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RESUMO 

A presente monografia corresponde ao Trabalho de Conclusão de Curso em 

Engenharia de Controle e Automação, apresentando em sua estrutura o 

desenvolvimento de um robô de arquitetura paralela em configuração delta com três 

graus de liberdade fundamentado no trabalho original de Reymond Clavel. Para 

concretizar esta tarefa, são detalhadas as características principais do robô delta, 

além do projeto e dimensionamento mecânico, são apresentadas as resoluções das 

equações de cinemática inversa e direta e definidos os limites físicos de atuação do 

robô. As etapas do desenvolvimento prático, consistem na elaboração de um 

algoritmo baseado nas equações cinemáticas para a obtenção do espaço de trabalho 

teórico, considerando o dimensionamento dos elos, bases e das juntas esféricas 

definidas. Além disso, utilizando o MATLAB® e fazendo o uso da cinemática inversa, 

são enviados os ângulos correspondentes a coordenada cartesiana desejada para a 

placa controladora. Também são elaborados os algoritmos de comunicação, leitura 

da posição, controle e acionamento dos drivers. Para validar o modelo cinemático 

proposto, são realizados testes de repetição, precisão e verificação do espaço de 

trabalho hábil do protótipo do robô de arquitetura paralela em configuração delta. 

 

Palavras chaves: Robótica. Robô Paralelo. Robô Delta. Cinemática direta. 

Cinemática inversa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

This undergraduate thesis in Control and Automation Engineering, introduces in its 

structure the development of a parallel architecture robot in delta configuration with 

three degrees of freedom based on the original work of Reymond Clavel. To 

accomplish this task, the main features of the delta robot are detailed, besides the 

design and mechanical dimensions, are presented the resolutions of the inverse and 

direct kinematics equations and seted the physical limits. The stages of the practical 

development are the elaboration of an algorithm based on the kinematic equations to 

obtain the workspace. In addition, using MATLAB® and making use of inverse 

kinematics, the angles corresponding to the desired cartesian coordinate are sent to 

the controller board. The algorithms of communication, position reading, control and 

driver activation are also elaborated. In order to validate the proposed kinematic model, 

repetition, precision and verification tests of the working space of the parallel 

architecture robot prototype in a delta configuration are performed. 

 

Keywords: Robotics. Parallel Robot. Delta Robot. Direct kinematics. Inverse 

kinematics.  
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1.  INTRODUÇÃO 

Sistemas mecânicos que permitem que um corpo rígido se mova em relação a 

uma base fixa, desempenham um papel muito importante em inúmeras aplicações. 

Um corpo rígido no espaço pode se mover de diversas maneiras, com movimentos 

rotativos ou de translação. Estes são denominados seus graus de liberdade, 

entretanto, não se pode exceder o total de seis graus de liberdade de um corpo rígido 

no espaço (três movimentos translacionais ao longo dos eixos do plano ortogonal 

mútuo e três movimentos rotativos em torno desses eixos). A posição e a orientação 

do efetuador1 podem ser descritas por suas coordenadas generalizadas, estas na 

maioria das vezes são as coordenadas de um ponto final específico do efetuador e os 

ângulos que definem sua orientação, mas pode ser qualquer outro conjunto de 

parâmetro que permita definir a posição e a orientação do efetuador. Quando for 

possível controlar os vários graus de liberdade do efetuador através de um sistema 

mecânico, este sistema se chamar de robô (MERLET, 2006). 

Professor Reymond Clavel, no Instituto Federal Suíço de Tecnologia de 

Lausanne em 1988, desenvolveu a ideia do uso de robôs paralelos com três graus de 

liberdade translacional e um grau de liberdade rotacional, criando os robôs delta 

(Figura 1). Sua ideia passa pelo uso de paralelogramos que permitem que um elo2 de 

saída permaneça em uma posição fixa em relação ao elo de entrada. A função dos 

paralelogramos é restringir o efetuador, permanecendo apenas com três graus de 

liberdade (BONEV, 2001).  

                                                           
1 Termo utilizado para a base móvel. 
2 Elos de robôs são estruturas rígidas interligadas por meio de juntas (CRAIG, c2005). Dependendo 
da literatura os elos podem ser denominados links ou braços. 
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Figura 1 – Robô Delta 

 

Fonte: (BONEV, 2001). 

Tabela 1 - Componentes do robô 

Número Componentes 

1 Base superior 

2 Conexão com atuador 

3 Atuador 

4 Braço superior (elo) 

5 Braço inferior (paralelogramo) 

6 Terminais rotulares (juntas esféricas) 

7 Terminais rotulares (juntas esféricas) 

8 Base inferior (efetuador) 

9 Ferramenta 

10 Conexão com o quarto eixo 

11 Atuador do quarto eixo 

Fonte: (AUTOR, 2018). 

Os três elos superiores idênticos e simétricos estão conectados a plataforma 

fixa através de juntas3 rotacionais, estas juntas permitem a rotação de apenas um dos 

corpos em relação a outro, portanto, possuí apenas um grau de liberdade. Estes, por 

sua vez são conectados aos links inferiores através de juntas esféricas. A posição do 

efetuador é alterada produzindo um movimento de translação à medida que são 

alteradas as posições angulares dos motores na base fixa. Em alguns robôs pode 

                                                           
3 Termo pode ser encontrado como articulação em algumas literaturas. 
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ainda existir o quarto grau de liberdade, utilizado para transmitir o movimento rotatório 

(PREMPRANEERACH, 2014). 

Merlet (2006), definiu os robôs de arquitetura paralela da seguinte maneira: um 

robô paralelo é constituído de um efetuador com 𝑛 graus de liberdade e de uma base 

fixa, unidos por pelo menos duas cadeias cinemáticas independentes. A ação ocorre 

através de 𝑛 simples atuadores.    

Recentemente os robôs paralelos se tornaram largamente populares, embora 

os robôs seriais convencionais possuam grande espaço de trabalho e boa destreza, 

apresentam problemas básicos. Os problemas com os robôs serias podem aparecer 

em sua estrutura que pode flexionar em alta carga e sofrer vibração em alta velocidade 

levando a falta de precisão e muitas outras anomalias (PATEL e GEORGE, 2012). 

A velocidade é a principal característica do robô delta. A diferença entre os elos 

dos robôs série e dos robôs delta, é que robôs série além de mover a carga útil tem 

que movimentar todos os servos em cada elo e um delta apenas move sua estrutura 

de material mais leve. Devido a essas vantagens, os robôs delta conseguem alcançar 

acelerações de até 12G em aplicações industriais, tornando-se um candidato perfeito 

para aplicações de pick and place4 de pequenas massas (BONEV, 2001). 

Além da velocidade, os robôs paralelos apresentam outras vantagens em 

relação aos tradicionais robôs de arquitetura série. Existem vários exemplos de robôs 

paralelos, especialmente em áreas de montagem e aplicações médicas. Entretanto, 

essa arquitetura apresenta algumas desvantagens, impedindo sua ampla aplicação. 

A principal desvantagem é que sua arquitetura particular possui um espaço de 

trabalho menor e de formato irregular além de menor destreza (HADIAN e FATTAH, 

2008).  

O espaço de trabalho é um dos quesitos mais importantes a serem 

considerados no projeto de um robô, pois determina a região que o robô pode alcançar  

(LIU, WANG, et al., 2003).  

Neste sentido, este trabalho tratará do estudo do espaço de trabalho, 

singularidades e resolução da cinemática, integrando estes passos para o 

                                                           
4 Termo usual na robótica para aplicações de pegar um objeto e reposicionar em outro local. 
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desenvolvimento e construção em escala reduzida de um protótipo funcional de um 

robô de arquitetura paralela do modelo delta.
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2. OBJETIVOS  

2.1  Objetivos gerais 

Este trabalho tem por finalidade apresentar os passos fundamentais do projeto 

de desenvolvimento de um robô de arquitetura paralela do tipo delta.  

