ferramentas tradicionais. Contudo, o grande número de articulações e de 

pequenos ligamentos cria dificuldades de peso, atuação e complexidade de 

análise. 

Nas estruturas modulares, cada módulo ou vértebra pode ser composto por um 

ou mais graus de liberdade compondo mecanismos capazes de executar os mais 

variados movimentos. Em geral, os módulos mais simples consistem de uma 

base inferior fixa e outra superior móvel, conectadas por uma junta universal ou 

esférica que apresenta dois graus de liberdade de rotação. Módulos mais 

complexos podem ser construídos a partir de mecanismos do tipo Plataforma 

de Stewart (Dasgupta e Mruthyunjaya, 2000). A Plataforma de Stewart é um 

mecanismo de cadeia cinemática paralela composto de uma base inferior fixa e 

uma superior móvel, que apresenta até seis graus de liberdade. Uma grande 

vantagem de se utilizar a Plataforma de Stewart é a sua capacidade de 

alongamento, ou um grau de liberdade de translação, criando, assim, um 

movimento de alongamento da estrutura, que atualmente não está presente em 

nenhum robô hiper-redundante. Contudo, a Plataforma de Stewart tem a 

desvantagem de não poder ser atuada por tendões ou cabos, exigindo a 

presença de atuadores lineares, como os pistões pneumáticos ou hidráulicos. 

Trombas e tentáculos biológicos são feitos quase que inteiramente de músculos 

e não têm nenhuma estrutura rígida para fornecer suporte. Nestes sistemas, o 

arranjo de músculos não somente fornece as forças necessárias para os 

movimentos como também tem a propriedade de suprir as forças necessárias 

para suporte estrutural. A maior dificuldade em construir um sistema mecânico 

equivalente a estes sistemas biológicos é a necessidade de simular músculos. 
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Atualmente, não existe nenhum atuador que se compare em tamanho, força e 

desempenho com os músculos biológicos. Assim, limita-se à tecnologia atual de 

atuadores para tentar reproduzir as características dos músculos e esta é uma 

questão fundamental no projeto desse tipo de mecanismo. 

Um ponto importante que deve ser considerado no projeto de robôs hiper-

redundantes é como fornecer rigidez estrutural. No caso do robô desenvolvido 

por Wilson et al (1993), que consiste de um tentáculo com estrutura contínua, a 

própria estrutura formada por tubos de paredes finas flexíveis fornece a rigidez 

necessária. Observe-se que robôs de características estruturais diferentes podem 

ser construídos simplesmente pela troca dos tubos. No robô tipo tromba de 

elefante, com estrutura modular desenvolvido por Walker e Hannan (1999), a 

rigidez é obtida pela presença de molas posicionadas ao longo da sua estrutura, 

conectando cada módulo ao seguinte. Além de determinar a rigidez do 

mecanismo, a estrutura flexível de tubos, ou as molas, fornece restrições 

passivas que transformam os graus de liberdade atuados (4 no caso do robô 

tentáculo e 8 para o robô tromba) em muitos outros (infinitos no caso do 

tentáculo e 32 no caso da tromba).  

Uma outra forma de fornecer rigidez para o caso de estruturas modulares é 

equipar todos os graus de liberdade de cada módulo com um atuador. Dessa 

forma, a rigidez final da estrutura será definida pela rigidez dos atuadores e 

pelo sistema de controle do sistema. Além disso, um sistema desse tipo tem 

condições de fornecer uma capacidade de carga e precisão de posicionamento 

comparável às dos robôs tradicionais industriais. No entanto, o nível de 

complexidade do sistema aumenta na mesma proporção que o número de graus 

de liberdade, limitando-se, até o momento, este tipo de solução. 

Para cada solução adotada, o robô resultante nos trabalhos desenvolvidos é 

relativamente leve, altamente manobrável e bastante flexível. Contudo, todos 

apresentam limitada capacidade de carga e baixa precisão de posicionamento 

(repetibilidade). 
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2.1.2- Forma de atuação dos robôs hiper-redundantes 

Duas estratégias de atuação podem ser utilizadas nos robôs hiper-redundantes: 

atuação local de cada grau de liberdade, ou atuação remota. A atuação local, 

como as utilizadas por Chirikjian e Burdick (1991), Mikadis e Kryiakopoulos 

(1997), Nilsson (1998) e Paljug et al (1995), embora seja conceitualmente simples, 

apresenta grandes problemas. Motores elétricos são relativamente grandes e 

pesados e, assim, posicionar e mover um grande número destes motores 

distribuídos ao longo da estrutura não é nada atrativo. Uma outra alternativa 

seria o uso de atuadores lineares (pistões) hidráulicos. No entanto, os atuadores 

hidráulicos existentes são muito grandes, exigindo, primeiramente o 

desenvolvimento de válvulas proporcionais e atuadores hidráulicos miniatura 

para viabilizar a sua aplicação, o que desviaria o foco do projeto. O uso de tipos 

alternativos de atuadores, tais como os chamados músculos artificiais, descritos 

por Shahinpoor (1994), para atuação local (como é encontrado nos sistemas 

biológicos) é uma possibilidade atraente.  

A atuação remota é conveniente somente se for desejado utilizar motores 

elétricos. Desta forma, motores acionando cabos possibilitam uma forma 

simples de transmitir força para a estrutura, permitindo ainda que o mecanismo 

seja relativamente leve, na medida em que os atuadores não estão localizados 

na estrutura “flexível”. Contudo, quando se têm muitos graus de liberdade, o 

mecanismo se torna extremamente complexo pela quantidade de cabos 

necessários. Cabos são usados para atuação dos mecanismos desenvolvidos por 

Walker e Hannan (1999) e por Immega e Antonelli (1995) entre vários outros. 

2.1.3- Robôs binários 

Grandes esforços têm sido realizados na área de robótica para desenvolver 

manipuladores simples e com bom desempenho. Nos anos 60 e 70, Anderson et 

al (1967) e Roth et al (1973) introduziram o conceito de manipuladores binários 

e sem sensores. O aumento do poder computacional que se seguiu tornou a 

análise, o controle e o planejamento de trajetória de robôs binários viáveis 
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(Chirikdjian, 1994). O manipulador binário é controlado ativando-se atuadores 

que podem assumir apenas um de dois estados (ligado ou desligado), o que 

torna o controle muito simples. A ativação/desativação do atuador posiciona a 

articulação para uma das suas duas posições extremas. Geralmente este tipo de 

atuador não requer sensores de feedback, e teoricamente não existe nenhum 

erro de posicionamento. São exemplos destes atuadores os solenóides e os 

cilindros hidráulicos ou pneumáticos. Quando o número de atuadores binários 

aumenta, a capacidade do equipamento aproxima-se a de um manipulador 

contínuo convencional. É uma revolução semelhante a do computador digital 

substituindo o computador analógico.  

O conceito de atuador binário, adequa-se perfeitamente às necessidades de 

desenvolvimento de um robô hiper-redundante com alto número de graus de 

liberdade, pois minimiza as principais restrições a sua implementação, que são:  

alto custo, volume e peso dos atuadores convencionais, que, neste casso, 

necessários em grande número.  

Alguns trabalhos experimentais com robôs redundantes binários têm sido 

desenvolvidos. Um exemplo é o manipulador VGT (“Large Variable Geometry 

Truss”) desenvolvido por Chirikjian e Burdick (1993), construído utilizando 

atuadores pneumáticos. Esta implementação é aceitável para estruturas 

utilizando poucos graus de liberdade, mas não pode ser automaticamente 

estendida para sistemas práticos com grande número de graus de liberdade. 

Atualmente, alguns trabalhos se propõem a desenvolver conceitos de projetos 

de robôs binários que sejam simples, leves, e robustos. Winger et al (2002) 

apresenta um robô binário com atuadores do tipo de músculos artificiais feitos 

a base de polímeros. Raparelli et al (2002) desenvolveu um robô acionado por 

cabos, feitos de uma liga com memória de forma. Yanming et al (2003) 

desenvolveram um novo dispositivo mecânico acionado por motor elétrico 

convencional e, com esses atuadores desenvolveram um robô binário hiper-

redundante. 
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2.2- Robôs de arquitetura paralela 

Um robô de arquitetura paralela consiste de uma plataforma móvel conectada 

com uma base fixa por várias cadeias cinemáticas ativas (CCA). Cada CCA é 

um mecanismo de cadeia cinemática aberta. Existem várias condições impostas 

para se definir um manipulador como sendo da classe dos manipuladores de 

arquitetura paralela Rottava da Silva (2003). A plataforma móvel pode ter 

vários graus de liberdades, sendo que o número de CCA é igual ao número de 

graus de liberdade. Em geral, os atuadores são colocados na base fixa ou perto 

da mesma. 

Para os robôs de arquitetura paralela existe um tipo de classificação que utiliza 

um conjunto de letras, para representar a seqüência de juntas de uma cadeia 

cinemática desde a base até a plataforma móvel, sublinhando a junta que é 

atuada. Assim, tem-se: (R) articulação de revolução; (P) articulação prismática; 

(U) articulação universal; (S) articulação esférica; (Pa) articulação do tipo 

paralelogramo; (H) articulação helicoidal. 

2.2.1- Plataforma de Stewart 

A plataforma de Stewart é um dos manipuladores mais conhecidos de 

arquitetura paralela. Ela tem sua origem no projeto, desenvolvido por Stewart 

(Stewart, 1965), de um mecanismo de seis graus de liberdade para simular 

condições de vôo pela geração de movimentos no espaço. 

A plataforma de Stewart consiste de uma plataforma triangular, suportada por 

três juntas esféricas sobre seis braços, de comprimentos ajustáveis; cada braço é 

ligado a uma plataforma fixa por juntas universais. Este conceito aumentou as 

possibilidades de aplicação de mecanismos robóticos referentes, à velocidade, 

capacidade de carga e precisão nos movimentos, até então limitados pelos 

manipuladores seriais. 

Apesar de ser conhecida como plataforma de Stewart, Gough e Whitehall (1962) 

foram os primeiros a sugerir o uso de seis atuadores lineares, conectados 
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todos em paralelo, para atuar em uma plataforma móvel. As figuras 2.1 e 2.2 

apresentam dois exemplos desse tipo de mecanismo. 

 

 

Figura 2.1. Primeira plataforma de Gough em 1954 (www.parallemic.org) 

 

 

Figura 2.2. Plataforma de Gough desenvolvida em 2000 (www.parallemic.org). 

 

Hunt (1978) sugeriu o uso de um mecanismo paralelo, igual ao simulador de 

vôo de Stewart, como um manipulador robótico. Além disso, identificou a 

necessidade de aprofundar o estudo desse tipo de manipulador, aproveitando-
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se as vantagens apresentadas pelos mecanismos de estrutura paralela sobre os 

manipuladores seriais. Este trabalho pode ser identificado como o início dos 

estudos sobre manipuladores paralelos e, em particular, da plataforma de 

Stewart em aplicações robóticas. 

A partir da década de 80, a plataforma de Stewart se tornou um tópico popular 

de pesquisas na área de robótica. Na década de 90, ocorreu um aumento 

significativo das pesquisas em mecanismos paralelos e, em especial, da 

plataforma de Stewart. 

Mccallion e Troung (1979), Powell (1981), Potton (1983) e Inoue et al (1985) 

fizeram o primeiro projeto da proposta feita por Hunt (1978), a de utilizar a 

plataforma de Stewart em manipuladores robóticos. Dessa forma, construíram 

um manipulador e desenvolveram estudos teóricos e numéricos, incluindo a 

análises de movimento e a solução da cinemática direta. 

Earl e Rooney (1983) realizaram uma análise da estrutura de Stewart para 

aplicações robóticas, apresentando métodos de síntese para novas estruturas 

cinemáticas. 

Hunt (1983) estudou a cinemática dos manipuladores paralelos, mostrando 

diferentes estruturas cinemáticas, além disso, analisou singularidades em 

termos geométricos.  

Mohamed et al (1983) e Mohamed e Duffy (1985) estudaram a cinemática 

instantânea dos manipuladores paralelos, apresentando a cinemática inversa e 

direta e iniciando a síntese numérica das estruturas n-SS (juntas esféricas), n-

SPS (juntas esférica- prismática- esférica) e n-SCS (juntas esférica- cilíndrica -

esférica). 

Yang e Lee (1984) desenvolveram o estudo cinemático da plataforma de 

Stewart, realizando a primeira tentativa de análise do espaço de trabalho, 

incluindo as restrições das juntas esféricas. Considerando uma arquitetura 

especial da plataforma de Stewart, desenvolveram um algoritmo para 
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encontrar a sessão do espaço de trabalho que se pode alcançar em um plano 

particular e obter evidências numéricas de que o espaço de trabalho é realmente 

pequeno. 

