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RESUMO 

O presente trabalho apresenta o projeto básico de um manipulador industrial com 

quatro graus de liberdade, para fins acadêmicos, com capacidade de carga de 0,4 quilogramas. 

Primeiramente foi feita a modelagem das peças que compõem o manipulador através de um 

software de desenho e então foram definidas as condições de operação do equipamento. A 

partir desta definição foi utilizada uma abordagem analítica para o dimensionamento dos 

motores. 

Em um segundo momento foram desenvolvidos os modelos geométrico e dinâmico 

através de um software de modelagem e simulação de sistemas dinâmicos. Em seguida foram 

realizados testes utilizando-se o controlador RASTRO a fim de avaliar se os resultados 

obtidos validam o projeto inicial. 

Palavras-chave: Manipulador Industrial, Robótica, Controlador RASTRO.    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

This paper presents the basic design of an industrial manipulator which has four 

degrees of freedom, for academic purposes, with capacity to lift a load of 0,4 kilograms. First 

was done the modeling of the pieces that compose the manipulator using a design software 

and then was defined the equipment operation conditions.By this definition was used an 

analytical approach for the dimensioning of the motors. 

In a second moment was developed the geometric model and the dynamic model using 

a modeling and simulating dynamic systems software. Then tests were done using a control 

structure in order to evaluate if the results obtained validate the initial project. 

Key-Words: Industrial Manipulator, Robotics, academic project, robotic arm. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. CONTEXTUALIZAÇÃO 

O desenvolvimento de um projeto de engenharia, como o do manipulador robótico 

proposto neste trabalho, envolve o estudo de diversos sistemas e ferramentas tecnológicas, 

como teoria de controle e automação, que impactam a vida humana e a história da sociedade 

como um todo. A evolução e implementação destes sistemas representaram mudanças 

significativas, como a Revolução Industrial no século XVIII, avanços na exploração espacial 

e subaquática, além de proporcionar conforto em tarefas diárias. Portanto, compreender o 

funcionamento e o desenvolvimento do objeto deste trabalho mostra-se relevante, 

representando uma ponte entre diversas áreas como engenharia mecânica, eletrotécnica, 

computação, dentre outras (LOPES, 2002). 

A disciplina automação tem como objetivo facilitar tarefas, não só industriais, mas 

também aquelas do dia-a-dia da sociedade. Uma boa definição para automação, segundo 

SILEVIRA e LIMA (2003) é “um conjunto de técnicas destinadas a tornar automáticas as 

realizações de tarefas, substituindo o gasto de bioenergia humana, com esforço muscular e 

mental, por elementos eletromecânicos computáveis.”. Ou seja, pode-se identificar processos 

automatizados não só na indústria que utiliza robôs em suas linhas de montagem para 

produzir com qualidade em larga escala, mas também, por exemplo, em automóveis que 

possuem sistemas automáticos para estacionar ao aperto de um botão. Acredita-se que a 

primeira tentativa de substituir o esforço humano por um processo automatizado foi a 

utilização de moinhos hidráulicos, como o ilustrado na figura 1, para moer grãos e irrigar 

plantações, por volta de 2 mil anos A.C. (MUSITANO, 2012). 
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Figura 1 – Desenho de um moinho hidráulico 

Fonte: < http://s185811.blogspot.com.br/ > Acesso em 18/10/2016 

Um importante passo no desenvolvimento das máquinas automatizadas foi a criação 

das máquinas à vapor. Uma criação que data do século I d.C, um dispositivo simples criado 

por Heron de Alexandria que funcionava com uma esfera oca, abastecida por uma bacia com 

água aquecida para produzir vapor, fazendo com que este produza movimento, chamada de 

Eolípia (USHER, 1993). Já em 1698, Thomas Savery criou um motor a vapor que podia ser 

usado dentro das fábricas (GONÇALVES, 2004). 

No século XVIII a necessidade de se produzir em larga escala levou à Revolução 

Industrial, caracterizada pelo desenvolvimento de novas tecnologias para substituir o trabalho 

braçal por máquinas automatizadas. No século XIV James Watt criou um importante 

mecanismo, o controlador centrífugo, dispositivo incorporado às máquinas a vapor com a 

função de controlar a abertura ou fechamento de uma válvula de vapor, aumentando ou 

diminuindo o binário do motor, regulando sua velocidade. A figura 2 apresenta uma ilustração 

do controlador centrífugo desenvolvido por James Watt. (RIBEIRO, VELOSO, CABRAL, 

AZEVEDO e RIBEIRO, 2014-2015). Segundo MARUYAMA (2007), o controlador 

centrífugo ilustrado na figura 2 pode ser considerado a primeira aplicação de um sistema de 

controle na área industrial. 
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Figura 2 – Controlador centrífugo de James Watt 

Fonte: < http://wikisciencebr.blogspot.com.br/ > Acesso em 18/10/2016 

O manipulador industrial é definido pela norma ISO 8373:2012 (Automation systems 

and integration) como “uma máquina na qual o mecanismo geralmente consiste de uma série 

de segmentos, articulados ou deslizantes em relação ao outro, para a finalidade de agarrar e / 

ou mover os objetos (peças ou ferramentas), geralmente com vários graus de liberdade, 

podendo ser controlado por um operador, um controlador eletrônico programável ou qualquer 

sistema de lógica.”.  

Desde a antiguidade, os robôs permearam o imaginário humano, porém somente no 

século XX o primeiro robô industrial foi concebido por George C. Devol, mais precisamente 

em 1954, quando Devol entrou com um pedido de patente para um manipulador programável 

chamado de Unimate. A primeira instalação registrada do robô Unimate aconteceu na Ford 

Motor Company para descarregamento de uma máquina de fundição sob pressão. (PAZOS, 

2002). A figura 3 retrata o Unimate. 
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Figura 3 – Unimate, o primeiro manipulador industrial produzido 

Fonte: < http://www.computerhistory.org/ > Acesso em 25/08/2016 

Apesar dos primeiros manipuladores industriais terem sido uma grande inovação, 

eram inferiores aos braços humanos, sendo incapazes de realizar inúmeras tarefas que exigiam 

um maior grau de precisão e versatilidade. Em 1981 o Dr. Takeo Kanade desenvolveu o 

Direct Drive Arm I, ilustrado na figura 4, um braço mecânico com o motor instalado 

diretamente em suas junções, eliminando assim mecanismos de transmissão que diminuem a 

velocidade de resposta, diminuem o rendimento e requerem manutenção constante, 

desenvolvendo assim, de acordo com sua patente, um manipulador compacto, leve e com 

nível de precisão elevado. (ASADA e KANADE, 1984). Inúmeras tecnologias foram 

desenvolvidas pela indústria, pode-se citar, por exemplo, o controle remoto dos 

manipuladores. 

http://www.computerhistory.org/revolution/artificial-intelligence-robotics/13/292/1272
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Figura 4 – Direct Drive Arm I 

Fonte: < http://www.frc.ri.cmu.edu/ > Acessado em 25/08/2016. 

Na área biomecânica, foram desenvolvidos braços robóticos com interfaces que 

permitem conexões com o cérebro do usuário através de eletrodos que captam e decifram 

sinais elétricos cerebrais, chamadas de BCI (Brain-Computer Interfaces), para auxiliar 

pacientes que possuem algum tipo de paralisia motora (MILLÁN, 2002). A figura 5 ilustra 

uma paciente utilizando a interface BCI. 

 
Figura 5 – Paciente controlando um braço mecânico através da interface BCI 

Fonte: < http://www.upmc.com/ > Acesso em 25/08/2016 



21 

Outra área que se desenvolveu com o avanço tecnológico dos manipuladores foi a da 

exploração espacial. As expedições espaciais sempre apresentaram um alto risco à vida dos 

exploradores, custando a vida de muitos deles. O desenvolvimento dessa tecnologia 

minimizou o custo de vidas humanas nessas explorações. 

Um exemplo é o Rover Curiosity, ver figura 6, que atualmente faz parte de uma 

missão não tripulada a Marte, com objetivo de explorar a superfície marciana em busca de 

traços de vida. Para isso, ele é dotado de: dois computadores, para o caso de um deles 

apresentar problema; 12 câmeras fotográficas, duas câmeras principais, chamadas de 

“MastCam”, capazes de fazer vídeos a 720p de resolução, 10 fps de taxa de quadros e tirar 

fotos estáticas com a resolução de 1600 x 1200 pixels, o ângulo e o foco diferem entre elas; 

possui outros tipos de câmeras como as “HazCam” cuja finalidade é detectar problemas, só 

captando imagens em preto e branco. O Rover é alimentado por um reator nuclear, que gera 2 

kWh de energia. Além de possuir diversos sensores capazes de analisar o solo, temperatura, 

umidade, vento e radiação. Sua comunicação com a Terra é feita por meio de três antenas 

UHF que enviam e recebem informações. Possui também um manipulador capaz de furar 

rochas e coloca-las em um forno que fica no seu interior para analisar os gases que são 

exalados deste cozimento (SILVA, 2012).  

 
Figura 6- Rover Curiosity e os equipamentos utilizados na exploração de Marte 

Fonte: < http://mars.nasa.gov > Acesso em 18/10/2016 
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Na área acadêmica os manipuladores robóticos e outros tipos de robô são utilizados 

para permitir que os alunos de ensino técnico e superior das áreas de automação, robótica, 

mecânica, elétrica, dentre outras, tenham contato com o tema e desenvolvam sistemas de 

controle, instrumentação e eletrônica. Existem competições teóricas e práticas, onde equipes 

de estudantes universitários desenvolvem robôs com o objetivo de lutar contra outros robôs, 

permitindo não só o desenvolvimento dos estudantes, preparando-os para o mercado desta 

área de conhecimento, mas estimulando o interesse do público em geral pelas tecnologias 

implementadas nestes projetos. Isto justifica a importância do desenvolvimento de um 

manipulador industrial para fins acadêmicos, tornando esta tecnologia acessível ao meio 

acadêmico, podendo ser utilizado em diversas disciplinas dos cursos oferecidos pela 

Universidade Federal Fluminense. A figura 7 retrata dois robôs lutando. 

 

 
Figura 7 – Robôs lutando em uma competição entre universidades 

Fonte: < http://brasilescola.uol.com.br/ > Acesso em 18/10/2016 

1.2. OBJETIVO 

Este trabalho tem por objetivo desenvolver e validar computacionalmente o projeto 

básico de um manipulador industrial para fins acadêmicos com 4 graus de liberdade e com 

capacidade de carga de 0,4 quilogramas, desenvolvendo os seus modelos dinâmico e 

geométrico. Para tal foram utilizadas a ferramenta Solidworks® para a modelagem das peças, 

a ferramenta Simulink
® 

para a implementação numérica do modelo dinâmico, e a estrutura de 

controle RASTRO para a validação do modelo proposto.  

O objetivo secundário foi vivenciar na prática, durante o desenvolvimento do projeto, 

o conteúdo abordado teoricamente em diversas disciplinas oferecidas no curso de engenharia 
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mecânica da Universidade Federal Fluminense, bem como o aprendizado de conceitos de 

robótica e automação. 