2.2  Objetivos específicos 

Para a consolidação do desenvolvimento do protótipo do robô delta os 

seguintes objetivos específicos foram definidos: 

- Estudo e resolução da cinemática dos robôs delta; 

- Dimensionamento do robô considerando as singularidades impostas pela 

arquitetura delta e os limites físicos das juntas esféricas; 

- Verificação do espaço de trabalho hábil do robô a ser projetado; 

- Projeto e construção mecânica; 

- Implementar um sistema para manipulação do robô; 

- Verificação do espaço de trabalho hábil; 

- Teste de precisão e repetibilidade. 
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3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

3.1 Cinemática 

A cinemática de um robô envolve a análise do movimento de sua estrutura com 

seus respectivos graus de liberdade (GDL). Geralmente a estrutura de um robô é 

constituída por peças rígidas chamadas links e juntas com movimentos rotacionais ou 

translacionais. Cinemática é o estudo do movimento do sistema robótico sem 

considerar as forças que são causadas. Na robótica, a cinemática pode ser dividida 

em duas categorias: a cinemática inversa e a cinemática direta, além disso também é 

utilizada para gerar o espaço de trabalho do robô (PRANAV, MUKILAN e GANESH, 

2016). 

Um robô delta é um manipulador de cadeia cinemática fechada5. É constituído 

por uma base fixa e efetuador, os quais são interconectados por três links que formam 

um paralelogramo, portanto o efetuador está restrito a movimentos translacionais e 

limitado pelas dimensões de seus links (ARRAZATE, 2017). 

É possível observar na Figura 2 e Figura 3 que a referência da base fixa no 

plano cartesiano é dada por 𝐵, e da base móvel por 𝑃 respectivamente. Devido a 

ambas terem como origem o centro de cada triângulo a orientação de 𝑃 é sempre 

igual a de 𝐵, assim a matriz rotacional 𝑹𝑃
𝐵 = 𝑰𝟑 é constante, isso ocorre pelo fato de a  

                                                           
5 Robôs de cadeia cinemática fechada apresentam cada elo conectado a pelo menos outros dois (TARTARI, 
2006). Dependem do número de articulações passivas, ativas e da sua configuração geométrica para definir a 
quantidade de graus de liberdade (CRAIG, c2005).  



12 
 

arquitetura delta não permitir rotações. As variáveis das articulações são 𝜃𝑖 onde 𝑖 =

 1, 2, 3 e as variáveis BPP =x y zT (WILLIAMS II, 2016). 

Figura 2 – Detalhes da base superior 

 

Fonte: (WILLIAMS II, 2016). 

A distância do centro do triângulo até a base é 𝑊𝑏 e a distância entre o centro 

e o vértice, denomina-se 𝑈𝑏 . A partir do uso da trigonometria (Equação 1) é possível 

determinar as posições das juntas de revolução em relação ao centro da base fixa 

(WILLIAMS II, 2016).Equação 1 

𝑩𝟏
𝐵 = {

0
−𝑊𝑏
0

} 𝑩𝟐
𝐵 = 

{
 
 

 
 √

3

2
𝑊𝑏

1

2
𝑊𝑏

0 }
 
 

 
 

 𝑩3
𝐵 = 

{
 
 

 
 √−

3

2
𝑊𝑏

1

2
𝑊𝑏

0 }
 
 

 
 

    (1) 

A mesma relação pode ser feita para a base móvel (Equação 2), pois os pontos 

de fixação das juntas esféricas também são constantes, ou seja, possuem conexão 

fixa na estrutura da base (WILLIAMS II, 2016). Equação 2 

 𝑷1
𝑃 = {

0
−𝑢𝑝
0
} 𝑷2

𝑃 = {

𝑆𝑃

2

𝑊𝑝
0

}   𝑷3
𝑃 = {

−
𝑆𝑃

2

𝑊𝑝
0

}    (2) 
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Figura 3 – Base móvel 

 

Fonte: (WILLIAMS II, 2016). 

Os vértices da base fixa são extraídos a partir da equação 3: 

𝒃1
𝐵 = {

𝑆𝑏

2

−𝑊𝑏
0

}  𝒃2
𝐵 = {

0
𝑢𝑏
0
}    𝒃3

𝐵 = {
−
𝑠𝑏

2

−𝑊𝑏
0

}    (3) 

Onde: 

𝑾𝒃 =
√3

6
∗ 𝑆𝑏  𝑼𝒃 =

√3

3
∗ 𝑆𝑏    𝑾𝒑 =

√3

6
∙ 𝑆𝑝                𝑼𝒑 =

√3

6
∗ 𝑆𝑝 

3.2 Cinemática inversa 

Para expressar o movimento de um robô delta, dada a localização do seu 

efetuador é necessário conhecer o princípio da cinemática inversa e as características 

do robô delta. O princípio da cinemática inversa diz que só será possível obter a 

posição final do efetuador após obter os parâmetros das juntas que fornecem a 

posição desejada do efetuador (ARRAZATE, 2017). 

Como indicado na Figura 4, o robô delta é formado por três elos idênticos em 

paralelo entre a base superior (fixa) e a inferior (móvel). A primeira articulação é 

constituída por atuadores fixos a base que permitem apenas movimentos rotacionais, 

formando as juntas de revolução. Os movimentos dessas juntas podem ser 

mensurados com o uso da regra da mão direita, onde é definido o ângulo zero quando 
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o elo do atuador 6 se encontra no plano horizontal. As variáveis utilizadas para controle 

são definidas como, 𝜃𝑖  𝑖 =  1, 2, 3 (ARRAZATE, 2017)  

Figura 4 – Representação das juntas de revolução 

 

Fonte: (ARRAZATE, 2017). 

A base superior e a plataforma móvel inferior são formadas por triângulos 

equiláteros, sendo 𝑆𝑏 definido como comprimento lateral da base superior e 𝑆𝑝 o 

comprimento lateral da base móvel inferior. Conforme Figura 5, a plataforma móvel é 

invertida em relação a base fixa (WILLIAMS II, 2016). 

Figura 5 – Diagrama cinemático 

 

Fonte: (WILLIAMS II, 2016). 

                                                           
6 Elo do atuador é a articulação na qual está conectada o mecanismo que irá movimentar o robô.  
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De acordo com Williams (2016), para produzir a solução da cinemática inversa, 

é necessário definir variáveis intermediárias referenciadas a base fixa a partir do ponto 

do efetuador (𝑥, 𝑦, 𝑧).  

As variáveis intermediarias são definidas conforme as equações 𝑎, 𝑏 e 𝑐 abaixo: 

𝑎 = 𝑊𝑏 − 𝑈𝑝   𝑏 =  
𝑆𝑝

2
− 

√3

2
𝑊𝑏   𝑐 =  𝑊𝑝 − 

1

2
𝑊𝑏    (4) 

As equações cinemáticas para o robô delta são produzidas a partir das 

equações de limitação: 

2𝐿(𝑦 + 𝑎)𝑐𝑜𝑠𝜃1 + 2𝑧𝐿𝑠𝑒𝑛𝜃1 + 𝑥
2 + 𝑦2 + 𝑧2 + 𝑎2 + 𝐿2 + 2𝑦𝑎 − 𝑙2 = 0     (5) 

−𝐿(√3(𝑥 + 𝑏) + 𝑦 + 𝑐)𝑐𝑜𝑠𝜃2 + 2𝑧𝐿𝑠𝑒𝑛𝜃2…+         (6) 

... + 𝑥2 + 𝑦2 + 𝑧2 + 𝑏2 + 𝑐2 + 𝐿2 + 2𝑥𝑏 + 2𝑦𝑐 − 𝑙2 = 0     

𝐿(√3(𝑥 − 𝑏) − 𝑦 − 𝑐)𝑐𝑜𝑠𝜃3 + 2𝑧𝐿𝑠𝑒𝑛𝜃3…+        (7) 

... + 𝑥2 + 𝑦2 + 𝑧2 + 𝑏2 + 𝑐2 + 𝐿2 − 2𝑥𝑏 + 2𝑦𝑐 − 𝑙2 = 0     

Escrevendo as equações (5, 6 e 7) conforme equação 8 para 𝑖 = 1,2,3. 