O desenvolvimento da plataforma de Stewart foi completado, nessa etapa 

inicial, pelos trabalhos de Ficher (1986) e Merlet (1987). Fitcher (1986) derivou a 

as equações da cinemática da plataforma de Stewart, formulou as equações da 

dinâmica assumindo como desprezível a massa das cadeias cinemática e o atrito 

das juntas, identificou e enumerou as condições de singularidade, além de 

propor recomendações práticas para a construção de um manipulador com a 

estrutura da plataforma de Stewart. Além disso, detalhou a construção do 

protótipo desenvolvido na universidade do estado de Oregom, onde foi 

utilizada uma plataforma móvel com forma de triangulo eqüilátero e uma base 

fixa de forma hexagonal semi-regular 

Merlet (1987) considerou aspectos de projeto da plataforma de Stewart e tratou 

sobre a arquitetura especial desenvolvida por Fitcher (1986). Além disso, 

apresentou um novo protótipo construído em INRIA, França. Também 

desenvolveu a solução da equação cinemática, a matriz Jacobiano, derivou a 

equação da dinâmica com condições mais gerais que as utilizadas por Fichert 

(1986) e determinou o espaço de trabalho. Identificou ainda o potencial da 

plataforma de Stewart com sensores de força e cadeia cinemática passiva. 

Os trabalhos de Fichter (1986) e Merlet (1987) incluem todos os conceitos 

básicos de cinemática e dinâmica da plataforma de Stewart. 

2.2.2- Outros robôs de arquitetura paralela 

As primeiras pesquisas na área de manipuladores de arquitetura paralela eram 

na sua maioria focalizadas em estruturas de seis graus de liberdade. Contudo, 

nas últimas duas décadas surgiu o interesse de estruturas com menos de seis 

graus de liberdade, com a finalidade de simplificação e diminuição de custo. 

Hunt (1983) propôs a arquitetura 3-RPS. Clavel (1988) desenvolveu o conhecido 

robô Delta, Tsai (1996) desenvolveu o 3-UPU com três graus de liberdade de 
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translação, Gregorio e Castelli (1999) estudaram o 3-UPU translacional, 

Gregorio (2000) estudou o translacional 3-RUU. 

Em razão das vantagens dos manipuladores de arquitetura paralela sobre os  

seriais, nas últimas duas décadas ocorreu um desenvolvimento considerável no 

campo dos manipuladores paralelos. Os manipuladores paralelos podem ser 

usados como robôs industriais (Cleary, 1993), simuladores (Salcudean et al, 

1994), sensores de força/torção (Kerr, 1989), micro-manipuladores (Liu, 2001) e 

máquinas ferramenta (Valenti, 1995). 

Carricato e Castelli (2002) pesquisaram sobre o tipo de classificação e síntese 

dos manipuladores paralelos translacionais, identificando as famílias. 

Demonstraram que o movimento de translação pura da plataforma não 

depende só da topologia da cadeia cinemática, mas também das condições 

geométricas e das condições especificas de montagens para o caso do 

manipulador 3-UPU. 

Um manipulador muito conhecido é o robô Delta, mostrado na figura 2.3 

(Bonev, 2001). Esse manipulador tem três graus de liberdade, sendo os três de 

translação. A idéia básica do robô Delta é o uso de três paralelogramos que 

mantém constante a orientação da plataforma móvel, mesmo com três graus de 

liberdade puramente de translação. Os três paralelogramos giram sobre três 

juntas de rotação. A grande vantagem do robô Delta é que os atuadores estão 

na base e as cadeias cinemáticas têm baixo peso e, assim, permitem grande 

velocidade de operação. 

 

    Figura 2.3. Robô Delta (Bonev 2001). 



 37

O robô Delta tem aplicações de sucesso em tarefas de palatização e na área 

médica. As figuras 2.4 e 2.5 apresentam dois robôs tipo Delta em diferentes 

aplicações. 

 

Figura 2.4. Robô Delta fabricado pela Deumarex Robotique (www.propack.on.ca). 

 

 

Figura 2.5. Robô Delta para cirurgia na Universidade Humbolt Berlin (www.propack.on.ca). 

 

Para montagem de partes mecânicas e eletromecânicas foi desenvolvido o robô 

Tricept (Siciliano, 1999). Esse robô apresenta uma nova geometria dentro dos 

manipuladores paralelos, desenvolvida com o objetivo de garantir maior 

precisão de posicionamento aliada à alta capacidade de carga. Essa estrutura é 

caracterizada por ter uma cadeia cinemática radial, com comprimento variável, 

conectada ao efetuador. Em outras palavras, é um manipulador de seis graus de 
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liberdade, formado por uma estrutura paralela de 3 graus de liberdade, 

incluindo um punho esférico como efetuador. A figura 2.6 apresenta uma foto 

desse robô. 

 

 

Figura 2.6. Robô Tricept IRB 940 (www.tool-moldmaking.com). 

 

A alta velocidade em robôs é uma característica importante nas operações 

modernas de montagem. Como exemplo do uso de manipuladores paralelos, 

com essas características, tem-se o robô FALCON (FAst Load CONveyance). A 

estrutura desse robô é baseada no sistema de manipuladores paralelos por 

cabos. Esse sistema, além de permitir maiores velocidades de movimento, 

utilizando motores de baixa potencia, diminui o peso do robô e apresenta um 

projeto mecânico simples (Kawamura et al, 1995). O FALCON tem sete cabos 

para garantir seis graus de liberdade. Três cabos estão fixos em uma ponta da 

haste e na outra estão fixos os outros quatros cabos. O efetuador se encontra em 

uma das pontas da haste. Os setes extremos dos cabos encontram-se fixos em 
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uma polia, que é atuada por um servo motor de corrente direta. A figura 2.7 

apresenta um esquema do robô FALCON. 

 

 

Figura 2.7. Esquema do robô FALCON (http://www-sop.inria.fr/coprin/equipe/merlet). 

 

Liu et al (2001) desenvolveu um novo manipulador paralelo com três graus de 

liberdade. Esse manipulador consiste de uma base e uma plataforma móvel 

conectadas por três cadeias cinemáticas. Duas dessas cadeias cinemáticas são 

idênticas, a terceira consiste de um paralelogramo de quatro barras plano. 

Foram desenvolvidas as equações da cinemática direta, cinemática inversa e 

velocidade do novo manipulador, sendo identificado o espaço de trabalho e a 

capacidade de rotação da plataforma móvel. Três tipos de singularidades foram 

observados. 

Lee (1988) apresentou um projeto alternativo de um manipulador de três graus 

de liberdade, baseado no conceito de atuação em paralelo. Esse manipulador 

tem dois graus de liberdade de rotação e um grau de liberdade de translação. 

Foram obtidas as equações da cinemática inversa e direta. Uma parte 
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importante do trabalho é a análise da influência da limitação da junta esférica 

na capacidade de movimento da plataforma. 

Lee (2001) motivado pelas pesquisas para garantir movimentos da ordem de 

micrômetros, desenvolveu um manipulador atuado em paralelo com três graus 

de liberdade com micro movimento. Esse manipulador apresentava dois graus 

de liberdade de rotação e um de translação. A atuação é gerada por efeito 

piezelétrico. Como o movimento é pequeno, e não visível a olho humano, um 

experimento foi desenvolvido para verificar a cinemática direta.  

Comparado com a quantidade de literatura existente sobre a cinemática dos 

mecanismos paralelos, estudos de dinâmica são relativamente escassos. O 

projeto de muitos manipuladores paralelos tem a característica de que suas 

cadeias cinemáticas têm pouco peso e que os atuadores estão perto da base, 

fazendo com que o efeito da carga suportada pelo manipulador tenha maior 

influência sobre a dinâmica. Kok-Meng (1988) apresenta a análise dinâmica de 

um manipulador de três graus de liberdade. As equações da dinâmica são 

formuladas usando o método de Lagrange. 

2.3- Volume de Trabalho 

Merlet (2000) apresenta os diferentes tipos de volume de trabalho, como por 

exemplo, o volume de trabalho de orientação total e o volume máximo. O 

volume de trabalho de orientação total é definido pelo conjunto de todos os 

pontos que podem ser alcançados pelo efetuador do robô com todas as 

orientações pertencentes a um conjunto pré-definido de orientações. O volume 

máximo é definido pelo conjunto de todos os pontos do espaço que podem ser 

alcançados pelo efetuador do robô com pelo menos uma orientação.  

Existem muitos trabalhos sobre métodos numéricos para análise do volume de 

trabalho de robôs manipuladores. Uma forma fácil de determinar o volume de 

trabalho é dividir o espaço em uma malha de pontos e então verificar quais 
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pontos da malha o efetuador do robô é capaz de atingir e com qual a orientação 

(Merlet, 2000). 

O método da dicotomia é muito utilizado para encontrar a fronteira do volume 

de trabalho, partindo de um ponto central definido. Esse método pode 

considerar algumas restrições, tais como: colisões entre ligamentos , limite dos 

comprimentos dos ligamentos e o limite angular das articulações. Uma 

aplicação desse método foi feita por Conti et al (1997) para uma máquina 

Hexapod.  

Em um estudo sobre a plataforma de Stewart Masory e Wang (1993) obtém 

algumas conclusões sobre o volume de trabalho dessas máquinas, como por 

exemplo: o tamanho do volume de trabalho é aproximadamente proporcional 

ao cubo do curso dos atuadores; o volume de trabalho é máximo quando a base 

e a plataforma possuem as mesmas dimensões; o volume de trabalho é pouco 

influenciado pela posição das articulações na plataforma; e os limites mecânicos 

das articulações, sua maior restrição, são muito importantes e devem ser 

levados em consideração no cálculo do volume de trabalho. 

 Bonev e Gosselin (2000) apresentam um método para o cálculo do volumes de 

trabalho de orientação constante para máquinas do tipo 6-RUS. O algoritmo é 

baseado em uma estratégia geométrica de solução onde o espaço alcançável 

pelas juntas da plataforma móvel é calculado e as intersecções dos volumes 

(toróides e esferas) são medidas. As singularidades são descobertas 

qualitativamente e as restrições são impostas às equações. Os autores sugerem o 

uso de ferramentas de Desenho Assistido por Computador (CAD). 

Wang (2004) desenvolveu um algoritmo baseado na teoria de difusão para a 

geração do volume de trabalho de um manipulador hiper-redundante. Esse 

algoritmo faz com que o problema de calcular o espaço de trabalho seja simples 

como a solução de uma equação de difusão, que apresenta uma solução 

explícita. Esse método divide o manipulador em segmentos virtuais e conecta 

em cascata as correspondentes densidades de volumes de trabalhos, geradas 
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pela equação de difusão para cada módulo. É demonstrado que a complexidade 

computacional, do algoritmo que calcula o espaço de trabalho é independente 

do número de módulos ou graus de liberdades do manipulador. Esse método 

pode ser aplicado também para resolver a cinemática inversa de forma bastante 

eficiente. 

2.4- Cinemática de robôs hiper-redundantes 

O estudo da cinemática de mecanismos, se presta à determinação das posições, 

deslocamentos, velocidades e acelerações associadas a seus pontos ou peças em 

função dos movimentos impostos pelos seus atuadores; a cinemática está 

dividida em duas partes, cinemática inversa e cinemática direta. O problema da 

cinemática inversa, a partir de conhecer a posição e orientação do efetuador, 

obtém se, as posições das junções do mecanismo. A cinemática direta por sua 

vez, conhecida as variáveis de entrada (atuadores), resolve o problema, de obter 

posição e orientação do efetuador, no caso dos manipuladores de estrutura 

paralela, a cinemática direta representa um problema analítico de dificuldade ; 

certamente envolve, equações não lineais e existem muitas soluções. O contrario 

ocorre com a análise da cinemática inversa que é muito mais fácil. Nos robôs 

seriados ocorre o contrario, com respeito da complexidade da análise 

cinemático direito e inverso. 

O calculo da cinemática inversa de Robôs Hiper-Redundantes pode ter infinitas 

soluções, se não forem impostas condições externas; no caso dos robôs binários 

a cinemática inversa em geral não tem solução, porque nem todos os pontos do 

espaço são alcançáveis portanto pode-se no máximo obter o ponto alcançado 

pelo robô mais próximo desejado. 

Manipuladores hiper-redundantes podem ser implementados em uma 

variedade de morfologias físicas, utilizando-se, por exemplo, cadeias 

cinemáticas de grande quantidade de ligamentos rígidos ou estruturas de 

geometria variáveis. Muitas das soluções da cinemática destas estruturas são 



 43

baseadas na matriz Jacobiana que, segundo Gregory (1994), apresenta algumas 

limitações para alguns casos práticos. Gregory (1994) apresenta uma técnica 

eficiente de modelagem da cinemática para manipuladores hiper-redundantes. 

Essa técnica é baseada no ajuste de uma curva, que capta e aproxima as 

características geométricas macroscópicas do manipulador. Com isso reduz-se o 

problema da solução da cinemática inversa em determinar a variação do 

comportamento da curva em tempo real. O resultado da forma da curva pode 

ser utilizado diretamente no controle da geometria do manipulador. 