1.3. METODOLOGIA 

O ponto de partida no desenvolvimento deste projeto foi a realização de um estudo 

sobre o desenvolvimento da automação e robótica através da história, desde seu surgimento 

até os dias de hoje, com o objetivo de se conhecer os diferentes tipos de manipuladores 

desenvolvidos ao longo do tempo, bem como suas respectivas aplicações. 

Após a seleção do tipo de manipulador a ser adotado neste trabalho, fez-se uma 

pesquisa dos materiais geralmente empregados para a construção deste tipo de robô, bem 

como os tipos de motores, freios, caixas de redução e outras peças que compõem o sistema 

eletromotriz do manipulador. 

A fim de complementar esta pesquisa e obter dados técnicos e parâmetros sobre 

manipuladores de uso acadêmico, foi feita uma visita técnica ao Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense (IFF), onde foram analisados três manipuladores 

modelo RD5NT. 

Paralelamente a estas pesquisas, foi realizado um estudo sobre a notação de Denavit 

Hartenberg com o objetivo de desenvolver o modelo geométrico do manipulador. Foi 

dimensionada a estrutura, projetada em alumínio, que, posteriormente, foi modelada no 

Solidworks®. Em seguida os motores foram dimensionados e selecionados, a partir do 

conhecimento das forças e torques atuantes na estrutura proposta. 

O modelo dinâmico foi desenvolvido a partir da Formulação de Newton-Euler, e 

posteriormente implementado em código Simulink
®
, a partir do código desenvolvido pelo 

Professor Eduardo Monteiro Aguiar (AGUIAR, 2008).  

 Para a validação do modelo proposto, foi utilizada a estrutura de controle RASTRO, 

apresentada pelos Professores Luiz Carlos Campos Pedroza e Bruno Campos Pedroza, em 

2001 (PEDROZA e PEDROZA, 2001 e PEDROZA e PEDROZA, 2003), estratégia 

desenvolvida para o rastreamento de trajetórias e utilizada pelo Professor Sérgio Assis Galito 

de Araújo no controle de um manipulador RD5NT (ARAÚJO, 2008). 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1. TIPOS DE MANIPULADOR DE ACORDO COM OS EIXOS 

O conjunto de pontos que podem ser alcançados pelo órgão terminal do braço 

manipulador forma o espaço ou o volume de trabalho do robô e, de acordo com esta 

característica, os robôs podem ser classificados como cartesianos, cilíndricos, esféricos ou 

polares, e os articulados ou angulares. Essas configurações são chamadas de clássicas ou 

básicas, pois consideram apenas suas juntas principais. Elas podem ser combinadas para 

formar novas configurações. As classificações do robô, de acordo com os tipos de juntas, 

consistem em letras, uma para cada eixo, na ordem em que ocorrem, começando da junta mais 

próxima à base, sendo R para junta de revolução (que proporciona a rotação do elo a ela 

unido) e P para junta deslizante (vem do inglês prismatic e proporciona a translação do elo a 

ela unido).  

2.1.1. Cartesiano (PPP) 

Os manipuladores do tipo cartesiano possuem três juntas deslizantes, permitindo assim 

um conjunto de três translações através do espaço. O volume de trabalho proporcionado por 

estas translações é o de um paralelepípedo, como ilustrado na figura 8. Apesar de possuir um 

baixo grau de destreza, a vantagem desta configuração se dá na rigidez mecânica e na 

exatidão de posicionamento em todo o volume de trabalho. 

 
Figura 8 – Manipulador Cartesiano  

Fonte: SANTOS, 2003-2004 
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2.1.2. Cilíndrico (RPP) 

Os manipuladores do tipo cilíndrico possuem uma junta de revolução e duas juntas 

deslizantes, permitindo assim um movimento de rotação e translações em dois sentidos 

distintos. O volume de trabalho desta configuração é o de um cilindro vazado, como ilustrado 

na figura 9. Nesta configuração o grau de exatidão diminui conforme o alcance do 

manipulador aumenta.  

 

 
Figura 9 – Manipulador Cilíndrico  

Fonte: SANTOS, 2003-2004 

2.1.3. Esférico (RRP) 

Os manipuladores do tipo esférico possuem duas juntas de rotação e uma junta 

deslizante. Podemos associar esta configuração a um sistema de coordenadas polar. O volume 

de trabalho para esta configuração calcula-se aproximadamente como o de uma esfera, como 

ilustrado na figura 10. O grau de exatidão de posicionamento é inversamente proporcional ao 

alcance da extremidade do manipulador e sua rigidez mecânica é inferior às duas 

configurações anteriores. 
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Figura 10 – Manipulador Esférico  

Fonte: SANTOS, 2003-2004 

2.1.4. Articulação Horizontal ou SCARA (Selective Compliance Assembly Robot) 

(RRP) 

Os manipuladores do tipo SCARA, assim como os do tipo esférico, possuem duas 

juntas de rotação e uma junta deslizante, sendo os eixos das duas juntas de rotação são 

paralelos, possuindo área de atuação menor do que a do modelo esférico, porém útil e muito 

utilizado nas operações de montagem, devido ao movimento linear vertical do terceiro eixo. O 

seu volume de trabalho é calculado aproximadamente como o de um cilindro, ilustrado na 

figura 11. 

 
Figura 11 – Manipulador Scara  

Fonte: SANTOS, 2003-2004 
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2.1.5. Articulação Vertical ou Antropomórfica (RRR) 

O manipulador antropomórfico possui pelo menos três juntas de rotação. São os que 

mais se assemelham ao braço humano e são utilizados principalmente na indústria 

automobilística. Apresentam a maior área de atuação e mobilidade dentre as outras 

configurações apresentadas e baixa rigidez mecânica, dependendo da posição no volume de 

trabalho, que pode ser calculado aproximadamente como uma porção de esfera, como 

ilustrado na figura 12. 

 
Figura 12 – Manipulador Antropomórfico  

Fonte: SANTOS, 2003-2004 

2.2. MODELO GEOMÉTRICO 

Neste capítulo, será descrito o procedimento matemático adotado no desenvolvimento 

desse trabalho. Em um manipulador como o apresentado nesse projeto, onde ocorrem 

movimentos de diversos elos, muitas vezes simultaneamente, busca-se representar a posição e 

a orientação do elemento final do robô em relação à sua base. 

Primeiramente é preciso definir sistemas de coordenadas de referência. Estes sistemas 

são utilizados para se medir e registrar as grandezas físicas como posição, velocidade, 

aceleração, etc. Deve-se escolher um referencial para que se possam realizar estas medidas, 

determinando se há repouso ou movimento. A figura 13 ilustra o sistema de coordenadas [T], 

atrelado ao atuador de um manipulador, ligado através de um vetor ao sistema de coordenadas 

de referência [B], localizado na base do manipulador.  
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Figura 13 – Sistemas de coordenadas atrelados a um manipulador  

Fonte: CRAIG, 2005 

2.2.1. Matrizes de Transformação 

A matriz que representa a rotação de um sistema de coordenadas A em relação a um 

sistema B é construída da seguinte forma (CRAIG, 2005): 
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Onde 
AX̂ , 

AŶ  e 
AẐ  são os vetores unitários do sistema de coordenadas A. 

Analogamente 
BX̂ , 

BŶ  e 
BẐ  são os vetores unitários do sistema de coordenadas B.O produto 

escalar de dois vetores unitários tem como resultado o cosseno do ângulo formado entre eles. 

Como exemplo, um sistema de coordenadas B rotacionado em 30° em torno de Z, em 

relação a um sistema de coordenadas A gera a seguinte matriz de rotação: 

 

















 



000.1000.0000.0000.0

000.0000.1000.0000.0

000.0000.0866.0500.0

000.0000.0500,0866,0

)30(B

AR  (2) 
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A matriz que representa a translação de um sistema de coordenadas A em relação a um 

sistema B é construída da seguinte forma (CRAIG, 2005): 
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Onde qx representa uma translação na direção X. Analogamente, qy representa uma 

translação na direção Y e qz representa uma translação na direção Z.  

2.2.2. Notação de Denavit-Hartenberg 

Para se desenvolver um mapeamento das descrições de um sistema de coordenadas 

para outro, parte-se de um vetor posição 3x1 em um sistema de coordenadas de referência e 

utilizam-se operadores de transformação homogênea. Existem diversas formas de se obter os 

parâmetros destes operadores e para este trabalho foi utilizada a notação de Denavit-

Hartenberg. 

Através da notação proposta por Denavit-Hatenberg, em 1955, qualquer robô pode ser 

descrito cinematicamente dando-se os valores de quatro grandezas para cada um dos elos, 

sendo que duas representam o próprio elo e as outras duas descrevem a conexão deste elo com 

um elo vizinho. A convenção utilizada é ilustrada na figura 14 (CRAIG, 2005): 

 

Figura 14 – Notação de Denavit-Hartenberg aplicada às juntas de um manipulador 

Fonte: CRAIG, 2005. 
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As quatro grandezas mencionadas são descritas a seguir: 

ai representa a distância de Zᵢ a Zᵢ+1 medido ao longo de Xᵢ  

αi representa o ângulo entre Zᵢ a Zᵢ+1 medido sobre Xᵢ 

di representa a distância de Xi-1 a Xᵢ medido ao longo de Zᵢ 

θi representa o ângulo entre Xi-1 a Xᵢ medido sobre Zᵢ 

Assim, dado um manipulador com N graus de liberdade, a sequência de passos 

descrita a seguir, determina um sistema de coordenadas ortonormais para cada link do robô, a 

partir do sistema de coordenada fixo a base de suporte (sistema inercial) até o seu elemento 

terminal. As relações entre os links adjacentes podem ser representadas por uma matriz de 

transformação homogênea 4 × 4. O conjunto de matrizes de transformação homogêneas 

permite a obtenção do modelo cinemático do robô (HERMINI, 2004). 

1 - Obtenção do sistema de coordenadas da base: Estabelecer um sistema ortonormal 

de coordenadas (X0, Y0, Z0) na base de suporte com o eixo Z0 colocado ao longo do eixo de 

movimento da junta 1 apontando para o ombro do braço do robô. Os eixos X0 e Y0 podem 

ser convenientemente estabelecidos e são normais ao eixo Z0.  

2 - Inicialização e iteração: Para cada i, i= 1... N-1, efetuar passos 3 até 6. 

3 - Estabelecer o eixo das juntas: Alinhar Zi com o eixo de movimento (rotação ou 

translação) da junta i+1.  

4 - Estabelecer a origem do i-ésimo sistema de coordenadas: Situar a origem do iésimo 

sistema de coordenas na interseção dos eixos Zi e Zi-1 ou na interseção da normal comum 

entre os eixos Zi e Zi-1 e o eixo Zi. 

5 - Estabelecimento do eixo Xi: É posicionado ortogonalmente aos eixos Zi e Zi+1, 

preferencialmente colocado sobre o elo que interliga as juntas e direcionado para o elemento 

final do manipulador. 