𝐸𝑖 cos 𝜃𝑖 +𝐹𝑖 sin 𝜃𝑖 + 𝐺𝑖 = 0            (8) 

Em que 𝐸𝑖, 𝐹𝑖 e 𝐺𝑖 são os complementos das equações cinemáticas: 

𝑬𝟏 =  2𝐿(𝑦 + 𝑎)              (9) 

𝑭𝟏  =  𝑭𝟐  =  𝑭𝟑 = 2𝑧𝐿         (10) 

𝑮𝟏 = 𝑥2 + 𝑦2 + 𝑧2 + 𝑎2 + 𝐿2 + 2𝑦𝑎 − 𝑙2        (11) 

𝑬𝟐 = −𝐿(√3(𝑥 + 𝑏) + 𝑦 + 𝑐)         (12) 

𝑮𝟐 = 𝑥2 + 𝑦2 + 𝑧2 + 𝑏2 + 𝑐2 + 𝐿2 + 2𝑥𝑏 + 2𝑦𝑐 − 𝑙2      (13) 

𝑬𝟑 =  𝐿(√3(𝑥 − 𝑏) − 𝑦 − 𝑐)          (14) 

𝑮𝟑 = 𝑥2 + 𝑦2 + 𝑧2 + 𝑏2 + 𝑐2 + 𝐿2 − 2𝑥𝑏 + 2𝑦𝑐 − 𝑙2      (15) 
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Usando a substituição da Tangente de meio ângulo e as definindo conforme a 

seguir: 

𝑡𝑖 = tan
𝜃𝑖

2
              (16) 

cos 𝜃𝑖 = 
1 – 𝑡𝑖

2

1+𝑡𝑖
2             (17) 

sin 𝜃𝑖 = 
2𝑡𝑖

1+ 𝑡𝑖
2            (18) 

Aplicando as equações (17) e (18) na equação 8: 

𝐸𝑖
1 − 𝑡𝑖

2

1+𝑡𝑖
2 + 𝐹𝑖

2𝑡𝑖

1+ 𝑡𝑖
2+ 𝐺𝑖 = 0          (19) 

𝐸𝑖(1 − 𝑡𝑖
2) + 𝐹𝑖(2𝑡𝑖) + 𝐺𝑖(1 + 𝑡𝑖

2) = 0        (20) 

(𝐺𝑖 − 𝐸𝑖)𝑡𝑖
2 + (2𝐹𝑖)𝑡𝑖 + (𝐺𝑖 + 𝐸𝑖) = 0        (21) 

O resultando será uma equação quadrática:  

𝑡𝑖1,2 = 
−𝐹𝑖±√𝐸𝑖

2+𝐹𝑖
2−𝐺𝑖

2

𝐺𝑖− 𝐸𝑖
           (22) 

Retornando para a equação original (𝜃𝑖), invertendo a definição de tangente de 

meio ângulo: 

𝜃𝑖 =  2 tan
−1(𝑡𝑖(1,2,3))           (23) 

Ambas soluções apresentadas pela equação quadrática são soluções válidas 

para cada um dos ângulos das juntas, sendo uma solução positiva e outra negativa. 

No entanto, deve-se optar pela solução que esteja dentro do espaço de trabalho do 

robô. A solução positiva da raiz quadrada, apresenta fisicamente características com 

os elos do robô posicionados para fora, representados conforme Figura 6 com os 

pontos P1 e P2 sendo seus limites. Esta deve ser a opção escolhida, pois utilizando a 

outra solução da raiz, resultaria em possíveis colisões com a estrutura do robô 

(WILLIAMS II, 2016; ARRAZATE, 2017).       
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Figura 6 – Posições extremas do robô 

 

Fonte: (ARRAZATE, 2017). 

3.3 Cinemática direta 

A cinemática direta determina a partir do ângulo θj (j= 1, 2, 3) das juntas 

rotativas atuadas7 as coordenadas cartesianas (𝑥, 𝑦, 𝑧) para qualquer configuração do 

robô delta (Figura 7) (LARIBI, ROMDHANE e ZEGHLOUL, 2008). 

Figura 7 – Representação das variáveis utilizadas na cinemática direta 

 

Fonte: (GHARAHSOFLOO e RAHMANI, 2015). 

                                                           
7 Juntas rotativas atuadas são as juntas ativas. Normalmente compostos por servo motores ou motores de 
passo.  
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Os parâmetros geométricos do robô delta são dados como: LA, LB, rA, rB, θj para 

(j= 1, 2, 3), sendo LA o comprimento do elo superior, LB o comprimento do elo inferior 

e rA e rB o raio da base superior e inferior respectivamente, conforme definido nas 

Figura 7 e Figura 8, assim como para os ângulos das juntas articuladas θi (i= 1, 2, 3) 

que definem a configuração de cada braço8 (GHARAHSOFLOO e RAHMANI, 2015). 

Figura 8 – Parâmetros Geométricos 

 

Fonte: (GHARAHSOFLOO e RAHMANI, 2015). 

Seja P um ponto localizado no centro da base móvel, o modelo geométrico 

pode ser descrito conforme LARIBI, ROMDHANE e ZEGHLOUL (2008): 

𝑋𝑝 = cos 𝑎𝑗(𝑟𝐴 + 𝐿𝐴 cos θ1𝑗 +𝐿𝐵 cos θ3𝑗 cos ( θ1𝑗 +θ2𝑗) − 𝑟𝐵) − 𝐿𝐴 sin 𝑎𝑗 sin θ3𝑗   (24) 

𝑌𝑝 = cos 𝑎𝑗(𝑟𝐴 + 𝐿𝐴 cos θ1𝑗 +𝐿𝐵 cos θ3𝑗 cos ( θ1𝑗 +θ2𝑗) − 𝑟𝐵) +  𝐿𝐵 cos 𝑎𝑗 sin θ3𝑗   (25) 

𝑍𝑝 = 𝐿𝐴 sin θ1𝑗 + 𝐿𝐵 cos θ3𝑗 𝑠𝑖𝑛 (θ1𝑗 + θ2𝑗)          (26) 

Onde [𝑋𝑝, 𝑌𝑝, 𝑍𝑝] são coordenadas no ponto 𝑃 para um determinado ângulo de 

articulação 𝜃1𝑗 , 𝜃2𝑗, 𝜃3𝑗 (𝑗 =  1, 2, 3). 

De maneira a eliminar as variáveis das juntas passivas das equações 24, 25 e 

26 deve-se elevá-las ao quadrado, resultando em: 

(𝑋𝑗 − 𝑋𝑝)
2
+ (𝑌𝑗 − 𝑌𝑝)

2
+ (𝑍𝑗 − 𝑍𝑝)

2
= 𝐿𝐵

2  

                                                           
8 O braço do robô é formado por elos e juntas. 
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Em que 𝑗 = 1,2,3  e 𝑟 é a diferença entre os raios das bases 

𝑟 =  𝑟𝐴 − 𝑟𝐵              (27) 

𝑋𝑗 = (𝑟 + 𝐿𝐴 cos 𝜃1𝑗) cos 𝑎𝑗           (28) 

𝑌𝑗 = (𝑟 + 𝐿𝐴 cos 𝜃1𝑗) sin 𝑎𝑗           (29) 

𝑍𝑗 = −𝐿𝐴 sin 𝜃1𝑗             (30) 

O resultado representa três esferas com centros (𝑋𝑗, 𝑌𝑗, 𝑍𝑗) para j = 1,2,3 e com 

raio 𝐿𝐵. A solução da equação é o ponto de interseção das três esferas, como pode 

ser observado na Figura 9. Percebe-se que duas soluções são possíveis para o 

problema da cinemática direta do robô delta. As soluções estão localizadas na parte 

superior e inferior à base fixa do robô e devem ser escolhidas de acordo com alocação 

do espaço de trabalho selecionado (GHARAHSOFLOO e RAHMANI, 2015).  

Figura 9 – Duas soluções para cinemática direta 

 

Fonte: (GHARAHSOFLOO e RAHMANI, 2015). 

 

3.4 Espaço de trabalho 

Um dos problemas enfrentados ao desenvolver um robô de arquitetura paralela 

é determinar seu espaço de trabalho, uma vez que estes robôs possuem um espaço 

de trabalho bastante limitado (HADIAN e FATTAH, 2008). 

O desempenho de trabalho de um manipulador robótico pode ser avaliado pela 

análise do espaço de trabalho. Como robôs de cinemática paralela possuem um 
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espaço de trabalho útil relativamente pequeno, a determinação do espaço de trabalho 

se torna uma questão importante, pois está diretamente envolvida com a construção 

do manipulador (LIU, JEONG e KIM, 2003). 

