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1  Introdução  

 

1.1  Considerações preliminares 

 

O homem tem buscado constantemente construir equipamentos que possam substituí-lo na 

realização de determinadas tarefas. O desenvolvimento da tecnologia, em geral, e da robótica, 

especificamente, têm permitido que atividades repetitivas até então realizadas pelo homem 

possam ser substituídas pelo trabalho das máquinas, permitindo ao processo produtivo alcançar 

níveis cada vez maiores de qualidade, repetibilidade e produtividade. Atualmente, além de 

facilitar o processo produtivo das indústrias, se vislumbra o emprego dos robôs no setor de 

serviços, na medicina, em entretenimento e até em atividades domésticas. 

Na tentativa de imitar os movimentos do braço humano, os robôs foram sendo construídos 

com atuadores e braços montados um após o outro, gerando uma única cadeia cinemática aberta 

para movimentar o pulso. Este tipo de estrutura cinemática é denominada serial e está presente na 

maioria dos robôs industriais da atualidade. 

Apesar deste tipo de estrutura ter alcançado um elevado grau de desenvolvimento, a 

necessidade de operar com acelerações elevadas e grande precisão estimulou o desenvolvimento 

de uma arquitetura alternativa, denominada paralela, que consiste de um mecanismo de cadeia 

cinemática fechada onde a plataforma móvel está conectada a uma base fixa por pelo menos duas 

cadeias cinemáticas independentes, que vem sendo pesquisada em universidades e por fabricantes 

de robôs e máquinas ferramentas, com aplicações em diversas áreas como simuladores de vôo, 

máquinas-ferramentas, robôs manipuladores e na medicina. Esta arquitetura não convencional 

apresenta, potencialmente, uma série de vantagens se comparada à tradicional seral. Dentre elas 

podem ser citadas: alta rigidez, levaza, rapidez, precisão e alta capacidade de carga. Como 
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desvantagens, podem ser destacados o elevado volume ocupado pelo mecanismo em relação ao 

espaço de trabalho, a possibilidade de colisão entre as cadeias cinemáticas, a necessidade de 

controles mais complexos e dificuldade para calibração.  

 

1.2  Objetivos 

 

Este trabalho tem como objetivo propor uma nova estrutura cinemática paralela 

tridimensional com três graus de mobilidade para ser utilizada como robô manipulador. O 

desempenho da arquitetura considerada será avaliado sob o ponto de vista cinemático. Serão 

desenvolvidas as cinemáticas de posição e velocidade, de modo a permitir a avaliação do espaço 

de trabalho disponibilizado pelo mecanismo, bem como a identificação da influência dos 

parâmetros dimensionais de seus componentes sobre o volume deste espaço de trabalho, 

buscando sua otimização. Serão levantadas possíveis configurações singulares que o mecanismo 

poderá atingir e seus efeitos sobre o movimento dentro de uma determinada trajetória.         

   

1.3  Sobre a divisão do trabalho 

 

No capítulo 2 são apresentados os principais conceitos sobre mecanismos paralelos, como 

topologia, análise cinemática, levantamento de configurações singulares e determinação do 

espaço de trabalho. 

No capítulo 3 é descrita a análise da topologia deste mecanismo.  

O capítulo 4 apresenta o modelo cinemático de posição, as possíveis configurações 

singulares, a determinação e a otimização do espaço de trabalho do mecanismo.    
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No capítulo 5 são discutidos tanto os procedimentos como os resultados obtidos no 

capítulo 4. 

Finalmente, no capítulo 6 são apresentadas as conclusões principais e sugestões de temas 

para futuras pesquisas. 