Badescu (2004) introduz um novo índice para caracterizar o espaço de trabalho 

de um manipulador robótico hiper-redundante com módulos de estrutura 

paralela . Os módulos utilizados consistem em mecanismos de três cadeias 

cinemáticas do tipo 3-UPU (articulações universal-prismática-universal) e do 

tipo 3-UPS (articulações universal-prismática-esférico). O módulo 3-UPU 

apresenta três graus de liberdade de translação e o módulo 3-UPS apresenta 

três graus de liberdade de rotação. O manipulador, formado pela combinação 

de três módulos 3-UPU e dois 3-UPS possui quinze graus de liberdade. Na 

análise cinemática as juntas universais são tratadas como sendo duas juntas 

rotativas com eixos perpendiculares entre si que se interceptam em um ponto. 

Ainda nessa análise considera-se as limitações no movimento das juntas 

prismáticas, universais e esféricas e verifica-se a possível interferência entre as 

partes mecânicas dos módulos. Badescu (2004) detalha a solução da cinemática 

inversa e analisa o espaço de trabalho do robô analisado. 

Sujan e Dubowsky (2004) apresentam um manipulador hiper-redundante com 

atuadores binários conhecido como BRAID (Binary Robotic Articulated 

Intelligent Device). Esse manipulador pode realizar diferentes tarefas, possui 

baixo peso e uma grande amplitude do volume de trabalho. A solução da 

cinemática inversa é calculada por meio de métodos de algoritmo genético. A 

cinemática inversa é usada para obter uma aproximação ótima para a posição e 

orientação desejadas do efetuador. 
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Ebert-Uphoff e Chirikjian (1996) apresentam um algoritmo para a solução da 

cinemática inversa de manipuladores hiper-redundantes com atuação binária,  

a característica principal do algoritmo, é que gera soluções, em tempo linear 

com respeito ao número de atuadores do manipulador, diminuindo o tempo 

comparado com outros algoritmos. Primeiramente determina-se como é melhor, 

para que o ponto desejado dentro do espaço de trabalho, possa ser alcançado, se 

os módulos pertos da base, são fixados em uma configuração particular. Com 

essa configuração inicial determinada, resolve-se a cinemática inversa.  
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3- DEFINIÇÃO E ANÁLISE CINEMÁTICA DO MÓDULO 

Este capítulo apresenta a definição da estrutura cinemática do módulo e a 

análise cinemática do mesmo. 

3.1- Método de definição da estrutura cinemática do mecanismo 

A síntese topológica tem um papel importante no projeto de um mecanismo de 

arquitetura paralela para uma aplicação específica. A síntese topológica é um 

processo que determina a estrutura cinemática mais recomendável para 

satisfazer um determinado número de graus de liberdades e tipos de 

movimentos independentes do efetuador. 

Existem inúmeras pesquisas propondo diferentes métodos de síntese 

topológica. O método de enumeração de cadeias cinemáticas ativas foi proposto 

por Hunt (1983) e expandido por Tsai (1999). Outro método alternativo é 

baseado na teoria das helicóides. Segundo Coelho (2000), a aplicação desse 

método tem gerado um grande número de novas estruturas.  

Para determinar-se a mobilidade de mecanismos tridimensionais, emprega-se o   

critério de Kutzbach-Gruebler (1937). Alem desse critério, existem 

procedimentos mais sistemáticos para geração de mecanismos paralelos. Um 

destes procedimentos é o método de enumeração das cadeias cinemáticas ativas 

(Hunt 1983) 

O módulo com estrutura paralela, objeto desse projeto, está no espaço 

tridimensional. Assim, o número de movimentos independentes que uma peça 

sem qualquer vínculo pode executar dentro do espaço de movimentação do 

mecanismo (λ) é igual a seis. A mobilidade do mecanismo (M), ou o número de 

movimentos independentes do efetuador, como já definido nos objetivos, é 

igual à três, disposta da seguinte forma: uma translação e duas rotações. 
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Utilizando o procedimento de enumeração de cadeias cinemáticas ativas,  

definido o espaço onde vai trabalhar o módulo e a mobilidade que se deseja 

obter, define-se a conectividade das cadeias cinemáticas como sendo: 

( ) ∑
=

=++=−+
m

k
km CCCCM

1
21 ......1 λλ ,                                          (3.1) 

Onde M é a mobilidade do mecanismo, l  o número de movimentos 

independentes, Ck é a conectividade de cada cadeia cinemática (k) do 

mecanismo e m é o número de cadeias cinemáticas ativas. 

No caso do mecanismo a ser projetado nesse trabalho, tem-se três cadeias 

cinemáticas (m = 3), M = 3, λ =6 e M ≤ Ck ≤ λ. Assim,  

(6+1)3-6 = C1+C2+C3 ⇒ 15  = C1+C2+C3.                                                                (3.2) 

Com esse resultado podem-se determinar as diferentes possibilidades de pares 

cinemáticos em cada cadeia cinemática e o tipo de atuadores, se de rotação ou 

de translação. 

O número de pares cinemáticos colocados em cada cadeia cinemática ativa 

pode ser aquele cuja soma dos graus de liberdade seja igual à conectividade 

requerida. O maior número  de pares cinemáticos ocorre quando todos os pares  

têm apenas um grau de liberdade. 

A Tabela 3-1, a seguir, indica as possíveis configurações de cadeias cinemáticas 

ativas para manipuladores espaciais simétricos de 3 graus de liberdade com 

conectividade igual a 5 (Tsai 2000). 

Na coluna Tipo, o primeiro número denota a quantidade de juntas de um grau 

de liberdade, o segundo número denota a quantidade de juntas de dois graus 

de liberdade, o terceiro, as juntas de três graus de liberdade. Estas juntas são 
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listadas seqüencialmente, desde a junção que está conectada na base para à 

junção que esta conectada na plataforma móvel. 

Tabela 3-1 Possíveis configurações para mecanismos simétricos  segundo a conectividade Ck=5.  

Tipo Classe 

120 PUU, UPU, RUU 

201 RRS, RSR, RPS, PRS, RSP, PSR, SPR, PPS, PSP, SPP 

310 RRRU, RRPU, RPRU, PRRU, RPPU, PRPU, PPRU, 

RRUR, RRUP, RPUR, PRUR, RPUP, PRUP, PPUR, 

RURR, RURP, RUPR, PURR, RUPP, PURP, PUPR, 

UPRR, UPRP, UPPR. 

500 RRRRR, RRRRP, RRRPR, RRPRR, RPRRR, PRRRR, RRRPP, 
RRPPR,  

RPPRR, PPRRR, PRPRR, PRRPR, PRRRP, RPRPR, RPRRP, 
RRPRP 

 

Como enunciado anteriormente, o objetivo dessa dissertação é analisar um robô 

hiper-redundante composto por módulos de três graus de liberdade, sendo um 

de translação e dois de rotação, onde os movimentos de rotação têm eixos de 

rotação perpendiculares entre si. 

Nas várias configurações definidas por Hunt (1983) encontra-se a 3-RPS, que 

garante os três graus de liberdade que se deseja obter no módulo. A estrutura 3-

RPS, no espaço tridimensional, permite dois movimentos de rotação e um de 

translação. Nota-se que esse mecanismo pode ser usado como dispositivo de 

posicionamento, punho mecânico, ou como controle de três dos seis graus de 

liberdade no espaço. 
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3.2-   Configuração do módulo 

O módulo definido para o robô hiper-redundante é formado por um 

mecanismo paralelo do tipo 3-RPS. A plataforma móvel B é conectada à base 

fixa por três cadeias cinemáticas ativas estendíveis, com três atuadores lineares. 

A figura 3.1 apresenta um esquema do módulo. A forma da plataforma móvel é 

um triângulo eqüilátero com vértices nos pontos B1, B2 e B3, e centro em P. A 

base fixa também tem a forma de um triângulo eqüilátero com vértices nos 

pontos A1, A2 e A3, e centro em O. 

 

Base

Plataforma 
móvel

 B3
B2

B1

A3

A2

A1

Juntas 
prismáticas

Juntas 
rotatórias 

Juntas 
esféricas

z

y

x

P

Z

Y

X

O

 

 

Figura 3.1 Esquema do mecanismo paralelo 3-RPS. 

 

Para descrever a posição e orientação do ponto P no espaço, é preciso definir 

sistemas de coordenadas na base fixa e na plataforma móvel. Como observa-se  

na figura 3.2, o sistema O-XYZ está fixo à base fixa, a sua origem está no centro 
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da base. A direção do eixo X, desse sistema, está na direção do ponto A1, o eixo 

Y está paralelo à reta 32AA . A figura 3.3 mostra o sistema P-xyz, que está fixo à 

plataforma móvel, sendo que a sua origem está no centro da mesma. A direção 

do eixo x, desse sistema está na direção do ponto B1, o eixo Y está paralelo à reta 

32BB .  

Os comprimentos das cadeias cinemáticas ativas são definidos por li com i = 1, 

2, 3. O ângulo entre a extensão da linha formada entre o ponto O e Ai com 

respeito ao comprimento li  é definido como sendo ji. A base fixa e a plataforma 

móvel estão conectadas por três juntas esféricas, posicionadas em Bi e por três 

juntas de revolução, posicionadas em Ai com i = 1, 2, 3. Os eixos das juntas de 

revolução estão no mesmo plano e o ângulo entre esses eixos é de 120º. A 

distância da origem do sistema de referencia O-XYZ até Ai é identificado por R. 

Para a plataforma móvel, a distância da origem do sistema de referência P-xyz 

até Bi é identificado com r. 

 

R
R

Z

Y

X

R

O

120°

120°

3A 2A

1A

 
Figura 3.2 Sistema de referência na base. 
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Figura 3.3 Sistema de referência da plataforma móvel. 

 

3.3- Análise cinemática direta 

Nesta seção, são obtidas as equações da cinemática direta, utilizadas para obter 

a posição e orientação da plataforma móvel em relação ao sistema da base fixa, 

a partir do conhecimento do comprimento das cadeias cinemáticas. 

Os vetores das coordenadas de posição das juntas de revolução na base fixa são 

dados por: 
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As coordenadas das juntas esféricas na plataforma móvel referida no sistema da 

plataforma móvel, P-xyz, são dadas por: 

 



 51

























=

0

0

r

1b ;                   


























−

=

0

2
3

2
1

r

r

2b ;                        



























−

−

=

0

2
3

2
1

r

r

3b .                                (3.4) 

Para a análise que se segue definem-se os seguintes termos: 

;
R
r

=ρ                                                                                                                           (3.5) 

3,2,1     , == i
R
l

L i
i                                                                                                        (3.6) 

onde li é o comprimento das cadeias cinemáticas. A figura 3.4 apresenta um 

esquema no plano formado entre as retas iOA  e ii BA . A partir do esquema da 

figura 3.4 é fácil obter as equações 3.7- 3.9, que representam os vetores de 

coordenadas das juntas esféricas referidas no sistema de referência na base. 

 

O

P Br

q l

R A

ϕ

 

Figura 3.4 Esquema vetorial de uma Cadeia Cinemática. 
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ϕ

ϕ−

=

11

11

0

cos1

senL

L

1q ;                                                                                                      (3.7) 

( )

( )

































ϕ

ϕ−

ϕ−−

=

22

22

22

cos1
2
3

cos1
2
1

senL

L

L

2q ;                                                                                              (3.8) 

( )

( )

































ϕ

ϕ−−

ϕ−−

=

33

33

33

cos1
2
3

cos1
2
1

senL

L

L

3q .                                                                                           (3.9) 

Observa-se que a distância geométrica entre duas juntas esféricas Bi e Bj (i ≠ j) é 

uma constante igual a: rBB ji 3= . A figura 3.5 apresenta um esquema, com a 

vista superior da plataforma móvel mostrando os pontos Bi. 

 



 53

 

Figura 3.5 Esquema da vista superior da plataforma móvel com as juntas esféricas. 

 

Dessa forma tem-se: 

ρ=− + 311i qq ,                                                                                                       (3.10) 

Desenvolvendo a equação (3.10) para as juntas esféricas 1B  e 2B , tem-se: 

( ) ( ) ( ) 03 22
21

2
21

2
21 =ρ−−+−+− zzyyxx qqqqqq ,                                                        (3.11) 

onde iziyix qqq  e  ,  são, respectivamente, as coordenadas x, y e z dos pontos 1B  e 

2B .  

Substituindo-se as coordenadas dos vetores 1q  e 2q  em (3.11), tem-se cada 

parcela da equação (3.11). 