A movimentação dos robôs paralelos pode ser reduzida por diferentes fatores, 

sendo eles: limitações das juntas passivas; os próprios elementos do robô colidindo 

entre si; limitações dos atuadores e singularidades diversas que podem dividir o 

espaço de trabalho em componentes separados (MERLET, 2006). 

De acordo com MERLET (2006), várias abordagens podem ser utilizadas para 

se obter o espaço de trabalho, dentre estas serão destacadas a abordagem 

geométrica, método numérico e o método de discretização. A abordagem geométrica 

permite deduzir o limite do espaço de trabalho geometricamente. Seu princípio 

determina a partir das restrições de cada elo um objeto geométrico que descreva todas 

as localizações possíveis que possam ser atingidas. O espaço de trabalho é formado 

na interseção entre a forma geométrica obtida por cada elo do robô. 

A abordagem numérica foi sugerida por JO e HAUG (1989) para encontrar o 

espaço de trabalho de robôs de arquitetura paralela com seis graus de liberdade, 

utilizando variáveis extras criadas pelas limitações da arquitetura para remover as 

desigualdades existentes. 

O método da discretização, o qual será empregado neste trabalho, utiliza a 

cinemática para testar cada um dos pontos que foram gerados em um volume (sistema 

de coordenadas cartesiano ou polar) e verificar se são pertencentes ao espaço de 

trabalho. Sendo o conjunto de pontos válidos definido como o limite do espaço de 

trabalho, onde pelo menos um ponto próximo (vizinho) é não pertence. Esse método 

permite que sejam levadas em consideração todas as posições onde possam ocorrer 

restrições, no entanto o tempo computacional cresce exponencialmente a medida que 

uma maior precisão é requerida (MERLET, 2006).  

De acordo com a Figura 10, o robô delta apresenta um espaço de trabalho em 

forma de cilindro, delimitado em sua extremidade inferior por um paraboloide e 

divergindo na parte superior em outros três paraboloides, cujos extremos definem um 

triângulo equilátero (ŁYGAS, WOLSZCZAK, et al., 2016).  
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Figura 10 – Espaço de trabalho Robôs delta 

 

Fonte: (ŁYGAS, WOLSZCZAK, et al., 2016). 

Com intuito de demonstrar o espaço de trabalho de um robô delta industrial, 

apresenta-se a Figura 11, na qual é possível perceber que o formato do espaço de 

trabalho difere do modelo visto na Figura 10, isto deve-se ao fato da Figura 11 exibir 

sua área de trabalho considerando as limitações físicas do modelo. 

Figura 11– Espaço de trabalho Robô ABB IRB360 

 

Fonte: (ABB, 2018) 
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3.5 Singularidades 

Um robô paralelo está naturalmente envolvido em um conjunto de funções de 

limitação definidas por suas restrições de fechamento. Comparando com robôs série, 

um manipulador paralelo possui uma estrutura mais complexa em termos de 

cinemática, dinâmica, planejamento e controle (GUANFENG, YUNJIANG e ZEXIANG, 

2003).  

As posições nas quais o efetuador dos robôs paralelos perde sua rigidez e 

possui graus de liberdade incontroláveis são chamados de configurações singulares 

(MERLET, 2006). A singularidade ocorre quando há um erro na cinemática, seja pelo 

resultado das equações de cinemática (direta ou inversa) que possuem múltiplas 

soluções ou em caso do robô operar em seu limite de espaço de trabalho (TARTARI, 

2006). 

Em robôs de arquitetura série as posições singulares fazem com que aconteça 

a perda de graus de liberdade, ao contrário da arquitetura delta, na qual as posições 

singulares resultam em ganho de um ou mais graus de liberdade. Estas situações 

podem ocorrer de quatro maneiras, sendo a primeira quando todos os elos encontram-

se paralelos ao eixo Z (Figura 12 – a), fazendo com que a base móvel adquira um 

grau de liberdade indesejável, podendo rotacionar sobre o eixo Z. O robô ganha um 

grau de liberdade de movimento em um arco circular caso dois elos fiquem paralelos 

entre si (Figura 12 – b).  As outras posições de singularidade ocorrem quando dois ou 

mais elos estão em um mesmo plano paralelo (Figura 12 – c) e (Figura 12 – d). 

Geralmente as posições de singularidade ocorrem quando estão próximas ao limite 

do espaço de trabalho (CLAVEL, 1991; WILLIAMS II, 2016; MERLET, 2006).  
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Figura 12 – Representação dos quatro tipos de singularidades do robô delta 

 

Fonte: (CLAVEL, 1991). 
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4. PROJETO 

Os robôs delta industriais são utilizados majoritariamente em tarefas de 

encaixotamento, movimentação e posicionamento de produtos nas máquinas de linha 

de produção, operando em um espaço de trabalho delimitado pelo fabricante (ABB, 

2018). 

O projeto de um robô envolve diversas especificações de operação, no qual, 

foram apresentadas as resoluções de cinemática direta e inversa, exibidas as 

diferentes resoluções possíveis para se obter o espaço de trabalho e as posições 

singulares que ocorrem em robôs de arquitetura delta. 

Neste trabalho será elaborado em escala reduzida um robô de arquitetura 

paralela em configuração delta, levando em consideração os itens destacados na 

fundamentação teórica. 

4.1 Definição da estrutura mecânica 

Robôs de arquitetura delta (Figura 13) possuem seis elos passivos iguais 

agrupados paralelamente em conjuntos de dois a dois, e formam ao final, junto com 

as juntas esféricas e os corpos adjacentes três paralelogramos (TARTARI, 2006). 
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Figura 13 – Arquitetura do robô delta 

 

Fonte: (TARTARI, 2006). 

Devido às restrições mecânicas (limites angulares) que as juntas esféricas 

possuem, elas se tornam um dos fatores que mais contribuem para a redução do 

espaço de trabalho (OBERHAUSER, 2016).     

As restrições que devem ser levadas em consideração neste tipo de 

configuração são os limites de excursão de ângulo nas juntas rotacionais e os limites 

de ângulo das juntas passivas.  

Os ângulos das juntas rotacionais devem ser estipulados de maneira a evitar 

colisões com sua estrutura de sustentação e as posições de singularidade. Devido a 

isso o curso angular máximo e mínimo da junta rotacional do manipulador foi definido 

com valor entre -30 graus e 60 graus. 

Figura 14 – Limites de excursão das juntas rotacionais 

  

Fonte: (AUTOR, 2018). 
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Os limites angulares das juntas passivas (juntas esféricas ou terminal rotular) 

são definidos pelos seus fabricantes, portando deve-se optar por um produto que 

possua uma maior excursão angular, aumentando a movimentação dos 

paralelogramos. Para o desenvolvimento do trabalho, foram selecionados os terminais 

rotulares modelo PHS6. O modelo de terminal rotular escolhido é apresentado na 

Figura 15 e possui uma massa de 0,022 kg com excursão angular de 

aproximadamente 30 graus para todas as direções.  

Figura 15 – Terminal rotular PHS6 

 

Fonte: (THK, 2018). 

A regra do paralelogramo é um cálculo geométrico que consiste na obtenção 

de um vetor resultante através de vetores paralelos transladados.  

Figura 16 – Representação paralelogramo 

 

Fonte: (AUTOR, 2018). 
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Para se obter os ângulos internos são definidos os vetores tridimensionais e 

uma variável intermediária. O ângulo interno é obtido através da equação 31, na qual 

a variável intermediária (𝑤) é obtida através da projeção dos vetores 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗ e 𝐴𝐷⃗⃗ ⃗⃗  ⃗. 

𝛼 =  cos−1
|𝑤|

|𝐴𝐵|⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗
          (31) 

 Como a soma entre os ângulos complementares 𝛼 e 𝛽 resulta em 180 graus, 𝛽 

pode ser obtido por:  

𝛽 = 180 −  𝛼           (32) 

 Portanto, os ângulos 𝛼 e 𝛽 não devem ultrapassar os limites de excursão das 

juntas esféricas escolhidas. Para que as juntas esféricas não operem nos limites 

angulares máximos definiu-se o limite de excursão em 27 graus, deste modo as 

variáveis angulares devem atuar entre 63 graus e 117 graus. 