6 - Estabelecimento do eixo Yi: Determina-se Yi através da regra da mão direita, para 

completar o sistema de coordenadas.  

7 - Encontrar os parâmetros di, a1, θi e αi das juntas e links: Para cada i, i = 1, . . . , n. 

 

Para exemplificar a aplicação desta notação foi utilizado um manipulador mais 

simples, ilustrado na figura 15. 
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Figura 15- Manipulador de três elos paralelos entre si e sua notação esquemática 

simplificada 

Fonte: CRAIG, 2005. 

 

A partir dos passos descritos, estabelecemos os eixos coordenados atrelados às juntas 

do manipulador, ilustrado na figura 16. 

 

Figura 16 Eixos atrelados aos elos do manipulador exemplo, de acordo com os passos 

descritos. 

Fonte: CRAIG, 2005 



32 

Desta forma podemos montar uma tabela identificando os parâmetros do manipulador 

do exemplo, como ilustrado na tabela I. 

Tabela I – Parâmetros do manipulador do exemplo 

i αi-1 ai-1 θi-1 

1 0 0 θ1 

2 0 L1 θ2 

3 0 L2 θ3 

Fonte: CRAIG, 2005 

Na figura 17 é descrita a transformação do sistema de coordenadas i-1 ao sistema de 

coordenadas i através de quatro transformações intermediárias, duas rotações e duas 

translações, associadas aos quatro parâmetros descritos pela notação de Denavit-Hartenberg. 

 

Figura 17- Sistemas de coordenadas i-1, i e seus intermediários R, Q e P 

Fonte: CRAIG, 2005 

Pode-se perceber que o sistema de coordenadas Q se difere do sistema R por uma 

rotação de αi-1. O sistema P se difere do sistema Q por uma rotação de θi e o sistema i se 

difere do sistema P por uma translação de di. Desta forma, a matriz de transformação do 

sistema de coordenadas i-1 ao sistema i pode ser representada da seguinte forma: 
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 𝑻𝒊
𝒊−𝟏 = 𝑻𝑹

𝒊−𝟏 𝑻𝑸
𝑹 𝑻𝑷

𝑸
𝑻𝒊

𝑷  (4) 

Realizando o produto das matrizes, temos: 
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E então se pode encontrar a transformação que relaciona o último sistema definido ao 

sistema de referência, através da seguinte operação: 

 TTTTT N

NN

12

3

1

2

0

1

0 ...   (6) 

Isto se aplica a qualquer manipulador, sendo possível relacionar sistematicamente a 

posição da garra com a base. 
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2.3. MODELO DINÂMICO 

Dois dos métodos utilizados com este propósito são as formulações de Euler-Lagrange 

e as formulações de Newton-Euler e serão descritos a seguir. 

2.3.1. Formulação de Euler-Lagrange 

As equações de Euler-Lagrange descrevem o movimento de um sistema mecânico 

sujeito a restrições holonômicas. Quando um sistema mecânico está sujeito a essas restrições, 

surgem as forças chamadas de forças de restrição, que são complexas de se determinar. Neste 

caso o método de Euler-Lagrange garante a vantagem de não fazer necessário a determinação 

destas forças para a obtenção das equações de movimento (SILVA, 2006). 

O método de Euler-Lagrange utiliza uma abordagem baseada na energia do sistema 

para descrever sua dinâmica. O desenvolvimento da explicação deste método se baseará no 

exemplo de um manipulador mecânico com elos rígidos e em série (CRAIG, 2005).  

O primeiro passo é desenvolver uma expressão para a energia cinética do 

manipulador. A energia cinética da i-ésima junta,𝒌𝒊, pode ser expressa como: 

 i

i

i

CiT

i

i

Ci

T

Ciii wIwvvmk
2

1

2

1
  (7) 

Onde o primeiro termo refere-se à energia cinética devido a velocidade linear do 

centro de massa do elo e o segundo termo refere-se à energia cinética devido a velocidade 

angular do elo. A energia cinética total do manipulador é a soma das energias cinéticas de 

cada elo. 

 𝒌 = 𝜮𝒊=𝟏
𝒏  𝒌𝒊 (8) 

Os termos 𝒗𝑪𝒊 e wi
i são funções de   e  , portanto, pode-se descrever a energia 

cinética do manipulador por uma fórmula escalar em função da velocidade e da posição da 

junta, 𝒌(𝜽, �̇�). Desta forma, a equação da energia cinética do manipulador se torna: 

   )(
2

1
),( Mk T  (9) 

Onde )(M  é a matriz nxn das massas do manipulador. A energia cinética do 

manipulador precisa ser sempre positiva. Por este fato a matriz das massas do manipulador 

precisa ser uma matriz definida positiva. Uma matriz real M de ordem n × n é definida 

positiva se z
T
 M z  > 0 para todos os vetores não-nulos z com entradas reais, em que z

T
 denota 
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o transposto de z (BHAYA, 2000). Este fato é análogo ao fato de a massa escalar ser sempre 

um número positivo. A energia potencial do i-ésimo elo, 𝐮𝐢, pode ser expressa como: 

 
irefCi

T

ii uPgmu 00  (10) 

Onde g0  é o vetor gravidade 3x1, 
CiP0  é o vetor localizando o centro de massa do i-

ésimo elo e 𝒖𝒓𝒆𝒇 𝒊 é a constante escolhida para que o valor mínimo de 𝒖𝒊 seja zero. A energia 

potencial total armazenada no manipulador é a soma das energias potenciais de todos os elos: 

 𝒖 = 𝜮𝒊=𝟏
𝒏  𝒖𝒊 (11) 

Sendo 
CiP0  função de Θ, a energia potencial do manipulador pode ser escrita por uma 

fórmula escalar como função da posição da junta, u(Θ). 

A formulação dinâmica de Lagrange proporciona uma forma de derivar as equações de 

movimento de uma função escalar, chamada Lagrangiana, que é definida como a diferença 

entre as energias cinética e potencial de um sistema mecânico. Na presente notação, a 

Lagrangiana do manipulador é: 

 𝑳 (𝚯, �̇�) = 𝒌 (𝚯, �̇�) - u (𝚯) (12) 

As equações de movimento para o manipulador são dadas por: 

 
𝒅
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𝝏�̇�
−

𝝏𝑳

𝝏𝜣
 = 𝝉 (13) 

Onde 𝝉 é o vetor nx1 de torques atuantes. Expandindo a equação para o manipulador, 

temos: 

 
𝒅
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𝝏𝒌

𝝏�̇�
−  

𝝏𝒌

𝝏𝜣
+  

𝝏𝒖

𝝏𝜣
 = 𝝉 (14) 
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2.3.2. Formulação de Newton-Euler 

Na abordagem de Newton-Euler, cada corpo rígido é considerado separadamente e, 

devido a esta separação, as forças nos mancais precisam ser representadas em cada um dos 

elos, anulando-se posteriormente. Este método proporciona a vantagem de trabalhar com um 

conjunto de equações recursivas, além de um número muito menor de operações se 

comparado ao método de Lagrange, como demonstra a tabela II (BECKER, 2008). 

 

Tabela II – Número de operações dos métodos utilizados para desenvolver o modelo 

dinâmico. 

Método L-E N-E 

Multiplicações 101.348 792 

Adições 77.405 662 

Representação cinemática Matrizes homogêneas 

4x4 

Matrizes de rotação e 

vetores de posição 

Equações de movimento Equações diferenciais 

“closed-form” 

Equações recursivas 

Fonte: < http://www.mecatronica.eesc.usp.br/ > Acesso em 05/12/2016. 

Este número reduzido de operações agiliza o processo computacional, e este foi o 

motivo da utilização deste método no presente trabalho. 

Embora apresente estas vantagens, o método de Newton-Euler necessita de um sistema 

de coordenadas ortogonais para descrever a posição do objeto, o que leva à necessidade de 

serem utilizadas as matrizes de rotação do modelo geométrico direto. As figuras a seguir 

ajudarão na compreensão e visualização do método (AGUIAR, 2008). 
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Figura 18 - Ângulos entre os elos adjacentes de um manipulador.  

Fonte: AGUIAR, 2008. 

Como dito anteriormente, cada corpo rígido, neste caso cada elo do manipulador, é 

analisado separadamente. O primeiro passo após esta separação é calcular, no sentido base-

elemento final, para cada elo, os vetores 𝛚, �̇�, �̇� 𝐞 �̈� representando respectivamente a 

velocidade angular, aceleração angular, velocidade linear e aceleração linear de cada um dos 

elos. 

 

 

Figura 19 - Representação dos vetores de velocidade e vetores de aceleração. 

 Fonte: AGUIAR, 2008. 

Em seguida utilizou-se o método de Newton-Euler para encontrar a força e o momento 

que devem ser aplicados ao centro de massa de cada elo para que se realize o movimento 

desejado, onde 𝐟 e �̂� representam, respectivamente, a força e o momento aplicados. 
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Figura 20 - Forças e momentos aplicados aos centros de massa de cada elo 

Fonte: AGUIAR, 2008. 

O próximo passo é tomar como ponto de partida o elemento final do manipulador, 

utilizando como condições de contorno os valores da força e do momento aplicados neste 

ponto e calculando-se as forças e os momentos dos elos subsequentes para realizar o 

movimento desejado. 

 

 
Figura 21 - Momentos e forças aplicados em cada elo do manipulador 

Fonte: AGUIAR, 2008. 

1if Força de reação no elo i+1; 

1in Momento de reação no elo i+1; 

if Força aplicada a junta i para realizar o movimento; 

in Momento aplicado a junta i para realizar o movimento; 
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Então se chegou ao objetivo final da utilização do método de Newton-Euler, 

calculando o valor dos torques necessários para a realização do movimento. 

 

 
Figura 22 - Torques aplicados nas respectivas juntas do manipulador. 

Fonte: AGUIAR, 2008. 