( )
2

22
11

2
21 2

cos1cos1 













 ϕ+

−−ϕ−=−
LLqq xx ;                                          (3.12) 

 ( ) ( )
;

2
cos3

2

222
21 









 ϕ−
−=−

Laqq yy                                                                         (3.13) 

( ) ( )2
2211

2
21 ϕ−ϕ=− senLsenLqq zz .                                                                          (3.14) 
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Rearranjando, cada uma dessas parcelas resulta em: 

( ) 1
22

121212
2

2
2

11
2

21 coscoscoscos
4

cos3
4
9

ϕ+ϕϕ+ϕ+ϕ−=− LLLLLqq xx ;  (3 .15) 

( ) 2
22

222
2

21 cos
4
3cos

2
3

4
3

ϕ+ϕ−=− LLqq yy ;                                                           (3.16) 

( ) 2
22

221211
22

1
2

21 2 ϕ+ϕϕ−ϕ=− senLsensenLLsenLqq zz .                                        (3.17) 

Agrupando as equações (3.15), (3.16) e (3.17), a equação 3.11 transformas-se 

como: 

02coscoscos
2
3cos333 212121212211

2
1

2
2

2 =ϕϕ−ϕϕ+ϕ−ϕ−++ρ− sensenLLLLLLLL ;  

                                                                                                                                    (3.18) 

Desenvolvendo a equação (3.10) para as juntas esféricas 2B  e 3B , tem-se: 

 ( ) ( ) ( ) 03 22
32

2
32

2
32 =ρ−−+−+− zzyyxx qqqqqq ,                                                     (3.19) 

onde zyx qqq 333  e  ,  são, respectivamente, as coordenadas x, y e z dos pontos  3B .  

Substituindo-se as coordenadas dos vetores 2q  e 3q  em (3.19), tem-se cada 

parcela da equação (3.19). 

( )
2

33222
32 2

1cos
2

1cos







 −ϕ
−

−ϕ
=−

LL
qq xx ;                                                            (3.20) 

( ) ( ) ( )
2

33222
32 2

cos13
2

cos13






















 ϕ−
−−

ϕ−
=−

LL
qq yy ;                                          (3.21) 

( ) ( )2
3322

2
32 ϕ−ϕ=− senLsenLqq zz .                                                                            (3.22) 
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Rearranjando cada uma dessas parcelas, resulta-se em: 

( ) 32323
22

32
22

2
2

32 coscos
2
1cos

4
1cos

4
1

ϕϕ−ϕ+ϕ=− LLLLqq xx ;                                (3.23) 

( ) 32323
22

3332
22

222
2

32 coscos
2
3cos

4
3cos3cos

4
3cos33 ϕϕ+ϕ++ϕ−ϕ+ϕ−=− LLLLLLqq yy ;  

                                                                                                                                    (3.24) 

( ) 3
22

332322
22

2
2

32 sensensen2sen ϕϕϕϕ LLLLqq zz +−=− .                                              (3.25) 

Agrupando as equações (3.23), (3.24) e (3.25), a equação (3.19) resulta em: 

03sensen2coscoscos3cos33 2
323232323322

2
3

2
2 =−−+−−++ ρϕϕϕϕϕϕ LLLLLLLL           (3.26) 

Desenvolvendo a equação (3.10) para as juntas esféricas 3B  e 1B  tem-se: 

( ) ( ) ( ) 03 22
13

2
13

2
13 =ρ−−+−+− zzyyxx qqqqqq .                                                        (3.27) 

Substituindo-se as coordenadas dos vetores 3q  e 1q  em (3.27), tem-se cada 

parcela da equação (3.27). 

( ) ( )
2

11
332

13 cos1
2

1cos








ϕ−−







 −ϕ
=− L

L
qq xx ;                                                         (3.28) 

( ) ( ) 2

332
13 2

cos13









 ϕ−−
=−

L
qq yy ;                                                                           (3.29) 

( ) ( )2
1133

2
13 sensen ϕϕ LLqq zz −=− .                                                                              (3.30) 

Rearranjando cada uma dessas parcelas, resulta-se em: 

( ) 31311
22

111333
22

3
2

13 coscoscoscos3cos
2
3cos

4
1

4
9

ϕϕ++ϕ+ϕ−ϕ−ϕ+=− LLLLLLqq xx  

                                                                                                                                    (3.31) 
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( )
4
3cos

4
3cos

2
3

3
22

333
2

13 +ϕ+ϕ−=− LLqq yy ;                                                             (3.32) 

( ) 1
22

113133
22

3
2

13 2 ϕ+ϕϕ−ϕ=− senLsensenLLsenLqq zz .                                               (3.33) 

Agrupando as equações (3.31), (3.32) e (3.33), a equação (3.27) resulta-se em: 

02coscoscos3cos333 131331313311
2
1

2
3

2 =ϕϕ−ϕϕ+ϕ−ϕ−++ρ− sensenLLLLLLLL .   (3.34) 

As equações (3.18), (3.26) e (3.34) representam a relação do comprimento de 

cada cadeia cinemática com o ângulo formado entre as retas iOA  e ii BA  

(ângulos 1, 2 e 3). 

3.4- Posição e orientação da plataforma móvel 

A solução simultânea das equações (3.18) (3.26) e (3.34) resulta nos ângulos 1, 

2 e 3. Tendo esses ângulos, as coordenadas de posição das articulações 

esféricas em relação ao sistema de coordenadas fixo à base (vetores 321  e  , qqq ), 

podem ser calculadas, respectivamente, por meio das expressões (3.7), (3.8) e 

(3.9).  

Tendo as coordenadas das articulações esféricas (qxi, qyi e qzi), as equações a 

seguir permitem obter a posição da origem do sistema de referência da 

plataforma móvel (ponto P ). 

∑= xii qXP
3
1 ;                                                                                                            (3.35) 

∑= yii qYP
3
1 ;                                                                                                             (3.36) 

∑= zii qZP
3
1 .                                                                                                            (3.37) 
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Onde PiPiPi ZYX  e  , , são as coordenadas do ponto P referidas no sistema de 

referência na base. 

Para obter a orientação da plataforma é preciso determinar a matriz de rotação, 

que define a sua orientação em relação ao sistema de referência fixo à base, ou 

seja: 
















=

333231

232221

131211

son
son
son

R ,                                                                                                   (3.38) 

Onde nij, oij, e sij são as componentes dos vetores coluna n, o e s, que formam a 

matriz de rotação. Esses vetores são calculados por meio das seguintes 

equações: 

( )
r

Pqn −
= 1 ;                                                                                                                (3.39) 

( )
r3

32 qqo −
= ;                                                                                                             (3.40) 

ons ×= ;                                                                                                                    (3.41) 

Onde P  é o vetor posição do ponto P, ou seja, da origem do sistema de 

referência na plataforma móvel, e o símbolo x representa o produto vetorial de 

dois vetores. 

3.5- Ângulo das articulações esféricas 

Uma articulação esférica consiste, basicamente, de uma esfera de aço de alta 

precisão colocada no interior de um suporte fundido. A figura 3.6 apresenta 

uma fotografia de uma articulação esférica. Um pino é unido à esfera através de 

um processo especial de solda.  
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O processo de fabricação permite que a superfície polida da esfera tenha um 

casamento perfeito com a superfície do suporte fundido resultando em um 

movimento suave, com uma folga mínima (http://www.thk.com). 

 

 

Figura 3.6 Articulação esférica modelo AL.(http://www.thk.com). 

 

A articulação esférica se comporta como uma combinação de articulações de 

rotação, permitindo movimentos de giro em torno dos três eixos de 

coordenadas (x, y e z). O movimento de giro em torno dos eixos tem limitações 

físicas em razão das características construtivas das articulações esféricas. Nesse 

trabalho, é definido como sendo o ângulo da articulação esférica: o ângulo que 

o pino fixo à esfera da articulação, realiza em relação ao eixo horizontal. 

O ângulo máximo de rotação da articulação esférica é uma característica dada 

pelo fabricante. Esse ângulo é muito importante de se conhecer porque tem 

influência direta na orientação da plataforma móvel e na definição dos 

comprimentos máximo e mínimo do atuador.  

A seguir, apresenta-se uma descrição de como obter o ângulo da articulação 

esférica de forma que a configuração do módulo obedeça às restrições de 

movimento da articulação. O desejado é que, quando os atuadores estiverem 

com o seu comprimento máximo ou mínimo, os ângulos das articulações 

esféricas estejam nos valores máximos. Assim, quando os atuadores estiverem 

com o seu comprimento máximo ou mínimo e se o ângulo das articulações 

esféricas for maior (supera) que as limitações construtivas da articulação, esta 
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configuração não será possível. Por outro lado, quando os atuadores estiverem 

com o seu comprimento máximo ou mínimo e se o ângulo das articulações 

esféricas for muito pequeno, não se aproveitará o movimento que permite a 

articulação e tem-se uma configuração não ótima para o módulo. 

Definem-se os seguintes termos: 

 v1: vetor na direção de Bi Ai; 

 v2: vetor na direção BiP; 

 φ: ângulo formado entre os vetores v1 e v2; 

 ψ: ângulo da articulação esférica. 

 

A figura 3.7 mostra um esquema que ajuda a compreender melhor o cálculo do 

ângulo das articulações esféricas.  

 

O

P
Bi

r

l

R Ai

φ

2v

1v

 

Figura 3.7. Esquema dos vetores v1 e v2. 
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Os vetores v1 e v2 podem se obtidos através das seguintes equações: 

i

ii

L
BA

=1v  ;                                                                                                               (3.42) 

ρ
= iiBP

2v ;                                                                                                                 (3.43) 

O ângulo entre os vetores 1v  e 2v  é calculado pela equação a seguir: 

( )
21

21

vv
vvarccos

=φ .                                                                                                      (3.44) 

O ângulo da articulação esférica pode, então, ser calculado por: 

φ−=ψ o90 .                                                                                                               (3.45) 
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4- CONFIGURAÇÕES POSSÍVEIS DOS MÓDULOS 

Como foi mencionado, o atuador escolhido para ser utilizado nos módulos é 

binário e com movimento de translação. Assim, esse atuador tem somente duas 

posições: uma com o comprimento mínimo e outra com o comprimento 

máximo. Esta característica confere ao módulo somente oito possíveis posições 

e orientações da plataforma móvel. 

A definição dos seguintes termos facilita o entendimento do texto a seguir: 

• minl  representa o  comprimento mínimo do atuador;  

• maxl  é o comprimento máximo do atuador; 

• il  (i=1, 2 e 3) é o comprimento das cadeias cinemáticas;   

• iϕ  (i=1, 2 e 3) é o ângulo da junta rotatória situada na base.   

Os oitos casos possíveis de posição e orientação, que permitem os atuadores 

binários, são os seguintes: 

Caso 1: min321 llll === ; 

Caso 2: max321 llll === ; 

Caso 3: 
max32

min1

lll
ll

==
= ; 

Caso 4: 
min32

max1

lll
ll

==
= ; 

Caso 5: 
min31

max2

lll
ll

==
= ; 

Caso 6: 
min21

max3

lll
ll

==
= ; 

Caso 7: 
max31

min2

lll
ll

==
= ; 
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Caso 8: 
max21

min3

lll
ll

==
= . 

A seguir são calculadas as posições e orientações da plataforma móvel para os  

oito casos. 

4.1- Caso 1 

Neste caso, o comprimento das três cadeias cinemáticas é igual ao comprimento 

mínimo, ou seja: min321 llll === . Dessa forma, os ângulos entre as cadeias 

cinemáticas e a horizontal são todos iguais: 321 ϕ=ϕ=ϕ . A figura 4.1 apresenta 

um esquema com o módulo nessa posição. 

 

 

P

O

3B 2B

3A
2A

1B

1A  

Figura 4.1 Esquema do módulo Caso 1. 

 

A figura 4.2 apresenta um esquema da posição das articulações esféricas no 

plano formado pelas posições dessas três articulações: o plano horizontal. 

 



 63

 

Figura 4.2 Esquema das juntas esféricas no Caso 1 vista superior, “X” em cada vértice, 
identificando que a cadeia cinemática encontra-se no comprimento mínimo. 

 

Uma análise da figura 4.2 permite obter as seguintes conclusões: 

R
rqx 23 −= ;                                                                                                                   (4.1) 

R
rqx =1 ;                                                                                                                        (4.2) 

R
rqq yy 2

3
32 =−= ;                                                                                                         (4.3) 

01 =yq .                                                                                                                         (4.4) 

As equações 3.7, 3.8 e 3.9 fornecem as coordenadas de posição das articulações 

esféricas, referidas no sistema da base, que dependem de dois parâmetros: o 

comprimento da cadeia cinemática, que no caso é conhecido, e o comprimento 

dos ângulos ϕi, que são desconhecidos. Assim, para se obter o ângulo 1 se 

iguala a equação (4.2) com a coordenada x da equação (3.7). Para se calcular o 

ângulo 2 se iguala a equação (4.3) com a coordenada y da equação (3.8) e para 

se calcular o ângulo 3 se iguala a equação (4.3) com a coordenada y da  
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equação (3.9). Dessa forma, obtém-se para os ângulos 1, 2 e 3 as seguintes 

expressões: 

1
1 L

ρ1cos −
=ϕ                                                                                                               (4.5) 

2
2 L

ρ1cos −
=ϕ                                                                                                               (4.6) 

3
3 L

ρ1cos −
=ϕ                                                                                                               (4.7) 

Com os ângulos 1, 2 e 3 calculados, a partir das equações (3.7), (3.8) e (3.9), 

calculam-se as coordenadas das articulações esféricas. Com as coordenadas das 

articulações esféricas, usando as equações (3.35), (3.36) e (3.37), calcula-se as 

coordenadas do ponto P, ou seja, a posição da plataforma móvel. Dadas as 

coordenadas do ponto P e das articulações esféricas, calcula-se a orientação da 

plataforma móvel usando as equações (3.38) até (3.41). 

