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6  Conclusões 

 

Dentre as principais contribuições deste trabalho, podem ser destacadas: a apresentação de 

uma nova estrutura cinemática paralela tridimensional com três graus de mobilidade, o 

desenvolvimento das cinemáticas de posição e velocidade e a otimização do espaço de trabalho 

disponível. O índice empregado para avaliação do desempenho cinemático foi o volume do 

espaço de trabalho alcançável por um ponto pertencente à plataforma móvel.  

 

As cinemáticas de posição e velocidade foram desenvolvidas, tendo em vista o 

levantamento das configurações singulares e do espaço de trabalho disponível. Os resultados 

obtidos com as cinemáticas direta e inversa foram comparados e houve correspondência entre 

eles. 

 

 Diversas configurações singulares levantadas neste trabalho corresponderam ao 

alinhamento das barras das cadeias ativas do mecanismo. Uma família de singularidades foi 

obtida para uma das cadeias ativas.  

 

O volume do espaço de trabalho do mecanismo foi quantificado pelo método da 

discretização, o que permitiu avaliar o volume do espaço de trabalho disponível bem como 

identificar a influência dos parâmetros dimensionais do mecanismo sobre este volume, obtendo-

se um volume otimizado 30% superior `aquele definido inicialmente com parâmetros adotados 

para a construção de um protótipo.  
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O desenvolvimento deste trabalho é fundamental para viabilizar a aplicação deste 

mecanismo como robô manipulador. A seguir, são propostos temas para futuros trabalhos que 

podem contribuir para a continuidade do desenvolvimento desta estrutura cinemática: 

 

a) Definir outros índices de desempenho além do volume do espaço de trabalho aqui 

empregado, como a distribuição de velocidades da plataforma móvel ao longo do 

espaço de trabalho, o comportamento da rigidez global do mecanismo ao longo deste 

mesmo espaço e o torque necessário dos motores para uma determinada trajetória; 

 

b) Selecionar a pose atual do mecanismo dentre as 16 possíveis previstas pela cinemática 

direta, utilizando o método analítico; 

 

c) Pesquisar a existência de uma família de singularidades para as cadeias 1 e 3, 

empregando o método geométrico que possibilitou obter a família de configurações 

singulares para a cadeia 2;   

 

d) Refinar a busca de singularidades da cinemática direta pela anulação do determinante 

de Jx. 