4.2 Espaço de trabalho 

Nesta etapa desenvolveu-se no software MATLAB uma rotina que leva em 

consideração as imposições físicas definidas e tem como resultado as posições 

cartesianas hábeis do efetuador. O fluxograma da Figura 17 explana o funcionamento 

do algoritmo proposto. 
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Figura 17 – Fluxograma da rotina implementada 

 

Fonte: (AUTOR, 2018). 

Para a obtenção do espaço de trabalho, a rotina implementada baseou-se no 

método da discretização, na qual é resolvida a cinemática direta de acordo com o 

tamanho da base, dos elos e para valores de ângulo entre os limites da junta rotacional 

definidos. 

De modo a evitar as posições de singularidades descritas em 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA alguns limites devem ser impostos. O braço conectado 

ao motor pode ter o limite máximo de excursão de 90 graus e a diferença entre os 

raios das bases deve ser maior que zero, com isso é possível evitar que os braços 

fiquem dispostos em paralelo. As outras singularidades são evitadas através de 

relações dimensionais. O resultado entre a diferença dos raios das bases (R) pelo 

comprimento do elo conectado ao motor (LA) deve ser maior que 0,5 e a relação entre 

o elo inferior (LB) e o elo superior (LA) deve ser maior que 2 (CLAVEL, 1991).  

Considerando as restrições citadas anteriormente, a Tabela 2 apresenta as 

dimensões determinadas para a elaboração do robô delta. 
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Tabela 2: Dimensões físicas do robô delta 

Parâmetros  Dimensões 

RA 150mm 

LA 170mm 

LB 340mm 

RB 55mm 

𝜃𝑚𝑖𝑛  -30° 

 𝜃𝑚á𝑥 60° 

𝑍𝑚𝑎𝑥 -200 mm  

𝑍𝑚𝑖𝑛 -400 mm  

Fonte: (AUTOR, 2018). 

Figura 18 - Dimensões do robô 

 

Fonte: (GHARAHSOFLOO e RAHMANI, 2015) 

Após definidos as dimensões, é possível ter conhecimento do espaço de 

trabalho hábil do robô. A Figura 19 e a Figura 20 apresentam a verificação, na qual, 

devido a singularidades acontecerem próximas ao limite do espaço de trabalho 

definiu-se o cubo em azul com arestas de 200 mm como o espaço de trabalho a ser 

utilizado pelo robô. Os pontos em preto são os locais alcançáveis pelo efetuador.   
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Figura 19 – Verificação espaço de trabalho proposto  

 

Fonte: (AUTOR, 2018). 

Figura 20 – Espaço de trabalho proposto Plano XY 

 

Fonte: (AUTOR, 2018). 

O espaço de trabalho hábil total do robô é apresentado nas Figura 21 a 23, 

onde é possível concluir que devido as características da arquitetura e das limitações 

impostas, as propriedades do espaço de trabalho apresentam a forma de um 

hexágono, mas mantém semelhança ao espaço de trabalho de um robô delta 
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característico, apresentando pontos de convergência na parte inferior, destacados em 

vermelho, e as limitações superiores caracterizadas pelos extremos que definem um 

triângulo equilátero.  

Figura 21 - Vista tridimensional do espaço de trabalho hábil 

  

Fonte: (AUTOR, 2018). 

Figura 22 - Vista superior XY do espaço de trabalho hábil 

     

Fonte: (AUTOR, 2018). 
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Figura 23 - Espaço de trabalho hábil - Plano XZ 

  

Fonte: (AUTOR, 2018). 

4.3 Definição dos materiais dos elos e juntas 

Devido ao fato de formarem uma alavanca em relação ao eixo do motor, os elos 

superiores devem ser de material leve e resistente, evitando os esforços solicitantes 

do sistema. Devem ser utilizados para o desenvolvimento dos elos superiores, tubos 

quadrados de aço com espessura de 1,58 mm, aresta de 12,7 mm e com massa de 

aproximadamente de 0,1 kg. Conforme definido na seção anterior o tamanho útil do 

elo (LA) será de 170 mm e seu tamanho total será de 190 mm.  

Figura 24 - Representação elo superior 

 

Fonte: (AUTOR, 2018). 

Para os braços inferiores (LB) foi definido um tubo redondo de alumínio com 

comprimento de 280 mm, diâmetro externo de 7,94 mm e massa de aproximadamente 
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0,08 kg. Nas extremidades da barra foram feitas roscas no padrão M6, permitindo o 

encaixe nas juntas esféricas anteriormente definidas.  

Figura 25 - Representação elo inferior 

 

Fonte: (AUTOR, 2018). 

A conexão entre o elo inferior e as juntas esféricas deve ter em sua totalidade 

o comprimento de 340 mm, como pode ser visto na Figura 26. 

Figura 26 – Elo inferior com terminais rotulares 

 

Fonte: (AUTOR, 2018). 

4.4 Projeto das bases 

Na base superior (Figura 27) ficam dispostos os motores que movimentam os 

elos do robô e onde é realizada a conexão com a estrutura de sustentação. Esta base 

foi fabricada em acrílico com espessura de 10 mm e dimensões descritas conforme 

Tabela 3, os valores foram obtidos de acordo com as relações trigonométricas 

apresentadas em fundamentação teóricas e repetidas abaixo.  

𝑾𝑩 =
√3

6
∗ 𝑆𝑏 𝑿𝑩 =

𝑆𝑏

4
   𝒀𝑩 = √𝑊𝐵2 − 𝑋𝐵2  

O comprimento lateral da base superior 𝑆𝑏 foi definido com 300 mm e o 

comprimento lateral da base móvel inferior 𝑆𝑝 deve possuir 100 mm. 
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Figura 27 – Projeto base superior 

 

Fonte: (AUTOR, 2018). 

Tabela 3: Cotas da base superior 

Base superior Dimensões 

XB 75 mm 

YB 43,3 mm 

WB 86,6 mm 

Fonte: (AUTOR, 2018). 

A Figura 28 apresenta a vista superior da base inferior, esta por sua vez 

também foi feita em acrílico com espessura de 10 mm, dimensões conforme Tabela 4 

e massa de aproximadamente 0,08 kg. As relações trigonométricas utilizadas são 

descritas abaixo. 

𝑾𝒑 =
√3

6
∙ 𝑆𝑝   𝑿𝑷 =

𝑆𝑝

2
         𝑼𝒑 =

√3

6
∗ 𝑆𝑝 



35 
 

Figura 28 – Projeto base inferior 

 

Fonte: (AUTOR, 2018). 

Tabela 4: Cotas base inferior 

Base inferior Dimensões 

RB 55 mm 

WP 31,75 mm 

UP 63,50 mm 

Fonte: (AUTOR, 2018). 

 

4.5 Estrutura de sustentação 

A estrutura que sustentará o manipulador será feita de tubo quadrado de aço 

com dimensões de 25X25 mm (Figura 29). Os três tubos colocados na posição vertical 

possuem 800 mm de comprimento cada, enquanto os perfis dispostos na horizontal e 

conectados uns aos outros têm 300 mm. Optou-se pela utilização deste material 

devido ao baixo custo e fácil aquisição.  
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Figura 29 – Tubo quadrado de aço 25X25 mm 

 
Fonte: (METALCENTER, 2019). 

Com o projeto e as dimensões de todas as partes necessárias para a 

construção do robô, são apresentadas nas figuras subsequentes o modelo final do 

protótipo do robô delta. 

Figura 30 – Vista superior da estrutura e base superior 

 

Fonte: (AUTOR, 2018). 
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Figura 31 – Projeto do protótipo robô delta 

 

Fonte: (AUTOR, 2018). 

 

4.6 Definição dos atuadores e sensores 

Neste projeto foram utilizados como atuadores, motores de passo acoplados 

aos braços superiores, tornando-os as juntas rotacionais. Para a leitura de posição do 

braço superior, utilizou-se encoders magnéticos, instalados no eixo do motor de 

passo.  

4.6.1 Dimensionamento dos motores e drivers 

Para o dimensionamento dos motores levou-se em consideração a posição de 

esforço máximo, a qual ocorre quando as forças atuam perpendicularmente ao braço 

superior, ou seja, com braço completamente esticado na horizontal. 