A Tabela 4-1 apresenta os resultados da posição das articulações esféricas, do 

ângulo das articulações esféricas, dos ângulos i e da posição e orientação da 

plataforma móvel para o Caso 1. 

Tabela 4-1 Resultados do Matlab no  Caso 1. 

Caso 1 

Posição das juntas 
esféricas na 
plataforma  

(Bi) 

Posição da origem 
do sistema de 
referência na 
plataforma  

(P) 

Matriz de rotação da 
plataforma  

 

Ângulo da 
articulação 

esférica 

Ângulo  
formado entre 

a cadeia 
cinemática e a 

horizontal 

(ϕi) 

i 1 2 3  i Ângulo  i ϕi 

X 1.00 -0.50 -0.50 x 0 1 0° 1 90° 

Y 0 0.87 -0.87 y 0 2 0° 2 90° 

Z 1.03 1.03 1.03 z 1.03 

 

 

















100
010
001

 
 

3 0° 3 90° 
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4.2- Caso 2 

Nesse caso o comprimento das três cadeias cinemáticas é igual ao comprimento 

máximo, ou seja: max321 llll === . Dessa forma, os ângulos entre as cadeias 

cinemáticas e a horizontal são todos iguais. Assim, 321 ϕ=ϕ=ϕ . A figura 4.3 

apresenta um esquema com o módulo nessa posição. 

 

 

P

O

3B 2B

1B

3A
2A

1A  

Figura 4.3 Esquema do módulo Caso 2. 

 

A figura 4.4 apresenta um esquema da posição das articulações esféricas no 

plano formado pelas posições dessas três articulações. Nesse caso, o plano  é 

horizontal. 
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Figura 4.4 Esquema das juntas esféricas no Caso 2,  vista superior, “O” em cada vértice, 
identificando que a cadeia cinemática encontra-se no comprimento máximo. 

A configuração geométrica do módulo, nesse caso, é muito semelhante à 

configuração do caso 1. As equações utilizadas para calcular a configuração do 

módulo, nesse caso, são as mesmas utilizadas no Caso 1. No entanto, em vez de 

se utilizar o comprimento mínimo do atuador, utiliza-se o seu comprimento 

máximo. 

A Tabela 4-2 apresenta os resultados da posição das articulações esféricas, do 

ângulo das articulações esféricas, dos ângulos i e da posição e orientação da 

plataforma móvel para o Caso 2.  

Tabela 4-2 Resultados do Matlab no  Caso 2. 

Caso 2 

Posição das juntas 
esféricas na plataforma  

(Bi) 

Posição da 
origem do 
sistema de 

referência na 
plataforma  

(P) 

Matriz de rotação 
da plataforma  

 

Ângulo da 
articulação esférica 

Ângulo  
formado entre 

a cadeia 
cinemática e a 

horizontal 

(ϕi) 

i 1 2 3  i Ângulo  i ϕi 

X 1.00 -0.50 -0.50 x 0 1 0° 1 90° 

Y 0 0.87 -0.87 y 0 2 0° 2 90° 

Z 1.32 1.32 1.32 z 1.32 

 

 

















100
010
001

 

 
3 0° 3 90° 
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4.3- Caso 3 

Nesse caso, o comprimento da cadeia cinemática um é igual ao comprimento 

mínimo, e o comprimento das cadeias cinemáticas dois e três igual ao 

comprimento máximo, ou seja, min1 ll =  e max32 lll ==  . Dessa forma, dois dos 

ângulos entre as cadeias cinemáticas e a horizontal são iguais , assim: 32 ϕϕ = . A 

figura 4.5 apresenta um esquema com o módulo nessa posição. 

 

 

3A

2B

1B

1A

2A

3B

 

Figura 4.5 Esquema do módulo Caso 3. 

 

A figura 4.6 apresenta um esquema da posição das articulações esféricas no 

plano formado pelas posições dessas três articulações. Nesse caso, é o plano 

horizontal. 
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Figura 4.6 Esquema das juntas esféricas no Caso 3, vista superior, “X” em cada vértice, 
identificando que  a cadeia cinemática encontra-se no comprimento mínimo, “O” em cada 

vértice, identificando que a cadeia cinemática encontra-se no comprimento máximo. 

 

Para se calcular o ângulo 2 se iguala a equação (4.3) com a coordenada y, da 

equação (3.8). Nesse caso, o ângulo 3 é igual ao valor de 2. Para se calcular o 

ângulo 1 é preciso substituir, na equação 3.18, o valor do ângulo 2, agrupar os 

termos, a fim de obter uma equação do tipo:  

cbsena =+ ϕϕcos                                                                                                  (4.8) 

Onde a, b, e c são coeficientes definidos como:                     

( )1221 3cos LLLa −−= ϕ                                                                                                    (4.9) 

( )221 sen2 ϕLLb −−=                                                                                                       (4.10) 

22
2
1

2
2

2 cos333 ϕρ LLLc −++−=                                                                                      (4.11) 
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 A solução da equação 4.8 é calculada por meio da seguinte equação abaixo, 

resultando no valor do ângulo 1ϕ : 

( ) 




 −+±+= ccbaaaba ,2tan,2tan 222ϕ                                                                       (4.12) 

Os coeficientes cba ,, da equação (4.8), a determinação da solução correta das 

duas (positiva ou negativa), que oferecem a solução da equação (4.12), foram 

analisados com ajuda de  Matlab.  

A Tabela 4-3 apresenta os resultados da posição das articulações esféricas, do 

ângulo das articulações esféricas, dos ângulos i e da posição e orientação da 

plataforma móvel para o Caso 3.  

 

Tabela 4-3 Resultados do Matlab no  Caso 3. 

Caso 3 

Posição das juntas 
esféricas na plataforma 

(Bi) 

Posição da 
origem do 
sistema de 

referência na 
plataforma  

(P) 

Matriz de rotação 
da plataforma  

 

Ângulo da 
articulação 

esférica 

Ângulo  formado 
entre a cadeia 
cinemática e a 

horizontal 

 (ϕi) 

i 1 2 3  i Ângulo  i ϕi 

X 0.97 -0.50 -0.50 x 0.01 1 -12.91° 1 88.38° 

Y 0 0.87 -0.87 y 0 2 5.62° 2 90° 

Z 1.03 1.03 1.03 z 1.22 

 

 

















− 98.002.0
010
20.0098.0

 

 
3 5.62° 3 90° 
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4.4- Caso 4 

Nesse caso, o comprimento da cadeia cinemática um é igual ao comprimento 

máximo, e o comprimento das cadeias cinemáticas dois e três, igual ao 

comprimento mínimo, ou seja, max1 ll = e min32 lll ==   . Dessa forma, dois dos 

ângulos entre as cadeias cinemáticas e a horizontal são iguais , assim: 32 ϕϕ = .  

A figura 4.7 apresenta um esquema com o módulo nessa posição. 

 

3B 2B

3A

2A

1A

1B

 

Figura 4.7 Esquema do módulo Caso 4 

 

A figura 4.8 apresenta um esquema da posição das articulações esféricas no 

plano formado pelas posições dessas três articulações. Nesse caso,  o plano é 

horizontal. 
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Figura 4.8 Esquema das juntas esféricas no Caso 4, vista superior, “X” em cada vértice, 
identificando que  a cadeia cinemática encontra-se no comprimento mínimo, “O” em cada 

vértice, identificando que a cadeia cinemática encontra-se no comprimento máximo. 

 

Para se calcular o ângulo 2 se iguala a equação (4.3) com a coordenada y da 

equação (3.8). Nesse caso, o ângulo 3 é igual ao valor de 2. Para se calcular o 

ângulo 1 é preciso substituir na equação 3.18 o valor do ângulo 2, agrupar os 

termos e se obtém a equação (4.8). 

Onde a, b, e c são coeficientes definidos com as equações (4.9), (4.10) e (4.11)   

A Tabela 4-4 apresenta os resultados da posição das articulações esféricas, do 

ângulo das articulações esféricas, dos ângulos i e da posição e orientação da 

plataforma móvel para o Caso 4.  
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Tabela 4-4 Resultados do Matlab no  Caso 4. 

Caso 4 

Posição das juntas 
esféricas na plataforma 

 (Bi) 

Posição da 
origem do 
sistema de 

referência na 
plataforma  

(P) 

Matriz de rotação 
da plataforma  

 

Ângulo da 
articulação 

esférica 

Ângulo  
formado entre a 

cadeia 
cinemática e a 

horizontal 

 

(ϕi) 

i 1 2 3  i Ângulo  i ϕi 

X 0.97 -0.50 -0.50 x 0.01 1 10.01° 1 88.75° 

Y 0 0.87 -0.87 y 0.00 2 5.61° 2 90° 

Z 1.32 1.03 1.03 z 1.12 

 

 















 −

98.002.0
010

2.0098.0
 

 
3 5.61° 3 90° 

4.5- Caso 5 

Nesse caso, o comprimento da cadeia cinemática dois é igual ao comprimento 

máximo, e o comprimento das cadeias cinemáticas um e três igual ao 

comprimento mínimo, ou seja, max2 ll = e min31 lll ==   . Dessa forma, dois dos 

ângulos entre as cadeias cinemáticas e a horizontal são iguais , assim:, 31 ϕϕ = . A 

figura 4.9 apresenta um esquema, com o módulo nessa posição.  
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3B

3A

2B

1B

1A

2A

 

Figura 4.9 Esquema do módulo Caso 5. 

A figura 4.10 apresenta um esquema da posição das articulações esféricas no 

plano, formado pelas posições dessas três articulações. Nesse caso, o plano é 

horizontal. 

 

 

Figura 4.10 Esquema das juntas esféricas no Caso 5, vista superior, “X” em cada vértice, 
identificando que  a cadeia cinemática encontra-se no comprimento mínimo, “O” em cada 

vértice, identificando que a cadeia cinemática encontra-se no comprimento máximo. 
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Para se calcular o ângulo 3 se iguala a equação (4.3) com a coordenada y da 

equação (3.9). Nesse caso, o ângulo 3 é igual ao valor de 1. Para se calcular o 

ângulo 2 é preciso substituir, na equação (3.26), o valor do ângulo 3, agrupar 

os termos, obtendo-se  a equação (4.8). 

Onde a, b, e c são coeficientes definidos com as equações: 

  ( )2332 3cos LLLa −−= ϕ                                                                                                (4.13) 

 ( )332 sen2 ϕLLb −−=                                                                                                     (4.14) 

 33
2
3

2
2

2 cos33 ϕρ LLLc −++−=                                                                                      (4.15) 

A Tabela 4-5 apresenta os resultados da posição das articulações esféricas, do 

ângulo das articulações esféricas, dos ângulos i e da posição e orientação da 

plataforma móvel para o caso 5.  

 

Tabela 4-5 Resultados do Matlab no  Caso 5. 

Caso 5 

Posição das juntas 
esféricas na 
plataforma  

(Bi) 

Posição da 
origem do 
sistema de 
referência 

na 
plataforma  

(P) 

Matriz de rotação da 
plataforma  

 

Ângulo da 
articulação 

esférica 

Ângulo  
formado entre 

a cadeia 
cinemática e a 

horizontal 

 

(ϕi) 

i 1 2 3  i Ângulo  i ϕi 

X 1.00 -0.49 -0.50 x 0.00 1 -5.61° 1 90° 

Y 0 0.84 -0.87 y -0.01 2 10.01° 2 88.75° 

Z 1.03 1.32 1.03 z 1.12 

 

 

















−
−

98.017.010.0
17.099.001.0

10.001.01
 

 

3 -5.61° 3 90° 
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4.6- Caso 6 

Nesse caso, o comprimento da cadeia cinemática três é igual ao comprimento 

máximo, e o comprimento das cadeias cinemáticas um e dois igual ao 

comprimento mínimo, ou seja, max3 ll = e min21 lll ==   . Assim, dois dos ângulos 

entre as cadeias cinemáticas e a horizontal são iguais: 21 ϕϕ = . A figura 4.11 

apresenta um esquema com o módulo nessa posição. 

 

 
3B

3A

2B

1B

1A

2A

 

Figura 4.11 Esquema do módulo Caso 6. 

 

A figura 4.12 apresenta um esquema da posição das articulações esféricas no 

plano, formado pelas posições dessas três articulações. Nesse caso, o plano é 

horizontal. 
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Figura 4.12 Esquema das juntas esféricas no Caso 6, vista superior, “X” em cada vértice, 
identificando que  a cadeia cinemática encontra-se no comprimento mínimo, “O” em cada 

vértice, identificando que a cadeia cinemática encontra-se no comprimento máximo. 