A seguir são apresentadas as equações geradas pela formulação de Newton-Euler 

aplicada a juntas rotativas. 
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Onde: 

i

i w Velocidade angular do elo i; 

 T

i

i R )(

)1( Matriz de rotação transposta do elo i para o elo (i-1); 

𝐞𝐳 = [𝟎 𝟎 𝟏]  

 Velocidade angular da junta; 

Logo, a aceleração angular fica: 

 izi

iT

i

i

izi

iT

i

i

i

i ewRewRw  





  )( )1(

)1(

)(

)1(

)1(

)1(

)(

)1(  (16) 

Onde: 

i

i w Aceleração angular do elo i; 





)1(

)1(

i

i w Aceleração angular do elo (i-1); 

 Aceleração angular da junta; 





)1(

)1(

i

i w Velocidade angular do elo (i-1); 

Logo, a aceleração linear do elo fica: 
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    (17) 

Onde: 

i

i p Aceleração linear do elo i; 





)1(

)1(

i

i p Aceleração linear do elo (i-1); 



i

i p̂)1( Distância entre a junta i e a junta (i-1); 

E a aceleração do centro de massa fica: 

 )ˆ(ˆ
i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i swwswps    (18) 

Onde: 

i

i s Aceleração linear do centro de massa do elo i; 

i

i ŝ Distância do centro de massa à junta do elo i; 

E a força aplicada no centro de massa: 

 i

i

ii

i smf ˆ  (19) 

Onde: 

i

i f̂ Força aplicada ao centro de massa do elo i; 

im Massa do elo i; 

O momento é expresso da seguinte forma: 

 )(ˆ
i

i

i

i

i

i

i

i

i

i wIwIn    (20) 

i

i n̂ Momento aplicado ao centro de massa do elo i; 

i

i I Inércia do eixo da junta do elo i; 

E a força desenvolvida no elo: 

 )(ˆˆˆˆ
)1(

)1(

)1(

)1(

)1()1(

)1(

)1( 
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i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i fRpfsnnRf  (21) 

Onde: 

 )1(i

i R Matriz de rotação do elo i para o elo (i+1); 





)1(

)1(

i

i n Momento de reação do elo (i+1); 

i

i f̂ Força aplicada ao centro de massa do elo i; 





)1(

)1(

i

i f Força de reação do elo (i+1); 

O torque fica da seguinte forma: 
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 i

iT

zi ne   (22) 

i Torque aplicado pelo atuador no eixo do elo i. 

i

in Momento desenvolvido no elo i; 
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3. VISITA TÉCNICA 

Com o objetivo de levantar dados técnicos e parâmetros sobre o manipulador RD5NT, 

foi realizada uma visita técnica ao Laboratório de Mecatrônica, coordenada pelos Professores 

Eduardo Monteiro Aguiar, M.Sc., e Edson Simões dos Santos, M.Sc., do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense (IFF), situado na cidade de Campos, estado do 

Rio de Janeiro. Na Figura 23 está retratado o manipulador RD5NT. O Laboratório possui três 

manipuladores modelo RD5NT, fabricados pela empresa Didacta Italy, sendo que na data da 

visita apenas um deles estava completamente montado e os outros dois desmembrados em 

diversas peças, permitindo analisar individualmente cada uma dessas peças, como elas se 

encaixam e funcionam no conjunto completo. 

 

 
Figura 23- Manipulador RD5NT do IFF de Campos 

Fonte: Dos autores (2017) 
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Também foi possível observar um projeto, até então em construção na data da visita, 

idealizado pelo professor Edson Simões dos Santos. O projeto tem por objetivo a construção 

de um manipulador acadêmico com uma estrutura de controle e automação que o permita 

jogar um jogo de tabuleiro semelhante ao jogo de damas. O manipulador visitará escolas 

públicas e feiras de ciências, aproximando os alunos destas tecnologias e motivando o 

interesse deste público alvo aos cursos de mecânica e robótica. Em fase inicial, a estrutura 

possui dois elos e uma junta rotacional, movida por dois motores sincronizados, das empresas 

Bringsmart e Aslong, retratados, respectivamente, nas Figuras 24 e 25, o que mostra a 

possibilidade de sincronização de motores diferentes para a realização do movimento de um 

único elo. 

 

 
Figura 24- Conjunto motor-caixa de redução Aslong em detalhe 

Fonte: Dos autores (2017) 
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Figura 25- Conjunto motor-caixa de redução Bringsmart em detalhe 

Fonte: Dos autores (2017) 
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3.1. ESTRUTURA 

O manipulador RD5NT pesa cerca de sete quilogramas, possui cinco juntas 

rotacionais, quatro elos e uma garra, como pode ser observado na figura 26. A primeira junta 

de rotação tem por objetivo rotacionar a base do manipulador, tendo como limite máximo de 

rotação 293°. A segunda junta de rotação tem por objetivo girar o elo do ombro da estrutura, 

tendo como limite máximo o ângulo de 107°. A terceira junta de rotação tem como função 

mover o elo do cotovelo, limitado a um giro angular máximo de 284°. A quarta junta de 

rotação encarrega-se de girar o pulso, em até 360°. A quinta junta de rotação se refere a um 

sistema de coroa - parafuso sem fim, com a função de abrir e fechar a garra. A figura 26 

apresenta esquematicamente a estrutura do manipulador RD5NT. 

 

Figura 26 - Esquema da estrutura do manipulador 

Fonte: Dos autores (2017) 

Os rolamentos dos eixos que compõem o manipulador RD5NT, como o ilustrado na 

figura 27, têm a função de conectar cada elo ao anterior e permitir o movimento rotacional 

destes elos. Visualizá-los em funcionamento foi importante para a definição do 

posicionamento de cada elo em relação ao anterior no projeto do manipulador proposto. 
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Figura 27- Rolamento de um eixo do RD5NT em detalhe 

Fonte: Dos autores (2017) 

Os elos ombro-cotovelo e cotovelo-punho possuem um sistema de contrapesos, como 

observado na figura 28, com o objetivo de deslocar o centro de massa destes elos para mais 

próximo do eixo e assim minimizar os efeitos do torque gravitacional. Existe ainda um 

sistema de molas ligando a junta da base com a junta do ombro, ilustrado na figura 29, que 

tem por objetivo exercer uma força contrária a força peso que atua no centro de gravidade do 

elo da junta do ombro AGUIAR (2008). Estas soluções podem ser úteis em trabalhos futuros. 
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Figura 28- Contrapeso do da junta do ombro do RD5NT em detalhe 

Fonte: Dos autores (2017) 
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Figura 29- Sistema de molas que interliga a junta da base com a junta do ombro 

Fonte: Dos autores (2017) 
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3.2. MOTORES DO MANIPULADOR RD5NT 

Outro ponto importante que foi possível observar durante a visita técnica foi o 

funcionamento dos motores de acionamento do manipulador RD5NT. Na figura 30 pode-se 

observar de que forma o conjunto motor-caixa de redução-encoder da base do RD5NT é 

acoplado ao eixo de rotação. O fabricante é a Maxon, sendo o modelo 2130.906-22112-050 

C.C.  

 

 

Figura 30- Conjunto motor-caixa de redução-encoder da base do RD5NT em detalhe 

Fonte: Dos autores (2017) 

3.3. CONCLUSÃO SOBRE A VISITA TÉCNICA 

A partir dos dados coletados durante a visita ao Instituto Federal de Educação, Ciência 

e Tecnologia Fluminense, pôde-se definir parâmetros importantes a serem utilizados no 

projeto do manipulador proposto neste trabalho, como a utilização de chapas paralelas para a 

confecção dos elos e o encaixe e posicionamento dos motores de forma alternada para melhor 

equilíbrio das massas. Alguns dados referentes à operação do manipulador RD5NT foram 

utilizados durante as simulações descritas no capítulo 7.  
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4. PROJETO BÁSICO DO MANIPULADOR PROPOSTO 

4.1. PARÂMETROS E DIMENSIONAMENTO DA ESTRUTURA  

O manipulador pesa cerca de aproximadamente quatro quilos e duzentos gramas, 

avaliados pelo software SolidWorks®, com uma estrutura constituída de quatro juntas 

rotacionais, quatro elos, uma base fixa e um peso de quatrocentos gramas. Como pode ser 

observado na figura 31. 

 

Figura 31- Manipulador proposto 

Fonte: Dos autores (2017) 

A primeira junta tem por objetivo rotacionar os elos em relação à base fixa, com um 

limite de rotação de 180°. A segunda junta tem como função rotacionar os elos 2, 3 e 4 em 

relação ao elo 1, com o limite de rotação de 180°. A terceira junta tem por objetivo rotacionar 

os elos 3 e 4 em relação ao elo 2, com o limite máximo de rotação de 180°. A quarta junta tem 

por objetivo rotacionar o elo 4 em relação ao elo 3, e tem como limite máximo de rotação 

180°. 
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Os elos possuem uma estrutura formada por chapas de alumínio e interligada pelas 

juntas de rotação. Onde as chapas possuem uma altura de cinquenta milímetros e uma 

espessura de seis milímetros. O elo 1 possui uma largura total de duzentos e oitenta 

milímetros como uma distância de quarenta e sete milímetros entre as chapas, uma massa 

aproximada de um quilo e duzentos e noventa gramas e momento de inércia Iyy= 0,01234 

Kg*m
2
, calculados com o auxílio do software SolidWorks. Como pode ser observado na 

figura 32. 

 

Figura 32– Elo 1 do manipulador proposto 

Fonte: Dos autores (2017) 
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O elo 2 possui uma largura total de duzentos e trinta milímetros, uma distância de 

sessenta milímetros entre as chapas e um entre eixos de cento e cinquenta milímetros, uma 

massa aproximada de oitocentos e dez gramas e um momento de inércia Izz= 0,09361 kg*m
2
, 

calculados com o auxílio do software SolidWorks. Como pode ser observado na figura 33. 

 

Figura 33– Elo 2 do manipulador proposto 

Fonte: Dos autores (2017) 

 

O elo 3 possui uma largura total de cento e oitenta milímetros, um entre eixos de cem 

milímetros, uma distância de trinta e cinco milímetros das chapas, uma massa aproximada de 

quatrocentos e trinta gramas e um momento de inércia Izz= 0,00198 kg*m
2
, calculados com o 

auxílio do software SolidWorks. Como pode ser observado na figura 34. 
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Figura 34– Elo 3 do manipulador proposto 

Fonte: Dos autores (2017) 

O elo 4 possui uma largura total de cento e oitenta milímetros, um entre eixos de cem 

milímetros, uma distância de sessenta milímetros das chapas, um peso de quatrocentos gramas 

na ponta, uma massa total aproximada de um quilo e cento e sessenta gramas e um momento 

de inércia Izz= 0,00990 kg*m², calculados com o auxílio do software SolidWorks. Como pode 

ser observado na figura 35. 
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Figura 35– Elo 4 do manipulador proposto 

Fonte: Dos autores (2017) 

Para o dimensionamento dos motores, faz-se necessário estipular um período de tempo 

para que o manipulador realize um movimento de uma posição a outra. Partindo do princípio 

de que o manipulador proposto seria utilizado para fins acadêmicos, foi estipulado que cada 

eixo deveria levar 10 (dez) segundos para rotacionar seu elo em 180°, de forma que o elo 

acelere durante os 5 (cinco) segundos iniciais e desacelere durante os 5 (cinco) segundos 

restantes. Desta forma, é possível extrair a velocidade angular média (ωméd), a velocidade 

angular máxima (ωmáx) e a aceleração (α) de rotação de cada junta utilizando respectivamente 

as equações 23, 24 e 25. 