O diagrama de corpo livre específica as forças externas conhecidas e 

desconhecidas que atuam no corpo, facilitando nas aplicações das equações de 

equilíbrio. Com o propósito de que o manipulador não apresente problemas 

mecânicos, o torque do motor deve garantir o equilíbrio do sistema. Para tal 

dimensionamento, são utilizadas as equações de equilíbrio de um corpo rígido em 

duas dimensões (HIBBELER, 2010). 
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∑𝑀 = 0 

Em que: 

∑𝑀 = 𝐹𝑃 𝑥 𝐷1 + 𝐹 𝑥 𝐷2 −𝑀′ = 0       (33) 

A Figura 32 representa o diagrama de corpo livre do elo superior, do qual pode 

ser extraída a equação que representa o torque mínimo necessário para que o 

manipulador encontre-se em equilíbrio na pior situação esperada. A massa do elo 

superior (FP) é multiplicada pela distância do seu centro de gravidade (D1), somado 

a isso, deve-se considerar as massas conectadas ao elo superior, ou seja, todos os 

elos inferiores (F) respeitando os acoplamentos das juntas esféricas e da base móvel 

e ainda multiplicar pela distância (D2) na qual ocorre o momento. O equilíbrio do 

sistema é obtido isolando-se (M’), conforme equação 34. 

Figura 32 – Diagrama de corpo livre 

 

Fonte: (AUTOR, 2018). 

𝑀′ = 𝐹𝑃 𝑥 𝐷1 + 𝐹 𝑥 𝐷2         (34) 

𝑀′ = 𝐵𝑟𝑎ç𝑜 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝑥 𝐶𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑏𝑟𝑎ç𝑜 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 + ⋯

+ (𝐵𝑟𝑎ç𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑓𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟𝑒𝑠 + 𝑇𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑖𝑠 𝑟𝑜𝑡𝑢𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠 +⋯

+ 𝐵𝑎𝑠𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟) 𝑥 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑜 𝑏𝑟𝑎ç𝑜 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 

𝑀′ = 0,1 𝑘𝑔 𝑥 8,5 𝑐𝑚 + (6 𝑥 0,08 𝑘𝑔 + 12 ∗ 0,022 𝑘𝑔 + 0,08) 𝑥 17 𝑐𝑚 

𝑀′ = 15 𝑘𝑔𝑓. 𝑐𝑚 
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Portanto, o torque necessário para o equilíbrio do sistema é de 

aproximadamente 15 𝑘𝑔𝑓. 𝑐𝑚 por atuador. Para o uso no projeto, foram utilizados 

motores de passo modelo NEMA 23 com 12 𝑘𝑔𝑓. 𝑐𝑚, ângulo de passo de 1.8 graus 

acoplados a redutores planetário 6:1, proporcionando um aumento de seis vezes no 

torque.  

Os drivers são responsáveis por amplificar os sinais dos pulsos enviados para 

os motores de passo. Estes devem suportar a corrente consumida pelos motores, para 

tanto foram escolhidos os drivers WD-2404 - Wotiom, que permitem o uso em motores 

de passo de duas e quatro fases e possuem corrente de saída de 4 A. 

 A vantagem na utilização de um driver para acionamento do motor de passo 

se dá ao fato de conseguir dividir um passo em passos menores. O controle com micro 

passos faz com que o motor possua maior resolução e maior suavização em seu 

movimento (COLLINS, 2017). 

O driver selecionado para acionamento do motor de passo possui oito 

configurações de micro passos, podendo chegar à resolução de até 0,05 graus ou 

7200 passos por revolução (PPR). 

4.6.2 Encoders 

Para ter controle de posição sobre os motores devem ser utilizados encoders. 

Os encoders servem para transformar o deslocamento angular do eixo do motor de 

passo em sinais elétricos (SCHWEBER, 2019). Com conhecimento da posição do 

motor de passo é possível fazer seu acionamento corretamente. 

Optou-se pelo uso de encoders magnéticos, devido ao seu tamanho reduzido, 

custo relativamente baixo comparando-o com outros modelos e fácil implementação. 

O modelo do encoder utilizado é AEAT6600-T16. Este modelo é programável e 

permite o uso do encoder de forma incremental ou absoluta, com resolução de 10 a 

16 bit no modo absoluto. 

A unidade interna de processamento de sinal digital processa e condiciona o 

sinal AC bruto do sensor e disponibiliza o sinal de saída em PWM (modulação por 

largura de banda) (INC, 2019). 
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Figura 33 - Encoder Magnético 

 

Fonte: (INC, 2019). 

4.7 Definição do sistema de controle e estrutura de programa 

Para controlar o sistema utilizou-se o microcontrolador ESP-32. Optou-se pelo 

uso desse microcontrolador por possibilitar a utilização de um sistema operacional de 

tempo real (RTOS) e dividir o programa em tarefas. Cada uma das tarefas do software 

poderiam ser implementadas diretamente, sem executar o RTOS, no entanto devido 

as tarefas necessitarem de tempo de processamento diferentes, torna-se muito 

complexa esta organização. 

Um sistema em tempo real possui um planejador (scheduler), responsável por 

determinar quais tarefas serão executadas prioritariamente. O conceito de tempo real 

específica que o sistema deve responder a um determinado evento dentro de um 

prazo específico (FREERTOS, 2019). 

Uma aplicação pode ter muitas tarefas. O multitasking permite a alternância 

entre estas tarefas, para que pareçam estar sendo executadas simultaneamente. Já 

um sistema único permite executar apenas uma tarefa por vez (em processadores de 

um núcleo) (HEIGRE, 2018). Utilizando um sistema em tempo real as tarefas passam 

a possuir indicação de prioridade, o scheduler decide baseado na importância da 

tarefa qual será executada (FREERTOS, 2019).  
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Figura 34 - Prioridades e Scheduler 

 

Fonte: (HEIGRE, 2018). 

Neste trabalho usa-se o kernel freeRTOS, devido a quantidade de recursos que 

possui e por ainda estar em desenvolvimento ativo e contínuo. O freeRTOS é um 

kernel de tempo real desenvolvido essencialmente para ser executado em 

microcontroladores, podendo operar sob restrições de tempo estritamente definidas 

(FREERTOS, 2019).  

O algoritmo utilizado para realizar os cálculos da cinemática e das limitações 

físicas, foi implementado no MATLAB®. O MATLAB® é um software de engenharia e 

ciência desenvolvido pela MathWorks. É um ambiente de desenvolvimento de 

algoritmos, análise iterativa, visualização e computação numérica. 

A estruturação dos programas inicia pelo MATLAB®, nele são inseridas as 

coordenadas cartesianas que o robô deve executar, são testados se os limites 

mecânicos do robô atendem a essa coordenada e então enviadas ao algoritmo da 

cinemática inversa, nesta etapa a coordenada cartesiana é convertida em três valores 

de ângulo, um para cada motor.  

Os ângulos dos motores são recebidos através de comunicação USB do 

microcontrolador, o qual, a partir da atualização constante das leituras dos encoders, 

compara a posição atual e a posição de destino, verifica o sentido de giro, e faz o 

acionamento devido dos drivers. 
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Figura 35 - Estrutura do programa 

Fonte: (AUTOR, 2019). 

4.7.1 Definição das tarefas 

O algoritmo de controle possui cinco tarefas com prioridades diferentes. As 

tarefas são responsáveis pela execução das outras funções de funcionamento do 

robô. 

Conforme já mencionado as tarefas possuem prioridades de execução, 

definidas de acordo com a sua importância.  

As tarefas com maior prioridade são as dos motores. Estas possuem função de 

leitura dos encoders, filtro para eliminar ruído das leituras, conversão do valor lido em 

ângulo, decisão e acionamento do sentido de giro do motor e ainda controle da 

velocidade dos motores. 
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Figura 36 - Tarefa motores 

Fonte: (AUTOR, 2019). 

Com prioridade inferior à dos motores, vem a tarefa de leitura da porta serial, 

responsável por receber os ângulos correspondentes a posição cartesiana e enviá-los 

para a tarefa dos motores. A última tarefa é a de escrita na porta serial, a qual envia 

a confirmação ao MATLAB® que o robô chegou na posição de destino.  
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Figura 37 - Tarefa motores 

 

Fonte: (AUTOR, 2019). 