 

Para se calcular o ângulo 2 se iguala a equação (4.3) com a coordenada y da 

equação (3.8). Nesse caso, o ângulo 2 é igual ao valor de 1. Para se calcular o 

ângulo 3 é preciso substituir na equação (3.26) o valor do ângulo 2, agrupar os 

termos , obtendo-se a equação (4.8). 

Onde a, b, e c são coeficientes definidos com as equações: 

( )2232 3cos LLLa −−= ϕ                                                                                                  (4.16) 

( )232 sen2 ϕLLb −−=                                                                                                      (4.17) 

23
2
3

2
2

2 cos33 ϕρ LLLc −++−=                                                                                       (4.18) 

 

 

 



 77

A Tabela 4-6 apresenta os resultados da posição das articulações esféricas, do 

ângulo das articulações esféricas, dos ângulos i e da posição e orientação da 

plataforma móvel para o caso 6. 

Tabela 4-6 Resultados do Matlab no  Caso 6. 

Caso 6 

Posição das juntas 
esféricas na 
plataforma  

(Bi) 

Posição da 
origem do 
sistema de 

referência na 
plataforma  

(P) 

Matriz de rotação da 
plataforma  

 

Ângulo da 
articulação 

esférica 

Ângulo  formado 
entre a cadeia 
cinemática e a 

horizontal 

 

(ϕi) 

I 1 2 3  i Ângulo  i ϕi 

X 1.00 -0.50 -0.49 x 0.00 1 -5.61° 1 90° 

Y 0 0.87 -0.84 y 0.01 2 -5.61° 2 90° 

Z 1.03 1.03 1.32 z 1.12 

 

 

















−−
−

−

98.017.010.0
17.099.001.0
10.001.01

 

 
3 10.01° 3 88.75° 

4.7- Caso 7 

Nesse caso o comprimento da cadeia cinemática dois é igual ao comprimento 

mínimo, e o comprimento das cadeias cinemáticas um e três igual ao 

comprimento máximo, ou seja, min2 ll = e max31 lll ==   . Dessa forma, dois dos 

ângulos entre as cadeias cinemáticas e a horizontal são iguais .  Assim, 31 ϕϕ = . A 

figura 4.13 apresenta um esquema com o módulo nessa posição. 
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2B

1B

1A

2A

 

Figura 4.13 Esquema do módulo Caso 7. 

A figura 4.14 apresenta um esquema da posição das articulações esféricas no 

plano formado pelas posições dessas três articulações. Nesse caso, o plano é 

horizontal. 

 

 

Figura 4.14 Esquema das juntas esféricas no Caso 7 vista superior, “X” em cada vértice, 
identificando que  a cadeia cinemática encontra-se no comprimento mínimo, “O” em cada 

vértice, identificando que a cadeia cinemática encontra-se no comprimento máximo. 
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Para se calcular o ângulo 3 se iguala a equação (4.3) com a coordenada y da 

equação (3.9). Nesse caso, o ângulo 3 é igual ao valor de 1. Para se calcular o 

ângulo 2 é preciso substituir, na equação (3.26), o valor do ângulo 3, agrupar 

os termos, obtendo-se a equação (4.8). 

Onde a, b, e c são coeficientes definidos com as equações: 

 

( )2332 3cos LLLa −−= ϕ                                                                                                  (4.19) 

( )332 sen2 ϕLLb −−=                                                                                                      (4.20) 

33
2
3

2
2

2 cos33 ϕρ LLLc −++−=                                                                                       (4.21) 

 

A Tabela 4-7 apresenta os resultados da posição das articulações esféricas, do 

ângulo das articulações esféricas, dos ângulos i e da posição e orientação da 

plataforma móvel para o Caso 7.  

 

Tabela 4-7 Resultados do Matlab no  Caso 7 

Caso 7 

Posição das juntas 
esféricas na 
plataforma  

(Bi) 

Posição da 
origem do 
sistema de 

referência na 
plataforma  

(P) 

Matriz de rotação da 
plataforma  

 

Ângulo da 
articulação 

esférica 

Ângulo  formado 
entre a cadeia 
cinemática e a 

horizontal 

 

(ϕi) 

i 1 2 3  i Ângulo  i ϕi 

X 1.00 -0.49 -0.50 x 0.00 1 5.62° 1 90° 

Y 0 0.84 -0.87 y -0.01 2 12.91° 2 88.38° 

Z 1.32 1.03 1.32 z 1.22 

 

















−

−

98.017.010.0
17.099.001.0
10.001.01

 

 3 5.62° 3 90° 
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4.8- Caso 8 

Nesse caso, o comprimento da cadeia cinemática três é igual ao comprimento 

mínimo, e o comprimento das cadeias cinemáticas um e dois igual ao 

comprimento máximo, ou seja, min3 ll = e max21 lll ==   . Dessa forma, dois dos 

ângulos, entre as cadeias cinemáticas e a horizontal, são iguais . Assim, 21 ϕ=ϕ . 

A figura 4.15 apresenta um esquema com o módulo nessa posição. 

 

 

3B

2B

1B

3A

2A

1A  

Figura 4.15 Esquema do módulo Caso 8. 

 

A figura 4.16 apresenta um esquema da posição das articulações esféricas no 

plano, formado pelas posições dessas três articulações. Nesse caso, o plano é 

horizontal. 
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Figura 4.16 Esquema das juntas esféricas no Caso 8 vista superior, “X” em cada vértice, 
identificando que  a cadeia cinemática encontra-se no comprimento mínimo, “O” em cada 

vértice, identificando que a cadeia cinemática encontra-se no comprimento máximo. 

 

Para se calcular o ângulo 2 se iguala a equação (4.3) com a coordenada y, da 

equação (3.8). Nesse caso, o ângulo 2 é igual ao valor de 1. Para se calcular o 

ângulo 3 é preciso substituir na equação (3.26) o valor do ângulo 2, agrupar  os 

termos, obtendo-se a equação (4.8). 

Onde a, b, e c são coeficientes definidos com as equações: 

( )2332 3cos LLLa −−= ϕ                                                                                                  (4.22) 

( )332 sen2 ϕLLb −−=                                                                                                      (4.23) 

33
2
3

2
2

2 cos33 ϕρ LLLc −++−=                                                                                       (4.24) 
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A Tabela 4-8 apresenta os resultados da posição das articulações esféricas, do 

ângulo das articulações esféricas, dos ângulos i e da posição e orientação da 

plataforma móvel para o caso 8.  

 

Tabela 4-8 Resultados do Matlab no  Caso 8. 

Caso 8 

Posição das juntas 
esféricas na 
plataforma 

(Bi) 

Posição da 
origem do 
sistema de 

referência na 
plataforma  

(P) 

Matriz de rotação da 
plataforma  

 

Ângulo da 
articulação 

esférica 

Ângulo  
formado entre 

a cadeia 
cinemática e a 

horizontal 

 

(ϕi) 

I 1 2 3  i Ângulo  i ϕi 

X 1.00 -0.50 -0.49 x 0.00 1 5.62° 1 90° 

Y 0 0.87 -0.87 y 0.00 2 5.62° 2 90° 

Z 1.32 1.32 1.03 z 1.22 

 

 
















−−
−−−

98.017.010.0
17.099.001.0
10.001.01

 

 

3 -12.91° 3 88.38° 
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5- DEFINIÇÃO DA CONFIGURAÇÃO ÓTIMA DO MÓDULO  

5.1- Seleção do atuador 

O atuador é um elemento que produz movimento, atendendo a comandos que 

podem ser manuais ou automáticos. Como exemplo, pode-se citar atuadores de 

movimento induzido por cilindros pneumáticos, cilindros hidráulicos e motores 

elétricos. 

Uma das maiores dificuldades na robótica é encontrar o atuador perfeito ou 

adequado. Em razão disso, inicialmente, é realizada uma comparação das 

características dos atuadores elétricos, hidráulicos e pneumáticos. Todos esses 

atuadores têm potencial para serem utilizados no módulo. A partir da 

comparação entre os atuadores analisados é selecionado o mais adequado. 

Atuador hidráulico. O atuador hidráulico apresenta alta rigidez, boa relação 

esforço-peso, boa relação inércia-peso e não exige um redutor de velocidades. 

Contudo, apresenta alguns inconvenientes: são dispositivos que provocam 

sujeira, são perigosos pela possibilidade de vazamento de óleo em alta pressão, 

apresentam alto custo devido à necessidade de componentes de alta precisão, 

principalmente as válvulas de controle, e são ruidosos, devido ao fato de que o 

atuador precisa estar próximo à bomba hidráulica. 

Atuador elétrico. O atuador elétrico tem como principais características a 

limpeza, o baixo custo, quando comparado com o hidráulico, o fato de ser 

silencioso e facilmente controlado (velocidade e posição) com precisão. 

Contudo, apresenta também alguns inconvenientes, tais como: baixa relação 

esforço-peso, baixa relação esforço-inércia e baixa rigidez. Esses inconvenientes 

têm como causa fundamental a saturação do fluxo magnético em baixa 

densidade. No melhor dos casos, o esforço magnético por unidade de área é 

equivalente à pressão de 20 bar, muito menor que o valor de pressão usado 

pelos sistemas hidráulicos. A freqüência natural do motor elétrico é baixa, varia 
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de um até dez hertz. A sua relação esforço-inércia é cerca de cem vezes menor 

do que a de um sistema hidráulico, contudo, pode ser melhorada com o uso de 

um redutor de velocidade com alta relação de redução. Outro problema 

limitador do uso do atuador elétrico é que as perdas do motor são dissipadas na 

forma de calor, o que faz com que a área do atuador seja grande, de forma que a 

temperatura interna do atuador não deteriore a isolação dos cabos. Além disso, 

o atuador elétrico não pode ficar bloqueado por muito tempo porque poderia 

provocar um aumento considerável da sua temperatura. 

Atuador pneumático. Os atuadores pneumáticos são extensamente usados na 

automação industrial. Eles apresentam uma boa relação esforço-peso, não têm 

perigo de fogo e de explosão, são de fácil manutenção e podem ser controlados 

com relativa precisão, desde que o movimento seja do tipo ponto a ponto. 

Contudo, a compressibilidade do ar e a presença de atrito tornam difícil o 

controle preciso de posição. Além disso, o seu controle exige servo-válvulas, ou 

válvulas proporcionais,  e sensores de pressão. 

O atuador que apresenta as melhores características de funcionamento, peso e 

dimensões para o módulo do robô hiper-redundante é o atuador pneumático. 

Esse tipo de atuador é simple e barato, principalmente se for utilizado na forma 

liga/desliga (atuador binário). 

Dentre os cilindros pneumáticos existentes no mercado, optou-se por utilizar 

um modelo de cilindro compacto da empresa Festo. A figura 5.1 e a Tabela 5-1 

apresentam, respectivamente, uma figura do atuador selecionado e as suas 

características. O comprimento mínimo desse cilindro é de 77 mm e o 

comprimento máximo é de até 200 mm. 

 

 

Figura 5.1. Cilindro de dupla ação compacto da Festo (Festo Brasil-1.211-1). 
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Tabela 5-1. Características do atuador (Festo Brasil-1.211-1). 

Diâmetro do 
êmbolo 

 (mm) 

Curso padrão min-max. 

 (mm) 

Cursos min-max 

 (mm) 

Força de avanço  a  6 bar  

(N) 

Força de 
retorno  a  6 

bar   

(N) 

25 10 1 a 200 295 247 

 

Uma possibilidade de junta esférica é também da empresa Festo. No entanto, 

ela tem uma restrição do movimento, com um ângulo de rotação máximo de 

±13°. Esse intervalo de ângulo é muito pequeno e com isso o robô terá 

limitações significativas de movimento. 

5.2- Definição da geometria do módulo 

Para definir as dimensões ótimas do módulo realizou-se uma análise 

geométrica na qual se calculou o ângulo da junta esférica em função da variação 

do raio da base, do raio da plataforma móvel e do comprimento máximo do 

atuador. Nessa análise, não foi considerado o ângulo das juntas esféricas para 

os casos um e dois . No Caso 1, o comprimento das três cadeias cinemáticas é o 

valor mínimo do comprimento do atuador e, no Caso 2, o comprimento das três 

cadeias cinemáticas é igual ao valor máximo.  

Essa análise é necessária para definir a geometria do módulo e, 

simultaneamente, garantir que, durante o movimento do módulo, o ângulo 

máximo da junta esférica selecionada não exceda o seu valor limite. 

Para realizar essa análise foi desenvolvido um programa no ambiente Matlab. 

Nessa análise, realizaram-se os cálculos dos ângulos das juntas esféricas em 

função das dimensões do raio da base e do raio da plataforma fixas, para vários 

comprimentos do atuador, desde o valor mínimo de 77mm até o valor máximo 

definido de 110mm.  Os valores utilizados para os raios das plataformas fixa 
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 e móvel foram de 75mm, 76mm, 78mm e 80mm. Os resultados dessa análise 

encontram-se na Tabela 5-2. 

A partir de cálculos iniciais, verificou-se que um raio da plataforma menor, ou 

igual a 50mm, não era uma solução aceita, pois para que o ângulo máximo das 

juntas esféricas não ultrapassasse o valor máximo permitido, o comprimento 

máximo dos atuadores teria que ser muito próximo ao seu comprimento 

mínimo. 