 ωméd =( θ – θ0) / ( t – t0) (23) 

 ωmáx = 2 . ωméd (24) 

 Θ = Θ 0 + ω0 . t + (α . t²acel) / 2 (25) 

                                                                          

Onde: 

Θ0 = ângulo inicial (rad) 

Θ = ângulo final (rad) 
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ω0  = velocidade angular inicial (rad/s) 

t0 = instante inicial (s) 

t = instante final (s) 

tacel = tempo de aceleração = ( t – t0) / 2 (s) 

 

Na condição onde Θ0 = 0, θ =π/2, t0 =0 e t =10, obtêm-se: 

ωméd = 0,31415928 rad/s (aprox. 3 rpm) 

ωmáx = 0,62831856 rad/s (aprox.. 6 rpm)   

α = 0,125664 rad/s²  

Conhecidas a velocidade e a aceleração necessárias para rotacionar os elos, é preciso 

definir os torques que os motores deverão vencer para impor este movimento a cada junta. O 

torque necessário para vencer a força peso foi calculado a partir das massas e distâncias entre 

centros de massas e eixos rotatórios. Sendo assim, o motor responsável por rotacionar a 

primeira junta não possui essa solicitação. Essa solicitação de torque correspondente à 

oposição a força peso é calculado pela seguinte equação. 

 dxmgg   (26) 

Onde: 

g → Corresponde ao torque necessário para vencer a força peso 

g → Corresponde à aceleração da gravidade, que possui o valor de 9,81 m/s² 

m → Corresponde à massa do conjunto que junta moverá 

dx → Distância entre o centro de massa do conjunto e o eixo de rotação 

A tabela III representa a solicitação de torque gravitacional nas juntas do manipulador. 

São elas a junta 2, que é responsável pelo conjunto que engloba os elos 2, 3 e 4; a junta 3, que 

responsável pelo conjunto que engloba os elos 3 e 4; e a junta 4, que é responsável pelo elo 4. 

Os valores de massa e distância entre centro de massa e eixo são aproximados e obtidos 

através do software SolidWorks. 
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Tabela III- Torques gravitacionais, massas e posições dos centros de massas das juntas 

 
g  (Nm) m (kg) dx (m) 

Junta 2 4,82 2,44 0,2014 

Junta 3 1,95 1,6 0,125 

Junta 4 0,68 1,16 0,059 

Fonte: Dos autores (2017) 

 

A outra parcela de solicitação de torque é devido a inércia do conjunto, que é 

calculada através da fórmula 27: 

 II    (27) 

Onde: 

I → Corresponde ao torque necessário para vencer a inércia do conjunto que a junta 

moverá. 

 → Corresponde à aceleração angular média, que possui o valor de 0,126 rad/s². 

I → Corresponde ao momento de inércia do conjunto ao eixo rotatório. 

A tabela IV representa a solicitação de torque para vencer a inércia das juntas, onde na 

primeira junta se utilizou o momento de inércia yyI
 do conjunto de elos 1, 2, 3 e 4 para 

cálculos, pois sua rotação é no eixo vertical. As juntas seguintes utilizam o momento de 

inércia zzI  do conjunto de elos para cálculos, pois suas rotações são normais ao plano frontal. 

Valores do momento de inércia aproximados, obtidos através do software SolidWorks. 
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Tabela IV- Torques inerciais, e momentos de inércia das juntas 

 
I (Nm) I  (kgm²) Conjunto 

Junta 1 0,023 0,18930 Elos 1, 2, 3 e 4 

Junta 2 0,019 0,15167 Elos 2, 3 e 4 

Junta 3 0,004 0,03437 Elos 3 e 4 

Junta 4 0,001 0,00944 Elo 4 

Fonte: Dos autores (2017) 

A solicitação total de torque em cada junta se dá pela seguinte fórmula: 

 gIt   (28) 

Onde o resultado é observado na tabela V 

Tabela V- Torques aplicados a cada uma das juntas do manipulador 

 
I (Nm) g (Nm) 

t (Nm) 

Junta 1 0,023  0,023 

Junta 2 0,019 4,82 4,84 

Junta 3 0,004 1,95 1,95 

Junta 4 0,001 0,68 0,68 

Fonte: Dos autores (2017) 
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4.2. PARÂMETROS E DIMENSIONAMENTO DO MOTOR  

A partir dos valores de solicitação de torque e velocidade angular, selecionou-se um 

motor capaz de atender as exigências do projeto, o modelo XPA58SW31ZY7, tipo 2435, da 

marca Bringsmart. Este modelo possui uma velocidade máxima de seis rotações por minuto 

com carga e um torque de 4,903 Nm, segundo o fabricante. As medidas do motor podem ser 

observadas na figura 36. 

 

Figura 36– Vistas do motor
 

Fonte: Dos autores (2017) 

Este motor possui um sistema de travamento do tipo coroa-pinhão para manter a carga 

enquanto o motor não está operando.  A tabela VI exibe mais alguns dados do motor 

selecionado.  
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Tabela VI- Parâmetros do motor selecionado 

Parâmetro Valor  Unidade 

Taxa de redução 505 ------- 

Tensão 
faixa 12 a 24 V 

teste 24 V 

sem carga 
velocidade 7 rpm 

corrente 50 mA 

com carga 

velocidade 6 rpm 

corrente 0,2 A 

torque 4,903 N.m 

potência 2,5 W 

limite de torque 6,864655 N.m 

limite de corrente 0,75 A 

Constante do motor (KM) 0,0091 N.m/√W 

Constante de Torque (KT) 0,0386 N.m/A 

Indutância 10 mH 

Resistência Ôhmica 17,8 Ω 

Constante de voltagem (KE) 0,0386 V.s/rad 

Fator de Amortecimento 

Viscoso (bm) 
1,2x10

-6
 N.m.s/rad 

Inércia do Rotor (Jm) 9,9x10
-7

 kg.m² 

Fonte: Dos autores (2017) 
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5. MODELO GEOMÉTRICO DO MANIPULADOR PROPOSTO 

Utilizando-se os conhecimentos fundamentados no capítulo 2.2, a notação proposta 

por Denavit-Hartenberg aplicada ao manipulador proposto é ilustrada na figura 37. 

 

Figura 37- Modelo geométrico do manipulador proposto 

Fonte: Dos autores (2017) 

Deste modelo, podemos retirar os parâmetros apresentados na tabela VII. 

Tabela VII- Parâmetros de Denavit-Hartenberg do manipulador proposto 

I α(i-1) a(i-1) di θi 

0 0 0 0,24 m 0 

1 0 0 0 θ1 

2 90° 0 0 θ2 

3 0 0,15 m 0 θ3 

4 0 0,10 m 0 θ4 

5 0 0,10 m 0 0 

Fonte: Dos autores (2017) 

A partir destes parâmetros e utilizando-se a equação 5 pode-se escrever as matrizes de 

transformação do manipulador proposto: 
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 𝑇0
𝑟  = [

1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 1 0, 24
0 0 0 1

] (29) 

 𝑇1
0  = [

𝐶1 −𝑆1 0 0
𝑆1 𝐶1 0 0
0 0 1 0
0 0 0 1

] (30) 

 𝑇2
1  = [

𝐶2 −𝑆2 0 0
0 0 −1 0

𝑆2 𝐶2 0 0
0 0 0 1

] (31) 

 𝑇3
2  = [

𝐶3 −𝑆3 0 0,15
𝑆3 𝐶3 0 0
0 0 1 0
0 0 0 1

] (32) 

 𝑇4
3  = [

𝐶4 −𝑆4 0 0,10
𝑆4 𝐶4 0 0
0 0 1 0
0 0 0 1

] (33) 

 𝑇5
4  = [

1 0 0 0,10
0 1 0 0
0 0 1 0
0 0 0 1

] (34) 

Uma vez definidas as matrizes de transformação de cada elo em relação ao seu 

sucessor, pode-se escrever a matriz de transformação que relaciona o sistema 5, da ponta do 

manipulador, até o sistema de referência r, utilizando-se a equação 6. Assim, tem-se: 

 

 

 

 

𝑇5
𝑟

 = [

𝐶1𝐶234 −𝐶1𝑆234 𝑆1 0,1 × 𝐶1𝐶234 + 0,1 × 𝐶1𝐶23 + 0,15 × 𝐶1𝐶2
𝑆1𝐶234 −𝑆1𝑆234 −𝐶1 0,1 × 𝑆1𝐶234 + 0,1 × 𝑆1𝐶23 + 0,15 × 𝑆1𝐶2

𝑆234 𝐶234 0 0,1 × 𝑆234 + 0,1 × 𝑆23 + 0,15 × 𝑆2 + 0,24
0 0 0 1

] (35) 
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5.1. ROTINA MATLAB PARA O MANIPULADOR PROPOSTO 

Para facilitar os cálculos da matriz de transformação do manipulador proposto foi 

criada uma rotina no programa MatLAB, descrita no ANEXO 1. 

 Inserindo-se o valor das variáveis o1 (ângulo do eixo da base), o2 (ângulo da junta do 

ombro), o3 (ângulo da junta do cotovelo) e o4 (ângulo da junta do punho), a rotina fornece as 

matrizes de transformação Tr0 (matriz de transformação que descreve o sistema 0 em relação 

ao sistema de referência), T01 (matriz de transformação que descreve o sistema 1 em relação 

ao sistema 0), T12 (matriz de transformação que descreve o sistema 2 em relação ao sistema 

1) T23 (matriz de transformação que descreve o sistema 3 em relação ao sistema 2), T34 

(matriz de transformação que descreve o sistema 4 em relação ao sistema 3) ), T45 (matriz de 

transformação que descreve o sistema 5 em relação ao sistema 4) e a matriz T, que finalmente 

é a matriz que descreve o sistema de coordenadas da ponta do manipulador, onde está 

localizada a carga, em relação ao sistema de referência. 
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6. MODELO DINÂMICO DO MANIPULADOR PROPOSTO 

Seguindo o modelo dinâmico apresentado anteriormente, a equação que define o 

torque do manipulador é dada por: 

       ghM   ,  (36) 

Onde:  - é o vetor de torque aplicado ao manipulador; 

M - é a matriz de coeficiente de torque inercial; 

h é a matriz de coeficiente dos torques de Coriolis e centrifugo; 

g é o vetor de torque gravitacional; 

  é o vetor de aceleração; 

  é o vetor das velocidades; 

  é o vetor dos ângulos das junta 

 

Expandindo-se a equação, obtém-se: 
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(37) 

Para facilitar a representação de senos e cossenos, será adotada a seguinte convenção: 

sen(θ1) S1; 

sen(θ1+θ2)   S12; 

sen(2*θ2 +θ1+θ3)   S12233; 

cos(θ1) C1; 
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cos(θ1+θ2)   C12; 

cos(2*θ1+θ2)   C112; 

cos(2*θ2+θ1+2*θ3) C12233; 

 

Desta forma, os coeficientes destas matrizes são apresentados a seguir: 

 

 Coeficientes dos Torques de Inércia (matriz M) 