4.7.2 Leitura dos encoders 

Cada motor de passo possui um encoder acoplado. A leitura de posição é 

realizada através de entradas digitais da placa, onde são solicitadas atualizações a 

cada 10 ms. O sinal interpretado possui 1024 posições (10 bits) que se distribuem ao 

longo de 360 graus. A resolução do encoder, operando em 10 bits, resulta em 0,3 

graus.  

4.7.3 Acionamento dos drivers 

A lógica de acionamento dos drivers é realizada de acordo com a posição atual 

dos motores. São efetuadas verificações de distância entre a nova posição e a posição 

atual e acionados os drivers através de PWM.  

A velocidade de atuação dos motores é calculada de acordo com a distância, 

quanto maior a distância entre as posições, maior a frequência enviada ao driver. À 

medida que a distância entre as posições forem diminuindo a frequência também 

diminui. Esse tipo de controle garante maior estabilidade durante as leituras próximas 

as posições finais, devido a menor velocidade de rotação dos motores.  
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4.8 MATLAB® 

Fez-se uso do software MATLAB® nesta etapa devido à complexidade dos 

cálculos que envolvem a cinemática inversa. O tempo de processamento gasto, caso 

fosse executado no microcontrolador seria muito maior. 

Para facilitar o uso do robô foi desenvolvida utilizando o App designer do 

MATLAB uma interface onde são inseridos as coordenadas cartesianas desejadas. 

Caso a coordenada inserida não seja uma solução válida é apresentado uma 

mensagem de erro. 

Figura 38 - Tela de envio de coordenadas 

 

Fonte: (AUTOR, 2019). 

A rotina executada no MATLAB® inicia a partir do momento que forem inseridas 

as coordenadas cartesianas. Com os valores de x, y, z são testados se os limites 

físicos que o robô atinge estão dentro do estipulado e então resolvida a cinemática 

inversa para obter-se os ângulos de atuação dos motores. Os ângulos dos motores 

são enviados a partir do momento em que é iniciada a comunicação entre o MATLAB® 

e o microcontrolador.  
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Figura 39 - Estrutura de operação 

 

Fonte: (AUTOR, 2019). 
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5. METODOLOGIA 

A construção do protótipo do robô delta deve seguir firmemente as orientações 

dispostas na seção PROJETO. Devem ser respeitadas as especificações de 

dimensionamento dos elos conectados ao motor, assim como os braços inferiores 

conectados a base inferior. Além disso, os motores devem estar dispostos a um 

ângulo de 120° entre eles e a posição do eixo do motor deve ficar a 86,6 mm do centro 

da base. Caso não seja respeitado a relação dimensional na elaboração das peças, 

ocorrerá situações de singularidade, podendo danificar o protótipo.  

Após as etapas de desenvolvimento do projeto do protótipo do robô de 

arquitetura paralela em configuração delta, são apresentados os procedimentos 

utilizados para avaliar a precisão, repetibilidade e espaço de trabalho hábil. 

Para a iniciar a validação do modelo cinemático, é necessário que ao ligar o 

robô os três braços superiores estejam paralelos com a base superior, nesta posição 

as juntas atuadas encontram-se em 0°. 

O procedimento de validação utiliza os valores desejados de posição do 

efetuador (coordenada alvo) inseridos na cinemática inversa e os compara com os 

valores reais encontrados. 

 Para mensurar os valores reais do efetuador do protótipo, será utilizado na 

parte inferior da estrutura de sustentação, uma folha milimetrada para leituras das 

posições X e Y. Utilizando uma trena a laser em paralelo com o centro do efetuador é 
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possível fazer leitura das coordenadas do eixo Z, no qual deve-se averiguar a troca 

de posição, comparando a distância da posição anterior e a atual.  

A fim de comparar a distância percorrida, a folha milimetrada deve conter a 

marcação do centro do espaço de trabalho do robô no plano X e Y. Os valores 

mensurados na folha milimetrada e na trena a laser serão coletados e posteriormente 

avaliados.  

A folha milimetrada deve possuir formato A4 com a menor divisão da escala de 

1 mm. O modelo da trena a laser a ser utilizado é BOSCH GLM 40 PROFISSIONAL e 

possui precisão de medida de ±1,5 mm. 

Para obter um valor teórico mais aproximado do posicionamento do efetuador, 

são inseridas na cinemática direta os valores dos ângulos obtidos por meio da leitura 

de posição dos motores. Os valores atingidos consideram um modelo perfeito de 

construção do robô, no qual o dimensionamento dos braços seriam exatos e não 

haveria folgas entre os elos e juntas. Essa coordenada é chamada de coordenada 

cartesiana resultante. 

Tanto o valor resultante gerado através da cinemática direta quanto o valor real 

encontrado serão comparados com o valor alvo de coordenada. Estes procedimentos 

devem ser repetidos para avaliar a precisão, repetibilidade e espaço de trabalho. 

5.1 Precisão 

Para determinar a precisão do robô, devem ser estabelecidas coordenadas 

cartesianas alvo e a partir de coordenadas aleatórias deve-se mensurar 

consecutivamente a diferença entre a coordenada específica e o quão próximo o robô 

está desta. 

A incerteza da medição é utilizada para ter o conhecimento da dispersão dos 

valores das coordenadas atingidas. É obtida com base no cálculo do desvio padrão 

amostral da média.  

�̅� =
∑ 𝑦𝑖
𝑛
𝑖=1 

𝑛
             (35) 
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𝜎 = √
1

𝑛−1
∑ (𝑦𝑖 − �̅�)2
𝑛
𝑖=1                       (36) 

 

𝜎𝑚 ≈ 
𝜎

√𝑛
                         (37) 

Onde �̅� representa a média das leituras das coordenadas para um número pré-

determinado de amostras. O desvio padrão (𝜎) amostral avalia a dispersão das 

coordenadas em torno da média e o desvio padrão da média 𝜎𝑚 apresenta a 

estimativa do erro padrão da média. 

Definiu-se a quantidade de dez amostras de leitura de posição em duas 

coordenadas. A Tabela 5 apresenta os valores das coordenadas cartesianas alvo. 

Tabela 5 - Coordenadas cartesiana alvo número 1 e 2 

Coordenada Cartesiana Alvo 

Número X Y Z 

1 0 0 -400 

2 -20 20 -257 
Fonte: (AUTOR, 2019). 

   Deve-se escolher a coordenada cartesiana alvo inicial a ser testada e de forma 

aleatória executar a sequência de coordenadas específicas apresentadas nas tabelas 

abaixo. A última coordenada deve ser a coordenada cartesiana alvo. 

A Tabela 6 corresponde ao teste de precisão da coordenada aleatória número 

1. 

Tabela 6 - Método para teste de precisão coordenada 1 

Coordenadas Aleatórias Número 1 

Sequência X Y Z 

1° 0 0 -400 

2° 0 0 -200 

3° 60 30 -250 

4° 60 60 -280 

5° 0 0 -200 

6° 0 0 -400 
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Fonte: (AUTOR, 2019). 

As coordenadas cartesianas aleatórias a serem utilizadas para testar a precisão 

do robô na coordenada alvo número 2 é exibido na Tabela 7. 

Tabela 7 - Método para teste de precisão coordenada 2 

Coordenadas Aleatórias Número 2 

Sequência X Y Z 

1° -20  20 -257 

2°  20 -20 -200 

3°   40 -30 -250 

4°   60  60 -230 

5°  10 0 -220 

6° -20 20 -257 
Fonte: (AUTOR, 2019). 

O processo de verificação é iniciado enviando o efetuador do robô para a 

posição alvo definida, representando-a na folha milimetrada e lendo-se o valor da 

coordenada Z na trena a laser.  

5.2 Repetibilidade 

Para testar a capacidade de repetição que o robô consegue executar uma 

mesma posição, é definido um número de amostragem em um mesmo procedimento 

de medição.  

A incerteza da medida da repetibilidade será avaliada utilizando o desvio 

padrão médio. As coordenadas cartesianas estão definidas na Tabela 8, onde cada 

coordenada é executada durante 10 vezes sob um mesmo processo de medição. 

Tabela 8 - Coordenada para teste de repetibilidade 

Coordenada Cartesiana Alvo 

Número X Y Z 

1 -30 -30 -300 

2  30  30 -300 
Fonte: (AUTOR, 2019). 