 

Tabela 5-2. Comportamento do ângulo da junta esférica. 

Raio da base 
(mm) 

75 75 80 78 76 Comprimento 

máximo do 

atuador (mm) Raio da 
plataforma 

(mm) 

50 75 75 75 75 

 Ângulo da 
rótula 
(graus) 

mini max mini max. mini max mini max mini max 

90 6.72 30.84 3.31 7.20 0.15 10.97 1.41 9.45 2.68 7.95 

92 5.05 32.97 3.82 8.41 0.73 12.20 1.97 10.68 3.21 9.17 

94 3.43 35.20 4.33 9.66 1.32 13.46 2.52 11.93 3.73 10.42 

96 1.84 37.54 4.84 10.94 1.90 14.75 3.08 13.22 4.26 11.70 

98 0.29 40.01 5.35 12.25 2.48 16.08 3.63 14.54 4.78 13.01 

99 0.47 41.29 5.62 12.91 2.77 16.76 3.91 15.22 5.05 13.68 

100 1.23 42.62 5.86 13.59 3.06 17.45 4.19 15.90 5.31 14.36 

102 2.72 45.41 6.37 14.97 3.64 18.86 4.74 17.29 5.84 15.74 

104 2.08 48.4 6.91 16.38 4.22 20.30 5.30 18.73 6.37 17.16 

106 0.78 51.64 7.39 17.84 4.80 21.79 5.85 20.20 6.90 18.62 

108 0.57 55.21 7.90 19.33 5.39 23.33 6.41 21.71 7.44 20.12 

110 

 

1.97 59.22 8.48 20.87 5.91 24.91 6.97 23.28 7.97 21.66 
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Para facilitar a visualização e análise dos resultados que se encontram na Tabela 

5-2, esses resultados são também apresentados nos gráficos das Figuras 5.2 a 

5.5. 

 

 

Figura 5.2. Comportamento do ângulo da junta esférica para o raio da base, igual a 75 mm, e 
raio da plataforma igual a 75 mm. 

 

 

Figura 5.3. Comportamento do ângulo da junta esférica para o raio da base de 76 mm e raio da 
plataforma igual a 75 mm. 
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Figura 5.4. Comportamento do ângulo da junta esférica para o  raio da base de 78 mm e raio da 
plataforma igual a 75 mm 

 

 

Figura 5.5. Comportamento do ângulo da junta esférica para o raio da base de 80 mm e raio da 
plataforma igual a 75 mm. 
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Foi definido  que os raios da base e da plataforma móvel são iguais. Isso garante 

que nas configurações dos casos um e dois (que correspondem à posição 

mínima e máxima de todos os atuadores, respectivamente) as juntas esféricas 

tenham um ângulo de zero grau e, nos outros casos, os ângulos das juntas 

esféricas não ultrapassem ao valor máximo permitido pela junta esférica 

escolhida.  

O comprimento mínimo do atuador corresponde ao do modelo selecionado da 

FESTO. O comprimento máximo foi escolhido porque é aquele que garante o 

maior deslocamento, não ultrapassando o valor máximo permitido dos ângulos 

das juntas esféricas (Ver figura 5.2). A geometria mais adequada e, portanto, a 

que deve ser escolhida pela análise de restrição do ângulo da junta esférica de 

±13°, está apresentada na Tabela 5.3. 

Tabela 5-3. Configuração ótima do módulo para a restrição do ângulo da junta esférica de ± 13°. 

Raio da Base 

(mm) 

Raio da Plataforma 

(mm) 

Comprimento 
mínimo do atuador 

(mm) 

Comprimento 
máximo do atuador  

(mm) 

 

 

Dimensões 

75 75 77 99 

5.3- Geometria do módulo com outras restrições da junta esférica 

Nesse item, apresenta-se uma análise para determinar as melhores 

configurações do módulo, supondo que a restrição de ângulo da junta esférica 

seja de ±25° e de ±35°. Para esses casos, foi preciso utilizar valores maiores para 

o comprimento máximo do atuador. A Tabela 5-4 apresenta os resultados 

obtidos. 
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Tabela 5-4. Comportamento dos ângulos das juntas esféricas em função do comprimento 
máximo do atuador. 

 

 

 

 

 

 

 

Raio da base  

(mm) 

75 75 80 78 76 Comprimento 

máximo 

do atuador 

(mm) 
Raio da 

plataforma 
(mm) 

50 75 75 75 75 

 Ângulo da 
rótula (graus) 

mini max mini max. mini max mini max mini max 

112 3.48 63.82 9.0 22.45 6.56 26.54 7.53 24.88 8.51 23.25 

114 5.17  69.48 9.42 24.07 7.15 28.22 8.10 26.54 9.05 24.89 

116 7.28 77.52 9.93 25.75 7.74 29.96 8.67 28.26 9.6 26.58 

118 10.28 90 10.44 27.48 8.34 31.76 9.24 30.03 10.15 28.32 

120 11.08 90 40.94 29.27 8.94 33.63 9.82 31.86 10.7 30.13 

122 11.87 90 11.45 31.12 9.55 35.58 10.40 33.77 11.26 32.0 

124 12.67 90 11.95 33.04 10.16 37.61 10.99 35.75 11.83 33.94 

126 13.48 90 12.45 35.04 10.79 39.72 11.59 37.81 12.40 35.95 

128 14.28 90 12.95 37.12 11.42 41.94 12.20 39.97 12.98 38.06 

130 15.09 90 13.46 39.29 12.06 44.28 12.81 42.24 13.57 40.26 

132 15.90 90 13.95 41.57 12.73 46.75 13.44 44.62 14.18 42.57 

134 

 

16.71 90 14.45 43.96 13.40 49.39 14.09 47.15 14.79 45.01 
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Os resultados da Tabela 5.4 são apresentados graficamente nas figuras a seguir. 

 

 

Figura 5.6. Comportamento do ângulo da junta esférica para o  raio da base de 75 mm. 

 

 

Figura 5.7. Comportamento do ângulo da junta esférica para o  raio da base de 76 mm. 
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Figura 5.8. Comportamento do ângulo da junta esférica para o  raio da base de 78 mm. 

 

 

Figura 5.9. Comportamento do ângulo da junta esférica para o  raio da base de 80 mm. 

 

A Tabela 5-5 apresenta a configuração ótima do módulo, ou seja, a configuração 

com o melhor aproveitamento do ângulo de rotação da junta esférica para uma 

restrição de ±25°. 
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Tabela 5-5. Configuração ótima do módulo para restrição da junta esférica de ± 25°. 

Raio da Base 

(mm) 

Raio da Plataforma 

(mm) 

Comprimento 
mínimo do atuador 

(mm) 

Comprimento 
máximo do 

atuador  

(mm) 

 

 

Dimensões 

75 75 77 115 

A configuração ótima do módulo, ou a configuração com melhor 

aproveitamento do ângulo de rotação da junta esférica, para a restrição de ±35°, 

é apresentada na Tabela 5-6. 

Tabela 5-6. Configuração ótima do módulo para restrição da junta esférica de ± 35°. 

Raio da Base 

(mm) 

Raio da Plataforma 

(mm) 

Comprimento 
mínimo do atuador 

(mm) 

Comprimento 
máximo do 

atuador  

(mm) 

 

 

Dimensões 

75 75 77 126 
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6- ANÁLISE CINEMÁTICA DO ROBÔ HIPER-REDUNDANTE 

Esse capítulo apresenta uma análise do volume de trabalho do robô hiper-

redundante, composto por cinco módulos conectados em série, além de 

apresentar o cálculo da sua cinemática inversa. 

6.1- Cálculo da posição e orientação do efetuador 

A figura 6.1 apresenta um esquema do robô hiper-redundante, composto por 

cinco módulos conectados em série. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.1. Robô hiper-redundante composto por cinco módulos conectados em série. 

 

Nas aplicações industriais um robô pode ser controlado a partir do sistema de 

coordenadas da ferramenta. Para programação de um robô é mais fácil 

considerar o deslocamento da ferramenta, em vez da variação da posição de 

suas articulações. Com isso, é necessário realizar transformações geométricas 

para vincular as coordenadas de articulação com as coordenadas absolutas do 
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efetuador. A operação que relaciona esses dois espaços é conhecida como 

transformação de coordenadas. 

Para representar a posição e orientação dos vários corpos da cadeia é fixado um 

sistema de referência para cada elemento (base e plataforma). Podem-se 

relacionar os diferentes sistemas de referência através da matriz de 

transformação homogênea. 

A transformação homogênea é um método prático e compacto de definir uma 

transformação de coordenadas, englobando, em uma única matriz, tanto a 

transformação de translação como a de rotação, Cabral (2003).   

Define-se o vetor homogêneo P, como abaixo: 

[ ]tZPYPXP 1,,,=P ,                                                                                                      (6.1) 

Onde ZPYPXP ,,  são as coordenadas do  ponto P, que coincide com a origem do 

sistema de referência da plataforma, determinado pelas equações (3.35 a 3.37).  

Define-se também a matriz homogênea, A, de dimensão 4x4; 









=

−−
−

10

1i
i

1i
i1i

i
PRA ,                                                                                                    (6.2) 

Onde R é a matriz de rotação da plataforma, equação (3.38), e i é o índice do 

sistema de coordenadas.  

Existem cinco módulos conectados em série, assim, a transformação de 

coordenadas que relaciona o sistema de referência da plataforma móvel, do 

último módulo com a base, é dado pelo produto de todas as matrizes 

homogêneas. 

5
4

4
3

3
2

2
1

1
0

5
0 AAAAAA = .                                                                                                 (6.3) 
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No capítulo anterior, foi explicado que os atuadores utilizados são binários e, 

assim, são possíveis somente oitos casos de posição e orientação da plataforma  

móvel em cada módulo. Porém, o número de posições que a plataforma móvel 

do último módulo pode ocupar no espaço, W, é igual: 

8nW = ,                                                                                                                        (6.4) 

Onde n  é o numero de módulos conectados em série. Para o caso de cinco 

módulos em série, o número de posições que a plataforma móvel do último 

módulo pode ocupar é de 32.768. Como cada módulo possui 3 graus de 

liberdade, esse robô apresenta 15 graus de liberdade. 

6.2- Análise do espaço de trabalho 

Foram calculadas todas as 32.768 posições possíveis que a plataforma móvel do 

último módulo, do robô hiper-redundante, pode atingir. Essas posições formam 

o volume de trabalho do robô hiper-redundante. 

A representação do volume de trabalho do robô hiper-redundante é realizada 

considerando-se a definição da geometria ótima dos módulos. Assim, 

utilizaram-se os seguintes valores: comprimento mínimo do atuador igual a 77 

mm; comprimento máximo do atuador igual a 99mm, 115 mm, 126mm; raio da 

base igual ao raio da plataforma, igual a 75 mm. 

Para efeito de comparação, o cálculo do volume de trabalho, ou seja, o cálculo 

de todas as posições que a plataforma móvel do último módulo pode alcançar é 

realizado para um, três e cinco módulos em série. 

As figuras 6.2 até 6.4 apresentam o espaço de trabalho para um módulo, 

observando-se os oito pontos que a plataforma alcança, com as diferentes 

configurações do módulo. Pode se observar que somente oito pontos são 
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alcançados pelo centro da plataforma móvel (efetuador). 

  

  

Figura 6.2. Da esquerda para a direita: espaço, plano XY, plano XZ e plano YZ para 
comprimento máximo do atuador igual a 99 mm e para robô de um módulo. 
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Figura 6.3. Da esquerda para a direita: espaço, plano XY, plano XZ e plano YZ para 
comprimento máximo do atuador igual 115 mm e para robô de um módulo. 

 

  

  

Figura 6.4. Da esquerda para a direita: espaço, plano XY, plano XZ e plano YZ para 
comprimento máximo do atuador igual a 126 mm e para robô de um módulo. 
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As figuras 6.5 a 6.7 apresentam os pontos alcançados pela plataforma móvel do 

ultimo módulo, para o caso de um robô com três módulos em série. Para 

visualizar melhor o volume de trabalho no espaço, são feitos cortes no plano 

XZ, plano YZ e plano XY.  

No caso do robô com três módulos conectados em série, a plataforma móvel do 

último módulo pode alcançar 512 posições no espaço. 

 

  

  

Figura 6.5. Da esquerda para a direita: espaço, plano XY, plano XZ e plano YZ para 
comprimento máximo do atuador igual a 99 mm e para robô com três módulos. 

 



 100

  

  

Figura 6.6. Da esquerda para a direita: espaço, plano XYZ, plano XY, plano XZ  e plano YZ para 
comprimento máximo do atuador igual a 115 mm e para robô de três módulos. 
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Figura 6.7. Da esquerda para a direita: espaço, plano XY, plano XZ e plano YZ para 
comprimento máximo do atuador igual a 126 mm e para robô de três módulos. 