11m  = 

1.18127*0.1*0.15*C23*C2+1.18127*0.24*0.15*C2+1.18127*0.0225*C2*C2+1.18127*0.15

*0.0589*C234*C2+0.4537*0.24*0.15*C2+0.4537*0.0225*C2*C2+0.4537*0.02923*C23*C

2+0.0576*1.01702+1.01702*0.075*0.24*C2+0.01234 

12m  = 

1.18127*0.0589*0.15*S34*S234+1.18127*0.0589*0.15*S34*C234+1.18127*0.0589*0.1*C

34*S24-1.18127*0.0589*0.1*S4*S4*C3*S2-1.18127*0.0589*0.1*S4*S4*S3*S2-

0.4537*0.0008543929*C23+1.18127*0.0589*0.1*S4*S34*C2 +0.4537*0.02923*0.15*C2 

13m
 = 1.18127*0.0589*0.1*S4*S234-1.18127*0.0589*0.1*S4*S4*C3*S2-

1.18127*0.0589*0.1*S4*S4*S3*S2+0.4537*0.0008543929*C23+1.18127*0.0589*0.1*S4*C

34*C2 

14m  = 0 

21m  = 0 

 22m  = 0.01217+1.18127*0.0589*0.15*S34*C34-

1.18127*0.0589*0.15*S34*S34+1.18127*0.0589*0.1*C4*C34-

1.18127*0.0589*0.1*S4*S4*C3-1.18127*0.0589*0.1*S4*S4*S3-

0.4537*0.0008543929*S3+1.18127*0.0225+1.18127*0.15*0.1+1.18127*0.15*0.0589*C34+

0.4537*0.0225*C33+0.4537*0.15*0.02923 

23m
 = 1.18127*0.0589*0.1*S4*C34-1.18127*0.0589*0.1*S4*S4*C3-

1.18127*0.0589*0.1*S4*S4*S3-

0.4537*0.0008543929*S3+1.18127*0.15*0.1+0.4537*0.02923*0.15+1.18127*0.15*0.0589*

C34 

24m  = 1.18127*0.15*0.0589*C34 
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31m
 = -0.4537*0.02923*0.24-0.4537*0.02923*0.15*C2-0.4537*0.0008543929*C23 

32m
 = 

1.18127*0.0589*0.15*S34+1.18127*0.0589*0.1*S4+1.18127*0.15*0.1*S344+1.18127*0.01

+1.18127*0.1*0.0589*C4+0.00937+0.0012 

33m
 = 

1.18127*0.0589*0.1*S4+0.00937+1.18127*0.01+1.18127*0.1*0.0589*C4+0.0012 

34m
 = 0.00937+1.18127*0.1*0.0589*C4 

41m  = 0 

42m  = 0.15*S34+0.1*S4+0.00937 

43m
 = 0.1*S4+0.00937 

44m  = 0.00937 

 

 Coeficientes dos Torques de Coriolis (Matriz b) 

 

11b  = -1.18127*0.0589*0.1*C23*C234*S234-

1.18127*0.0589*0.1*C23*C234*C234-

1.18127*0.0589*0.24*C234*C4*S23+1.18127*0.0589*0.24*C234*S4*C3*S2-

1.18127*0.0589*0.15*C2*C2*C234*C4*C3*S2+1.18127*0.0589*0.15*C2*C2*C234*S4*C

3*S2-0.4537*0.02923*0.24*C2*S2-0.4537*0.02923*0.15*C2*S22-

0.4537*0.0008543929*C23*S22+1.18127*0.0589*0.24*C234*C4*S3*S2+1.18127*0.0589*

0.24*C234*S4*S3*S2+1.18127*0.0589*0.15*C2*C2*C234*C4*S3*S2-

1.18127*0.0589*0.15*C2*C2*C234*S4*C23-1.01702*0.075*0.24*C2*S2-

1.01702*0.005625*C2*C2*S2 - 2*1.18127*0.00346921*C234*C234*C34*C2-

0.4537*0.02923*0.24*S233*C2-1.18127*0.0589*0.24*C234*C34*C2-

1.18127*0.0589*0.24*C234*S34*C2-1.18127*0.0589*0.15*C2*C2*C234*C34*C2-

1.01702*0.005625*C2*C2*C2-1.01702*0.075*0.24*C2*C2 

 

12b  = -1.18127*0.0589*0.1*C4*C4*C3*S2-

1.18127*0.0589*0.1*C4*C234+1.18127*0.0589*0.15*C34*C4*S23-

1.18127*0.0589*0.15*C34*S4*S23-1.18127*0.00346921*S234-
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1.18127*0.00346921*C234+0.4537*0.02923*0.15*C2*C23*C3*S2+1.18127*0.0589*0.1*C

4*C4*S3*S2+1.18127*0.0589*0.15*C34*C4*S3*S2+1.18127*0.0589*0.15*C34*S4*S3*S2

+0.4537*0.02923*0.15*S3*C23-1.01702*0.005625*S2+1.18127*0.00346921*S34*S2-

1.18127*0.0589*0.1*C4*S34*C2+0.4537*0.02923*0.15*C2*C23*S3*C2 -

1.18127*0.0589*0.15*C34*C4*C3*C2-

1.18127*0.0589*0.15*C34*S4*C3*C2+1.01702*0.005625*C2 

 

13b
 = -1.18127*0.00346921*S34*C2-1.18127*0.00346921*C34*C2 

 

14b  = -1.18127*0.00346921*S234-1.18127*0.00346921*C234 

 

21b  = -1.18127*0.0589*0.1*C23*C234*C34+1.18127*0.0589*0.1*C23*C234*S34-

1.18127*0.0589*0.24*C234*C4*C3+1.18127*0.0589*0.24*C234*S4*C3-

1.18127*0.0589*0.15*C2*C2*C234*C4*C3+1.18127*0.0589*0.15*C2*C2*C234*S4*C3-

1.18127*0.00346921*C234*C234*C4*C3+1.18127*0.00346921*C234*C234*S4*C3-

0.4537*0.02923*0.24*C2-0.4537*0.02923*0.15*C2*C2-

0.4537*0.0008543929*C23*C2+1.18127*0.0589*0.24*C234*C4*S3+1.18127*0.0589*0.24

*C234*S4*S3+1.18127*0.0589*0.15*C2*C2*C234*C4*S3+1.18127*0.0589*0.15*C2*C2*

C234*S4*S3+1.18127*0.00346921*C234*C234*C4*S3+1.18127*0.00346921*C234*C234

*S4*S3-1.01702*0.075*0.24*C2-1.01702*0.005625*C2*C2 

 

22b  = -

1.18127*0.0589*0.1*C4*C4*C3+1.18127*0.0589*0.1*C4*S34+1.18127*0.0589*0.15*C34*

C4*C3-1.18127*0.0589*0.15*C34*S4*C3-

1.18127*0.00346921*C34+1.18127*0.00346921*S34+0.4537*0.02923*0.15*C2*C23*C3+1

.18127*0.0589*0.1*C4*C4*S3+1.18127*0.0589*0.15*C34*C4*S3+1.18127*0.0589*0.15*

C34*S4*S3-0.4537*0.02923*0.15*S3*S3-1.01702*0.005625 

 

23b
 = -1.18127*0.00346921*C34+1.18127*0.00346921*S34 -

1.18127*0.15*0.0589*S34+1.18127*0.15*0.1*S4*C34 
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24b  = -1.18127*0.00346921*C34+1.18127*0.00346921*S34-

1.18127*0.15*0.0589*S34 

 

31b
 = -1.18127*0.0589*0.1*C23*C234-1.18127*0.0589*0.24*C234-

1.18127*0.0589*0.15*C2*C2*C234-

1.18127*0.00346921*C234*C234+1.18127*0.01*C23*S23+1.18127*0.24*0.1*S23+1.1812

7*0.15*0.1*C2*S23+1.18127*0.1*0.0589*C234*S23 

 

32b
 = -1.18127*0.0589*0.1*C4+1.18127*0.0589*0.15*C34-

1.18127*0.00346921+1.18127*0.1*0.15*S3-1.18127*0.1*0.0589*S4 

 

33b
 = -1.18127*0.00346921-1.18127*0.1*0.0589*S4+1.18127*0.01*C4*S4 

 

34b
 = -1.18127*0.00346921-1.18127*0.1*0.0589*S4 

 

41b  = -0.1*C23*C23*C4 -

0.15*C2*C2*C3*C4+0.15*S2*S3*C2*C4+0.1*C23*S23*S4+0.15*S2*C2*C3*S4+0.15*C2

*C2*S3*S4+0.0589*C234*C234 

 

42b  = -0.1*C4 -0.15*C34+0.0589 

 

43b
 = -0.1*C4+0.0589 

 

44b  = 0.0589 

 

 Coeficientes do Torque Centrífugo (matriz C) 

 

11C  = 0.00937*S2233+0.4537*0.0008543929*C2*S2+0.0012*C23*C3*S2 - 

2*1.18127*0.15*0.1*S223 + 

2*1.18127*0.1*0.0589*S234*S3*S2+0.0012*S23*S3*S2+0.4537*0.0008543929*C23*S3*
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C2+0.0012*S2*C2 - 2*1.18127*0.01*S23*C3*C2  - 2*1.18127*0.1*0.0589*S234*C3*C2 - 

2*1.18127*0.0225*S2*C2 - 2*1.18127*0.0589*S234*C2 - 2*0.4537*0.0225*S2*C2 - 

2*0.4537*0.15*0.02923*S23*C2 - 2*1.01702*0.075*0.24*S2 

 

12C  = 0.00937*S2233+0.4537*0.0008543929*C23*S23+0.0012*C233*S2-

1.18127*0.01*S23*C23 + 2*1.18127*0.1*0.0589*S234*C23+0.0012*S2*C2-

1.18127*0.01*S23*C3*C2 - 2*1.18127*0.15*0.1*S2*C3*C2 - 2*1.18127*0.15*0.1*S23*C2 

- 2*1.18127*0.0225*S2*C2 - 2*1.18127*0.0589*S234*C2 - 2*0.4537*0.0225*S2*C2 - 

2*0.4537*0.15*0.02923*S23*C2-0.01217*S2*C2 

 

13C
 = 0.00937*S2233 - 2*1.18127*0.1*0.0589*S234*C23 - 

2*1.18127*0.15*0.0589*S234*C2 

 

14C  = -2*1.18127*0.0589*0.1*S234 - 2*1.18127*0.0589*0.1*C234 - 

2*1.18127*0.00346921*S234 - 2*1.18127*0.00346921*C234-1.18127*0.01*S23*C23-

1.18127*0.15*0.1*S23*C2 

 

15C
 = - 2*1.18127*0.00346921*S234 -  2*1.18127*0.00346921*C234 - 

2*1.18127*0.0589*0.1*S34*C2 - 2*1.18127*0.0589*0.1*C34*C2-

1.18127*0.01*S23*C3*C2-1.18127*0.15*0.1*S23*C2 

 

16C
 = - 2*1.18127*0.00346921*S234 -  2*1.18127*0.00346921*C234 - 

2*1.18127*0.0589*0.1*S34*C2 - 2*1.18127*0.0589*0.1*C34*C2-

1.18127*0.01*S23*C3*C2-1.18127*0.15*0.1*S23*C2 

 

21C  = 0.00937*C233+0.4537*0.0008543929*C2+0.0012*C23*C3 + 

2*1.18127*0.15*0.1*S2*S3 + 2*1.18127*0.1*0.0589*S234*S3+0.0012*S23*S3 

 

