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1. RESUMO 

 O presente artigo apresenta a modelagem cinética de um manipulador robótico, 

que atualmente devida a agilidade e perfeição. O objetivo é o modelamento 

matemático envolvendo todos os graus de liberdade do manipulador e assim 

avaliar o seu comportamento para diversas aplicações e possibilidades de 

alcance em função dos graus de liberdade atribuídos. A construção do modelo 

matemático será desenvolvido com o auxilio de ferramenta computacional 

MatLab. Com resultados será realizada a tabela matricial de orientação angular, 

tabela utilizada por algumas empresas para apresentação do manipulador em 

questão.  
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2. INTRODUÇÃO 

 Com a expectativa da 4° revolução industrial e devido a demanda de 

mercado, a busca constante de qualidade do produto, agilidade de produção e 

melhor preço de marcado, muitas vezes é preciso que sua capacidade produtiva 

tenha flexibilidade, rapidez e precisão. (ROSÁRIO, 2005) A engenharia por sua 

vez, preocupa-se com o entendimento e o controle das novas tecnologias, 

aplicados aos materiais e forças da natureza para beneficio da humanidade. 

(DORF;BISHOP,2013) Com isso cria-se um sistema de manufatura onde 

máquinas automáticas são usadas para aumentar a capacidade fabril por 

trabalhador. (DORF;BISHOP,2013)   

 Em função disso, desenvolver manipuladores para diferentes tarefas, faz com 

que a engenharia busque novas ferramentas para agilizar os estudos de 

desenvolvimento e processos automatizados, dessa forma a modelagem 

matemática, através de softwares, são estudados os resultados apresentados 

graficamente. Os modelos físicos reais são ricos em detalhes, o que torna difícil 

seu estudo. Além que, o estudo que se deseja fazer de um sistema aborda 
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sempre aspecto particular de seu comportamento e não envolve todos os seus 

componentes construtivos. Então não se estuda diretamente o sistema real, mas 

sim o que se denomina um modelo físico dele. (LEONARDI; MAYA, 2011) 

3. OBJETIVO 

A modelagem matemática cinética do manipulador tem como objetivo apresentar 

o comportamento do mesmo, em função dos graus de liberdade atribuídos ao 

manipulador. 

4. METODOLOGIA 

Os graus de liberdade atribuídos ao manipulador, como mostra a figura (1.1), o 

estudo consistirá nas equações aplicadas para desenvolvimento em função das 

juntas do manipulador. Além das equações diferenciais, a aplicação de Laplace e a 

função de transferência, serão realizados cálculos exemplares e apresentações 

gráficas realizadas no MatLab. 

Figura 1 - Modelo geométrico onde apresenta os vetores e símbolos. 

 

Fonte: (ROSÁRIO,2005) 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Projeto será desenvolvido a partir do primeiro grau de liberdade atribuído ao 

mesmo, em sequencia será adicionado outras juntas até que esteja formado o 

manipulador de modelo industrial, já conhecido pelo mercado, cada fase será 
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aplicada na ferramenta computacional MatLab, apresentado graficamente o 

resultado final e será formada uma tabela de matricial de orientação angular.  

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

O resultado preliminar será apresentar uma tabela onde há valores das matrizes 

de orientação angular dos manipuladores. O objetivo será alcançar os valores 

conforme apresentados na figura 1.2, onde o fabricante apresenta os graus de 

liberdade. 

Figura 2 - Tabela de valores angulares do manipulador 

 

Fonte: (ROSÁRIO,2005) 
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