 

As figuras 6.8 a 6.9 mostram o espaço de trabalho para um robô de cinco 

módulos. Com esta configuração a plataforma móvel do último módulo alcança 

32.768 pontos no espaço. 
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Figura 6.8. Da esquerda para a direita: espaço, plano XY, plano XZ e plano YZ para 
comprimento máximo do atuador igual a 99 mm e para robô de cinco módulos. 

 

  

  

Figura 6.9. Da esquerda para a direita: espaço, plano XY, plano XZ e plano YZ para 
comprimento máximo do atuador igual a 115 mm e para robô de cinco módulos. 
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Figura 6.10. Da esquerda para a direita: espaço, plano XY, plano XZ e plano YZ para 
comprimento máximo do atuador igual a 126 mm e para robô de cinco módulos. 

A modelagem numérica,  evidencia que, quanto maior grau de liberdades 

possua o robô, melhor o comportamento dos pontos, no interior espaço de 

trabalho; as limitações de movimento de rotação da junta esféricas têm grande 

importância na amplitude do espaço de trabalho e no comprimento máximo do 

atuador; o comprimento máximo de 126 mm teve um aproveitamento maior do 

movimento da junta esférica, com o maior ângulo de giro (± 35°) ; raio da base e 

da plataforma iguais a 75 mm permitem maior espaço de trabalho.  O volume 

de trabalho do robô, com cinco módulos, apresenta-se praticamente ocupado 

pelos pontos alcançados pelo efetuador, mostrando uma grande possibilidade 

de atingir pontos dentro desse volume. 
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6.2.1- Comparação do espaço de trabalho obtido. 

 

Nesse item, apresenta-se uma comparação dos resultados obtidos do espaço de 

trabalho, do robô Hiper-Redundante, binário com cinco módulos, e o espaço de 

trabalho do robô Turin, utilizado por Ceccarelli (1998). Nessa comparação é 

avaliada a forma do espaço de trabalho e a quantidade de graus de liberdades 

de ambos os robôs. 

A figura 6.11 mostra um manipulador paralelo conhecido pelo nome de Turin. 

Nesse robô, as cadeias cinemáticas são compostas por três paralelogramos 

duplos articulados (ADP), três juntas deslizantes (SJ), três braços de conexão 

(CB), três juntas esféricas (BJ) e uma plataforma (MP).  Ele possui seis graus de 

liberdades e os atuadores não são binários. 

 

 

Figura 6.11. Diagrama cinemática do manipulador paralelo Turin (Ceccarelli 1998). 

 

Na análise do espaço de trabalho do manipulador Turin são consideradas as 

seguintes limitações de movimentos:  

• Rotação de entrada, da junta instalada na base, para limitar o movimento de 
oscilação dos paralelogramos; 
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• O raio da base considera o deslocamento dos paralelogramos provocado 
pelas juntas rotatórias; 

• A colisão entre as juntas prismáticas e a plataforma;  

• A limitação de movimento das juntas esféricas dadas pelo fabricante. 

A figura 6.12 apresenta o resultado da análise numérica do espaço de trabalho 

do manipulador Turin com cinco módulos conectados em série, 

 

Figura 6.12. Espaço de trabalho do manipulador Turin (Ceccarelli 1998). 

 

Esse robô possui um maior número de pares cinemáticos, um maior grau de 

complexidade, por cadeia cinemática, e  seis graus de liberdade . Comparando o 

espaço de trabalho robô Turin, com o espaço do robô hiper-redundante de cinco 

módulos, observa-se que ambos possuem as mesmas características 

geométricas. Contudo, esses espaços de trabalho são alcançados por robôs 

completamente diferentes. Comparando os dois robôs tem-se o seguinte: 1) o 

robô Turin tem um maior número de graus de liberdade 6 versus 3 , 2) os graus 

de liberdade do robô Turin são acionados por atuadores contínuos versus 

atuador binários ; 3) a arquitetura do robô Turin apresenta uma complexidade 

estrutural maior que o manipulador Hiper-Redundante.  
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6.3- Solução da cinemática inversa  

Essa seção apresenta a solução da cinemática inversa do manipulador hiper-

redundante de cinco módulos em série.  

O primeiro passo no cálculo da cinemática inversa é calcular e armazenar a 

posição e a orientação dos 32.768 pontos, que o efetuador do robô alcança no 

espaço. Então, dado um ponto desejado que o robô não consiga atingir, dentro 

do espaço de trabalho do robô , procura-se entre todos os 32.768 pontos 

alcançáveis pelo robô o mais próximo ao ponto desejado. Para isto calcula-se o 

erro de posição e de orientação do efetuador. O ponto mais próximo ao 

desejado é aquele que apresenta o menor erro de posição e orientação.  

O erro de posição do efetuador entre a posição desejada e a i-ésima posição 

alcançada pelo efetuador, ep,i, é dado por: 

( ) ( ) ( )2
desi

2
desi

2
desii,p zzyyxxe −+−+−= ,                                                           

(6.5) 

Onde xi, yi, e zi são as coordenadas do i-ésimo ponto e xdes, ydes, e zdes são as 

coordenadas do ponto desejado. 

O erro de orientação do efetuador entre a posição desejada e a i-ésima posição 

alcançada pelo efetuador, θi, é dado por: 

( )desidesidesidesii ssrrqqpparccos.2 +++=θ ,                                                            (6.6) 

onde pi, qi, ri e si são os parâmetros de Euler-Rodrigues do i-ésimo ponto 

alcançado pelo robô, e pdes, qdes, rdes e sdes são os parâmetros de Euler-Rodrigues 

do ponto desejado.  Pode-se mostrar que o erro de orientação corresponde ao 

ângulo de rotação que leva o sistema de coordenadas do i-ésimo ponto para o 

sistema de coordenadas do ponto desejado. 
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Os parâmetros de Euler-Rodrigues são obtidos a partir da matriz de rotação. 

Assim, dada uma matriz de rotação cujos elementos são dados por ri,j, onde i e j 

são os índices de linha e coluna do elemento, os parâmetros de Euler-Rodrigues 

são obtidos pelas seguintes expressões: 

( ) 1sinal
2 3,32,21,13,22,3 +−−−
ε

= rrrrrp ;                                                     (6.7) 

( ) 1sinal
2 3,32,21,11,33,1 +−−−−
ε

= rrrrrq ;                                                                   (6.8) 

( ) 1sinal
2 3,32,21,12,11,2 +−−−−
ε

= rrrrrr ;                                                                   (6.9) 

1
2 3,32,21,1 +++
ε

= rrrs ;                                                                                     (6.10) 

Onde ε é uma constante igual a ±1 e a função sinal(x) é definida com sendo: 









<−
=

>+
=

.0  se  ,1
;0  se  ,0

;0  se  ,1
)(sinal

x
x
x

x  

A seguir apresenta-se um exemplo numérico do cálculo da cinemática inversa. 

Dado um ponto desejado dentro do volume de trabalho do robô hiper-

redundante, definido pela seguinte matriz homogênea: 


















−
−−

=

1000
75.42391,036,015,0
5,14836,094,021,0
5,8216,024,096,0

desP . 

A partir dessa matriz homogênea tem-se que a posição do ponto desejado no 

espaço, dada por xdes =82.5 mm, ydes=148.5 mm, zdes=423.75 mm. Também, a 

partir dessa matriz homogênea calculam-se os parâmetros de Euler-Rodrigues, 

que descrevem a orientação do ponto desejado. Assim, utilizando-se as 
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equações (6.7) até (6.10), obtém-se:  pdes = 0,17, qdes = 0,13, rdes = 0,05 e sdes = 0,98. 

Com a posição e a orientação desejadas calcula-se o erro de posição e de 

orientação de acordo com as equações (6.5) e (6.6) para todos os 32.768 pontos 

alcançáveis pelo efetuador do robô.  

O ponto que apresenta o menor erro de posição corresponde ao ponto que se 

encontra mais perto do ponto desejado e é considerado como o ponto desejado 

para o cálculo da cinemática inversa. No caso do exemplo, o ponto alcançável 

pelo efetuador do robô mais perto do ponto desejado é dado por: 

Posição: x1 = 81.75 mm, y1 = 148.5 mm, z1 = 427.5 mm, que apresenta um erro de 

posição igual a 3,62mm; 

Orientação: p = 0,74, q = 0, r = 0,18, e s = 0,67, que representa um erro de 

orientação igual a 1,34º. 

Conhecendo-se o ponto alcançado pelo robô mais perto do ponto desejado, têm-

se automaticamente as coordenadas das articulações, que no caso são iguais a: 

Tabela 6-1 Configuração do manipulador, módulo 1 corresponde à base do manipulador, e 
módulo 5 à plataforma. 

Número do Módulo Configuração do Módulo 

Módulo 1 Caso 6 

Módulo 2 Caso 8 

Módulo 3 Caso 6 

Módulo 4 Caso 6 

Módulo 5 Caso 4 
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7- CONCLUSÕES 

Nesse trabalho, definiu-se a estrutura de um robô hiper-redundante acionado 

por atuadores binários e realizou-se um estudo cinemático do mesmo.  

A estrutura desse robô hiper-redundante é composta por módulos. Cada 

módulo consiste de um mecanismo de arquitetura paralela com três graus de 

liberdade. A definição da estrutura dos módulos foi realizada por meio de uma 

síntese topológica. A estrutura selecionada é do tipo 3-RPS, que possui os graus 

de liberdade desejados, ou seja, dois graus de liberdade de rotação e um de 

translação. As articulações atuadas dos módulos são as articulações lineares de 

cada cadeia cinemática. 

Considerando-se as características do módulo e do robô hiper-redundante foi 

definido o melhor atuador possível como sendo um cilindro pneumático, 

operando de forma binária (liga/desliga). O cilindro pneumático selecionado 

foi um modelo compacto da marca FESTO. Esse cilindro garante menor peso, 

qualidade, menor custo e, comprimentos mínimo e máximo necessários para o 

movimento adequado dos módulos. 

Dado que o módulo possui três atuadores binários, existem oito configurações 

possíveis para a posição e orientação da plataforma móvel. Por meio do estudo 

da cinemática dos módulos, calculou-se para essas oito configurações a posição 

e orientação da plataforma móvel, os ângulos das articulações rotativas 

presentes nas bases das cadeias cinemáticas e os ângulos das articulações 

esféricas presentes na plataforma móvel. 

Dado que as articulações esféricas possuem limitações de movimento, foi 

determinada a melhor geometria para o módulo para uma determinada 

limitação física de movimento das articulações esféricas. Essa geometria ótima é 

a que apresenta o movimento de maior amplitude possível da plataforma 

móvel. A geometria ótima para uma restrição da junta esférica de ±13° resultou 

em raio da base igual a 75 mm, raio da plataforma móvel igual a 75 mm, 
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comprimento máximo do atuador igual 99 mm. Nota-se que o comprimento 

mínimo dos atuadores é de 77 mm. Outras geometrias para diferentes 

limitações do ângulo da articulação esférica foram determinadas. Assim, para 

uma restrição da articulação esférica de ±25° o comprimento máximo do 

atuador resultou em 115 mm e para uma restrição de ±35° o comprimento 

máximo do atuador resultou em 126 mm. Ressalta-se que com essas dimensões 

tem-se o máximo aproveitamento de movimentação das juntas esféricas 

selecionadas. 

Foi analisada a cinemática de um robô hiper-redundante composto por cinco 

módulos conectados em série. Por meio de transformações homogêneas 

calculou-se a posição e orientação da plataforma móvel do último módulo em 

relação ao sistema de coordenadas fixo na base do robô. 

O volume de trabalho do robô hiper-redundante foi calculado. Esse volume de 

trabalho consiste no conjunto de todas as posições que o ponto central da 

plataforma móvel do último módulo alcança no espaço. Observa-se que na 

medida em que o robô possui atuadores binários, o seu volume de trabalho é 

constituído por pontos isolados no espaço. Para o robô hiper-redundante com 

cinco módulos 32.768 posições são alcançadas no espaço. A geometria do 

volume de trabalho, que pode ser considerada como sendo o envelope desses 

32.768 pontos, é semelhante à geometria de um robô de arquitetura paralela de 

seis graus de liberdade com atuadores contínuos. 

Foi calculada a cinemática inversa do robô hiper-redundante composto por 

cinco módulos. O método utilizado para esse cálculo foi a busca da posição 

alcançada pelo efetuador do robô que mais se aproximava da posição desejada. 

Foi utilizado o erro de posição para se determinar a posição alcançável pelo 

robô mais próxima da desejada. 

Para trabalhos futuros recomendam-se a análise cinemática, em termos de 

cálculo da velocidade e aceleração do efetuador do robô hiper-redundante, e a 

posterior análise dinâmica do robô hiper-redundante. A análise dinâmica é 
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necessária para determinar os esforços exigidos nos atuadores e na estrutura 

mecânica do robô hiper-redundante. Com os esforços calculados é possível 

desenvolver o projeto mecânico do manipulador, fabricação e montagem das 

articulações e componentes principais do robô, tendo como ápice a construção 

física da estrutura.  
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