22C  = 

0.00937*C233+0.4537*0.0008543929*C23*C3+0.0012*C233+1.18127*0.01*S23*S3 + 

2*1.18127*0.1*0.0589*S234*S3 
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23C
 = 0.00937*C233 + 2*1.18127*0.1*0.0589*S234*S3 

 

24C  = - 2*1.18127*0.0589*0.1*C34 + 2*1.18127*0.0589*0.1*S34 - 

2*1.18127*0.00346921*C34 + 2*1.18127*0.00346921*S34+1.18127*0.01*S23*S3 - 

2*1.18127*0.01*S34 - 2*1.18127*0.15*0.0589*S34 + 2*1.18127*0.15*0.1*S4*C34 

 

25C
 = - 2*1.18127*0.00346921*C34 +  2*1.18127*0.00346921*S34 - 

2*1.18127*0.15*0.0589*S34 

 

26C
 = - 2*1.18127*0.00346921*C34 +  2*1.18127*0.00346921*S34 - 

2*1.18127*0.15*0.0589*S3 - 2*1.18127*0.0589*C3*S4 

 

31C
 = 2*0.4537*0.02923*0.15*S2 + 2*0.4537*0.0008543929*S23 

 

32C
 = 0.4537*0.0008543929*S23 

 

33C
 = 0 

 

34C
 = - 2*1.18127*0.0589*0.1 - 2*1.18127*0.00346921 - 2*1.18127*0.01*S4 - 

2*1.18127*0.1*0.0589*S4 + 2*1.18127*0.01*S4*C4 

 

35C
 = - 2*1.18127*0.00346921 - 2*1.18127*0.1*0.0589*S4 

 

36C
 = - 2*1.18127*0.00346921 - 2*1.18127*0.1*0.0589*S4 

 

41C  = 0 

 

42C  = 0 
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43C
 = 0 

 

44C  = - 2*0.1*C4 + 2*0.0589 

 

45C
 = 2*0.0589 

46C
 = 2*0.0589 

 

  Torques Gravitacionais (matriz g) 

 

1g  = 0 

 

2g  = 

1.01702*9.81*0.075*C2+0.4537*9.81*0.02923*C23+1.18127*9.81*0.0589*C234 

 

3g
 = 0.4537*9.81*0.02923*C23+1.18127*9.81*0.0589*C234 

 

4g  = 1.18127*9.81*0.0589*C234 
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7. SIMULAÇÃO 

7.1. IMPLEMENTAÇÃO COMPUTACIONAL DO MANIPULADOR INDUSTRIAL 

Para a implementação computacional do manipulador industrial proposto utilizou 

como ponto de partida a rotina apresentada por ARAÚJO (2008) desenvolvida em código 

SIMULINK


. Nas figuras 38, 39, 40 e 41 são ilustrados os principais blocos utilizados nesta 

implementação. Nestes blocos foram inseridos todos os dados do manipulador industrial 

proposto no presente trabalho. 

 

 

Figura 38- Diagrama em Bloco da Implementação do Manipulador Industrial em 

Código SIMULINK 

Fonte: Dos autores (2017) 
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Figura 39- Implementação em código SIMULINK da Estrutura Mecânica do 

Manipulador Industrial. 

Fonte: Dos autores (2017) 

 

 

 

Figura 40- Estrutura SIMULINK do Bloco de Atuadores. 

Fonte: Dos autores (2017) 
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Figura 41- Implementação dos Motores DC em Código SIMULINK 

Fonte: Dos autores (2017) 

7.2. IMPLEMENTAÇÃO DA ESTRUTURA DE CONTROLE RASTRO 

A estrutura de controle RASTRO foi desenvolvida por PEDROZA e PEDROZA 

(2001) e PEDROZA e PEDROZA (2003) e implementada em código MatLAB
®

 por 

ARAÚJO (2008). A partir da inserção do modelo dinâmico do manipulador e dos dados do 

motor selecionado, esta estrutura é capaz de controlar a trajetória e a velocidade do 

manipulador em tempo real, a partir de variações nas tensões dos motores. Vale ressaltar que 

o sistema de trava coroa-pinhão, presente nos motores selecionados, não são levados em 

consideração para as simulações. Para sua utilização o usuário deve fornecer primeiro alguns 

parâmetros, listados a seguir: 

- A frequência de amostragem desejada, em Hz: representa o número de pontos de 

controle que serão tomados em cada segundo. Ou seja, para uma frequência de 10 Hz serão 

realizadas 10 iterações em um intervalo de tempo de 1 segundo. 

- O coeficiente c2: Pode-se ajustar a estrutura de controle de acordo com o objetivo 

definido, seja rastrear a posição angular ou rastrear a velocidade angular. Os coeficientes c1 e 

c2 representam estes “pesos”, sendo que quanto maior o valor de c2, maior a participação da 

variável de posição angular no sinal de saída e, consequentemente, menor a participação da 

velocidade angular no sinal de saída. Estes coeficientes obedecem as seguintes equações: 

 c1=1- c2  

 0≤ c2≤1 

- As posições iniciais e finais de cada uma das juntas, em rad. 

- O instante em que cada junta deve iniciar e concluir seu movimento, em s.  
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Estes dados devem ser inseridos manualmente toda vez que for realizada uma 

operação. De acordo com as experiências realizadas por ARAÚJO (2008), os melhores 

resultados apresentados para se realizar a simulação do manipulador RD5NT foram obtidos 

utilizando-se a combinação de frequência de amostragem de 50Hz e os coeficientes c1=0,25 e 

c2=0,75. A saída de dados é feita por meio de uma série de gráficos que indicam um 

mapeamento de trajetórias, posições e velocidades ao longo do tempo. Para os testes com o 

manipulador industrial desenvolvido neste trabalho será utilizada esta mesma combinação, 

além de se considerar a existência de ruídos na leitura dos dados da ordem de 10%. Para a 

validação de seu modelo matemático, foram realizados os testes descritos a seguir, onde os 

resultados são apresentados através de gráficos com a legenda descrita na figura 42  

 

Figura 42- Legenda dos gráficos gerados como resultado dos testes realizados 

Fonte: Dos autores (2017) 
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7.2.1. Primeiro Teste 

No primeiro teste simulamos apenas a elevação da carga pela junta do ombro, 

movimentando-a de 0° a 180° (π radianos), do instante t = 5 segundos ao instante t = 15 

segundos. Foram gerados os seguintes resultados: 

 

 

Figura 43- 0Resultado Simulado do Comportamento da Posição e da Velocidade 

Angular da Base para o primeiro teste. 

Fonte: Dos autores (2017) 
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Figura 44- Resultado Simulado do Comportamento da Posição e da Velocidade Angular 

do Ombro para o Primeiro Teste. 

Fonte: Dos autores (2017) 
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Figura 45- Resultado Simulado do Comportamento da Posição e da Velocidade Angular 

do Cotovelo para o Primeiro Teste.  

Fonte: Dos autores (2017) 
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Figura 46- Resultado Simulado do Comportamento da Posição e da Velocidade Angular 

do Punho para o Primeiro Teste. 

Fonte: Dos autores (2017) 

A análise dos gráficos mostra que a estrutura de controle segue de forma satisfatória a 

trajetória definida para a posição angular da junta do ombro, além de acompanhar, mesmo que 

de forma um pouco menos precisa, a trajetória definida para a velocidade da junta do ombro. 

As demais juntas apresentam ruídos naturais causados pelo movimento da junta do ombro. Os 

erros gerados por este teste são ilustrados a seguir: 
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Figura 47- Erro da Posição da Base para o Primeiro Teste 

Fonte: Dos autores (2017) 
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Figura 48- Erro da Posição do Ombro para o Primeiro Teste 

Fonte: Dos autores (2017) 
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Figura 49- Erro da Posição do Cotovelo para o Primeiro Teste 

Fonte: Dos autores (2017) 
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Figura 50- Erro da Posição do Punho para o Primeiro Teste 

Fonte: Dos autores (2017) 

Analisando os dados dos gráficos apresentados no primeiro teste, chega-se aos valores 

apresentados na tabela VIII. 

Tabela VIII– Resultados da análise de erros do primeiro teste 

 BASE OMBRO COTOVELO PUNHO 

ERRO MÉDIO 0.0016 -0.0006 -0.0021 0.0005 

DESVIO PADRÃO 0.0489 0.0511 0.0505 0.0481 

ERRO MÁXIMO 0.0888 0.0863 0.0607 0.0546 

ERRO MÍNIMO -0.0216 -0.0587 -0.1174 -0.0605 

Fonte: Dos autores (2017) 
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7.2.2. Segundo Teste 

No segundo teste simulamos a situação mais crítica em relação à elevação da carga 

pelo manipulador, onde a junta do ombro inicia a elevação no instante em que já existe o 

movimento de rotação da junta da base.  

Neste teste a junta da base movimenta-se de 0° a 180° (π radianos), do instante t = 5 

segundos ao instante t = 15 segundos e a junta do ombro movimenta-se de 0° a 180° (π 

radianos), do instante t = 10 segundos ao instante t = 20 segundos. Foram gerados os 

seguintes resultados: 

 

 

 

Figura 51- Resultado Simulado do Comportamento da Posição e da Velocidade Angular 

da Base para o Segundo Teste. 

Fonte: Dos autores (2017) 
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Figura 52- Resultado Simulado do Comportamento da Posição e da Velocidade Angular 

do Ombro para o Segundo Teste. 

Fonte: Dos autores (2017) 
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Figura 53- Resultado Simulado do Comportamento da Posição e da Velocidade Angular 

do Cotovelo para o Segundo Teste. 

Fonte: Dos autores (2017) 
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Figura 54- Resultado Simulado do Comportamento da Posição e da Velocidade Angular 

do Punho para o Segundo Teste. 

Fonte: Dos autores (2017) 

 

A análise dos gráficos mostra que, mesmo nesta situação crítica, a estrutura de 

controle segue de forma satisfatória a trajetória definida para a posição angular da junta da 

base e para a junta do ombro, além de acompanhar, mais uma vez de forma um pouco menos 

precisa, a trajetória definida para a velocidade destas juntas. As demais juntas apresentam 

ruídos naturais causados pelo movimento simultâneo das duas juntas. Os erros gerados por 

este teste são ilustrados a seguir: 
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Figura 55- Erro da Posição da Base para o Segundo Teste 

Fonte: Dos autores (2017) 
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Figura 56- Erro da Posição do Ombro para o Segundo Teste 

Fonte: Dos autores (2017) 
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Figura 57- Erro da Posição do Cotovelo para o Segundo Teste 

Fonte: Dos autores (2017) 
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Figura 58- Erro da Posição do Punho para o Segundo Teste 

Fonte: Dos autores (2017) 

Analisando os dados dos gráficos apresentados no segundo teste, chega-se aos valores 

apresentados na tabela IX. 

Tabela IX– Resultado da análise de erros do segundo teste 

 BASE OMBRO COTOVELO PUNHO 

ERRO MÉDIO 0.0019 0.0014 0.0015 -0.0023 

DESVIO PADRÃO 0.0511 0.0507 0.0525 0.0496 

ERRO MÁXIMO 0.0708 0.1226 0.0742 0.0606 

ERRO MÍNIMO -0.0601 -0.0678 -0.0443 -0.0483 

Fonte: Dos autores (2017) 
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7.2.3. Terceiro Teste 

No terceiro teste simulamos a situação em que todas as juntas se movem ao mesmo 

tempo. Neste teste as juntas da base, do ombro e do punho movimenta-se de 0° a 180° (π 

radianos) e a junta do cotovelo movimenta-se de 90° a -90° (π/2 a –π/2 radianos), todas 

partindo do instante t = 5 segundos ao instante t = 15 segundos. Desta forma avaliamos como 

se comporta cada junta do manipulador proposto mediante as interferências geradas pelos 

movimentos das outras juntas e se cada uma delas é capaz de realizar a tarefa proposta. Foram 

gerados os seguintes resultados: 

 

Figura 59- Resultado Simulado do Comportamento da Posição e da Velocidade Angular 

da Base para o Terceiro Teste. 

Fonte: Dos autores (2017) 
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Figura 60- Resultado Simulado do Comportamento da Posição e da Velocidade Angular 

do Ombro para o Terceiro Teste. 

Fonte: Dos autores (2017) 
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Figura 61- Resultado Simulado do Comportamento da Posição e da Velocidade Angular 

do Cotovelo para o Terceiro Teste. 

Fonte: Dos autores (2017) 
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Figura 62- Resultado Simulado do Comportamento da Posição e da Velocidade Angular 

do Punho para o Terceiro Teste. 

Fonte: Dos autores (2017) 

A análise dos gráficos mostra que neste teste ocorreram alguns picos significativos no 

controle das velocidades angulares, principalmente no movimento das juntas do cotovelo e do 

punho, porém mantendo-se de forma satisfatória no geral e, além disso, objeto de interesse 

maior destes testes é mapear as trajetórias e mesmo nesta situação apresentada, a estrutura de 

controle segue de forma excelente as trajetórias definidas para a posição angular de todas as 

juntas. Os erros gerados por este teste são ilustrados a seguir: 
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Figura 63- Erro da Posição da Base para o Terceiro Teste 

Fonte: Dos autores (2017) 
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Figura 64- Erro da Posição do Ombro para o Terceiro Teste 

Fonte: Dos autores (2017) 
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Figura 65- Erro da Posição do Cotovelo para o Terceiro Teste 

Fonte: Dos autores (2017) 
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Figura 66- Erro da Posição do Punho para o Terceiro Teste 

Fonte: Dos autores (2017) 

Analisando os dados dos gráficos apresentados no terceiro teste, chega-se aos valores 

apresentados na tabela X. 

Tabela X– Resultado da análise de erros do terceiro teste 

 BASE OMBRO COTOVELO PUNHO 

ERRO MÉDIO 0.0018 -0.0017 0.0004 0.0014 

DESVIO PADRÃO 0.0504 0.0523 0.0511 0.0493 

ERRO MÁXIMO 0.1017 0.1162 0.0532 0.0430 

ERRO MÍNIMO -0.0518 -0.0366 -0.0905 -0.0656 

Fonte: Dos autores (2017) 
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7.2.4. Quarto Teste 

Nos três testes realizados anteriormente, pôde-se observar que a velocidade angular 

desejada de nenhum dos elos do manipulador ultrapassou 5 rad/s, aproximadamente 4,78 rpm, 

se apresentando abaixo da velocidade angular máxima de 6 rpm do motor dimensionado para 

este projeto. A partir desta constatação, reduzimos o tempo para a execução das revoluções e 

repetimos o teste mais crítico, desta vez fazendo a junta da base movimenta-se de 0° a 180° (π 

radianos), do instante t = 4 segundos ao instante t = 12 segundos e a junta do ombro 

movimenta-se de 0° a 180° (π radianos), do instante t = 8 segundos ao instante t = 16 

segundos. Foram gerados os seguintes resultados: 

 

 

Figura 67- Resultado Simulado do Comportamento da Posição e da Velocidade Angular 

da Base para o Quarto Teste. 

Fonte: Dos autores (2017) 
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Figura 68– Resultado Simulado do Comportamento da Posição e da Velocidade Angular 

do Ombro para o Quarto Teste. 

Fonte: Dos autores (2017) 
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Figura 69– Resultado Simulado do Comportamento da Posição e da Velocidade Angular 

do Cotovelo para o Quarto Teste. 

Fonte: Dos autores (2017) 
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Figura 70– Resultado Simulado do Comportamento da Posição e da Velocidade Angular 

do Punho para o Quarto Teste. 

Fonte: Dos autores (2017) 

A análise das figuras acima mostra que, mesmo na situação mais crítica e com o tempo 

de realização da rotação das duas juntas reduzido de 10 segundos para 8 segundos, a estrutura 

de controle segue de forma satisfatória a trajetória definida para a posição angular da junta da 

base e para a junta do ombro, além de acompanhar a trajetória definida para a velocidade 

destas juntas, que neste cenário atingem a velocidade máxima de 0,6125 rad/s, 

aproximadamente 5,97 rpm, tangenciando o limite do motor. Este teste demonstra que o 

manipulador proposto excede as expectativas iniciais, sendo capaz de executar rotações de 

180° dois segundos mais rápido do que o previsto inicialmente. Os erros gerados por este teste 

são ilustrados a seguir: 
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Figura 71– Erro da Posição da Base para o Quarto Teste 

Fonte: Dos autores (2017) 
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Figura 72– Erro da Posição do Ombro para o Quarto Teste 

Fonte: Dos autores (2017) 
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Figura 73- Erro da Posição do Cotovelo para o Quarto Teste 

Fonte: Dos autores (2017) 
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Figura 74– Erro da Posição do Punho para o Quarto Teste 

Fonte: Dos autores (2017) 

Analisando os dados dos gráficos apresentados no quarto teste, chega-se aos valores 

apresentados na tabela XI. 

Tabela XI- Resultado da análise de erros do quarto teste 

 BASE OMBRO COTOVELO PUNHO 

ERRO MÉDIO 0.0022 -0.0016 -0.0015 0.0015 

DESVIO PADRÃO 0.0484 0.0507 0.0518 0.0484 

ERRO MÁXIMO 0.0573 0.4078 0.0647 0.0488 

ERRO MÍNIMO -0.0451 -0.0516 -0.0460 -0.0992 

Fonte: Dos autores (2017) 
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7.3. CONCLUSÃO DAS SIMULAÇÕES 

Através dos resultados apresentados nos diversos testes realizados, pode-se concluir 

que o modelo dinâmico proposto foi validado, apresentando dados até mais otimistas do que 

os previstos inicialmente em projeto. O conjunto de travamento coroa-pinhão dos motores não 

é levado em consideração na simulação, desta forma os pequenos ruídos apresentados nos 

gráficos de velocidade se devem ao fato da estrutura de controle tentar compensar a 

interferência entre os movimentos de cada elo em relação ao seu antecessor e predecessor. 

Alguns picos ocorrem cada vez que uma junta inicia seu movimento de rotação. Além disso, 

vale ressaltar que existe um erro de identificação do controlador, pois este controle é feito em 

tempo real. Os erros associados ao acompanhamento da trajetória do manipulador estão 

dentro do previsto inicialmente e são caracterizados como erros de leitura, não ultrapassando 

a ordem de grandeza de 10
-1

.  
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8.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este trabalho destacou a importância dos manipuladores robóticos e sistemas de 

automação como ferramenta para substituir o esforço físico humano, não só nas atividades 

industriais, mas também permitindo pesquisas científicas como na área exploração espacial e 

na área da medicina auxiliando pacientes que perderam algum tipo de movimento.  

O estudo de campo realizado através da visita técnica ao Laboratório de Mecatrônica 

do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense revelou-se essencial para 

a execução deste projeto, onde foi permitida a visualização do funcionamento na prática do 

objeto de interesse. 

Neste trabalho foram utilizados conhecimentos das disciplinas cursadas em engenharia 

mecânica, como por exemplo, dinâmica das máquinas e desenho de projetos mecânicos. A 

modelagem das peças que compõem o manipulador foi feita através da ferramenta 

SOLIDWORKS®. Foram desenvolvidos os modelos geométrico e cinemático através da 

ferramenta SIMULINK®, integrada ao programa MATLAB e a estrutura de controle utilizada 

foi a RASTRO. 

Os resultados obtidos corresponderam às expectativas iniciais, pois os testes, além de 

validarem o modelo proposto, demonstraram que o manipulador é capaz de realizar a tarefa 

proposta em um período de tempo abaixo do esperado. 

Como proposta para trabalhos futuros, seria de grande valia para este projeto 

complementá-lo com o projeto de um efetuador que pudesse ser acoplado ao último elo do 

manipulador desenvolvido, complementando-se os modelos geométrico e dinâmico e 

validando-os nesta nova configuração e, desta forma, construí-lo por completo para que seja 

utilizado para fins acadêmicos na Universidade Federal Fluminense. 
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ANEXO 1 – Rotina MATLAB para o cálculo das matrizes de transformação 

 

%               ROTINA PARA CALCULO DA MATRIZ DE TRANSFORCAO DO 

MANIPULADOR 

%               PROPOSTO 

  

%               INSERIR OS ANGULOS DESEJADOS                                         

  

o1=input('Qual a posição angular da junta 1, em graus '); 

  

o2=input('Qual a posição angular da junta 2, em graus '); 

  

o3=input('Qual a posição angular da junta 3, em graus '); 

  

o4=input('Qual a posição angular da junta 4, em graus '); 

  

%               PARAMETROS DO MANIPULADOR 

  

d0=0.24; 

  

a3=0.15; 

  

a4=0.10; 

  

a5=0.10 

  

%               MATRIZES DE TRANSFORMACAO DE CADA UM DOS ELOS 

  

   

Tr0=[1 0 0 0 

0 1 0 0 

0 0 1 d0 

0 0 0 1] 

  

T01=[cosd(o1) -sind(o1) 0 0 

    sind(o1) cosd(o1) 0 0 

    0 0 1 0 

    0 0 0 1] 

  

T12=[cosd(o2) -sind(o2) 0 0 

    0 0 -1 0 

    sind(o2) cosd(o2) 0 0 

    0 0 0 1] 

  

T23=[cosd(o3) -sind(o3) 0 a3 

    sind(o3) cosd(o3) 0 0 

    0 0 1 0 

    0 0 0 1] 
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T34=[cosd(o4) -sind(o4) 0 a4 

    sind(o4) cosd(o4) 0 0 

    0 0 1 0 

    0 0 0 1] 

  

 T45=[1 0 0 a5 

     0 1 0 0 

     0 0 1 0 

     0 0 0 1] 

  

 %               MATRIZ DE TRANFORMACAO DO SISTEMA DA CARGA AO SISTEMA 

DE 

 %               REFERENCIA 

  

T=Tr0*T01*T12*T23*T34*T45 

 

 