O deslocamento entre a coordenada cartesiana alvo número 1 e a coordenada 

cartesiana alvo número 2 deve seguir o procedimento apresentado na tabela abaixo. 
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Iniciando na primeira posição da sequência e seguindo até a sexta posição 

repetitivamente, até que seja completado o número devido de amostragens. 

Tabela 9 - Sequência de repetição 

Procedimento para repetição 

Sequência X Y Z 

1° -30 -30 -300 

2° -30 -30 -200 

3°  30  30 -200 

4°  30  30 -300 

5°  30  30 -200 

6° -30 -30 -200 
Fonte: (AUTOR, 2019). 

5.3 Espaço de trabalho 

O método para a obtenção do espaço de trabalho levou em conta as 

simulações apresentadas na seção 3.4. Devem ser utilizadas as coordenadas 

cartesianas que fazem parte do limite do espaço de trabalho simulado (cubo com 

200 mm de aresta) e verificar se a distância entre as extremidades do cubo 

coincide com a distância simulada.  

Para quantificar o espaço de trabalho, devem ser feitas leituras das oito 

extremidades do cubo (Figura 40), resultando no volume útil que o robô pode 

operar. 
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Figura 40 - Cubo 200mm de aresta 

 

Fonte: (AUTOR, 2019). 

Os valores das extremidades do cubo são apresentados na Tabela 10. 

Tabela 10 - Coordenadas correspondentes às extremidades 

Verificação do espaço de trabalho 

X Y Z 

-100  100 -200 

 100  100 -200 

 100 -100 -200 

-100 -100 -200 

-100  100 -400 

 100  100 -400 

 100 -100 -400 

-100 -100 -400 
Fonte: (AUTOR, 2019). 
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6. RESULTADOS 

O resultado da montagem do robô é apresentado na Figura 41. As 

dimensões e os materiais definidos para a sua construção foram especificados 

anteriormente. 

Figura 41 - Protótipo robô delta 

  

Fonte: (AUTOR, 2019).
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Figura 42 - Vista superior robô delta 

 

Fonte: (AUTOR, 2019). 

O processo de fabricação de algumas peças do robô foi realizado 

manualmente, devido a isso alguns elos apresentaram uma pequena discrepância 

entre as dimensões definidas. A posição do acoplamento do elo superior com o 

motor sofreu deformação durante o processo de soldagem, causando o 

desalinhamento do elo. Também devido ao processo de solda as uniões entre os 

elos superiores e inferiores ficaram desalinhados. As peças em acrílico foram 

cortadas a laser, tendo assim a dimensão especificada exata. 

Figura 43 - Braço Superior 

 

Fonte: (AUTOR, 2019). 
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Conforme descrito anteriormente em metodologia, foram estabelecidas 

coordenadas cartesianas alvo e verificado através de experimentos, sua precisão, 

repetibilidade e capacidade de ocupar todo o espaço de trabalho proposto. O 

desvio padrão médio em torno desta coordenada é utilizado para quantificar a 

capacidade de precisão e repetibilidade do manipulador.  

A análise dos resultados obtidos através dos testes de precisão e 

repetibilidade serão apresentados a seguir. Estes resultados exibem o valor da 

coordenada cartesiana alvo, o valor da coordenada cartesiana resultante, e o valor 

real lido na folha milimetrada e na trena a laser. 

6.1 Precisão 

Conforme a seção 5.1, buscou-se o valor do desvio padrão médio. Foram 

utilizados os valores encontrados no experimento com 10 amostras da mesma 

coordenada. 

A Tabela 11 apresenta os resultados obtidos para cada valor de coordenada 

cartesiana inserido. 

Tabela 11 - Experimento de precisão para coordenada alvo número 1 

 

Coordenada 
Cartesiana Alvo 

Coordenada 
Cartesiana resultante 

Coordenada na Folha 
milimetrada 

Número X Y Z X Y Z X Y Z 

1 0,00 0 -400 0,000 0,2342 -399,8 0 1 -393 

2 0 0 -400 0 0 -399,7 0 1 -392 

3 0 0 -400 0 0 -399,7 0 0 -393 

4 0 0 -400 0 0,4684 -399,9 0 2 -393 

5 0 0 -400 0 0 -399,7 0 1 -393 

6 0 0 -400 0 0 -399,7 0 2 -392 

7 0 0 -400 0 0 -399,7 0 0 -393 

8 0 0 -400 0 0 -399,7 0 1 -393 

9 0 0 -400 0 0 -399,7 0 1 -393 

10 0 0 -400 0 0,2342 -399,8 0 1 -392 

Fonte: (AUTOR, 2019). 

Avaliando as leituras realizadas, é possível verificar que não houve alteração 

na posição X em ambas análises. Entretanto a posição Y teve uma oscilação de 
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aproximadamente 0,5 mm na coordenada resultante, enquanto a posição Y lida na 

folha milimétrica apresentou variações de 1 a 2 mm. A coordenada Z indica variações 

de 0,1 mm para coordenada resultante e 1 mm nas leituras obtidas com trena a laser.  

Observou-se que a medida da coordenada Z na folha milimétrica apresenta 

uma grande diferença do valor verdadeiro, porém a diferença apresentada é 

aproximadamente a mesma em todas as coordenadas, podendo ser classificado como 

erro sistemático, não afetando o seguimento dos cálculos propostos. O erro 

sistemático é causado pela diferença entre as dimensões dos elos e as dimensões 

definidas em projeto.  

O valor de desvio padrão médio encontrado para a coordenada resultante foi 

comparado com o resultado do desvio padrão médio obtido através da trena a laser e 

da folha milimetrada. 

Os valores da coordenada cartesiana resultante, geraram para a posição (0, 0, 

-400) o desvio padrão médio apresentado em sequência.  

Tabela 12 - Desvio padrão médio coordenada resultante número 1 

Coordenadas cartesianas X Y Z 

Desvio padrão Médio 0 0,05 0,02 
Fonte: (AUTOR, 2019). 

Desvio padrão médio mensurado na folha milimetrada da coordenada (0, 0, -

400) é apresentado abaixo. 

Tabela 13 - Desvio padrão médio folha milimetrada coordenada número 1 

Coordenadas cartesianas X Y Z 

Desvio padrão Médio 0 0,23 0,15 

Fonte: (AUTOR, 2019). 

A verificação da precisão do robô na folha milimetrada para a coordenada alvo 

número um pode ser vista na Figura 44 . Na qual pode-se perceber que não houve 

deslocamento no eixo X. 
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Figura 44 - Teste de precisão coordenada número 1 

 

Fonte: (AUTOR, 2019). 

 Para a coordenada alvo número 2, realizou-se o mesmo procedimento anterior, 

onde são lidas as posições do robô após percorrer as posições aleatórias. A Tabela 

14 apresenta os resultados obtidos. 

Tabela 14 - Experimento de precisão para coordenada alvo número 2 

 

Coordenada 
Cartesiana 

Coordenada Cartesiana 
resultante 

Folha milimetrada 

Número X Y Z X Y Z X Y Z 

1 -20 20 -257 -19,9 20,11 -257 -20 20 -255 

2 -20 20 -257 -20,01 20,01 -256,8 -20 19 -254 

3 -20 20 -257 -20,01 20,01 -256,8 -19 20 -254 

4 -20 20 -257 -20,01 20,01 -256,8 -20 20 -255 

5 -20 20 -257 -19,99 19,88 -257 -20 19 -254 

6 -20 20 -257 -19,78 20,05 -257,1 -21 20 -254 

7 -20 20 -257 -19,89 19,95 -256,9 -21 21 -255 

8 -20 20 -257 -19,77 19,88 -257 -19 20 -255 

9 -20 20 -257 -19,89 19,95 -256,9 20 19 -254 

10 -20 20 -257 -19,77 19,88 -257 20 21 -255 

Fonte: (AUTOR, 2019). 
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Para a coordenada resultante alvo número 2 (-20, 20, -257), o resultado do 

desvio padrão médio é apresentado abaixo. 

Tabela 15 - Desvio padrão médio coordenada resultante número 2 

Coordenadas cartesianas X Y Z 

Desvio padrão Médio 0,03 0,02 0,03 

Fonte: (AUTOR, 2019). 

Desvio padrão médio resultante da folha milimetrada (Tabela 16). 

Tabela 16 - Desvio padrão médio folha milimetrada coordenada número 2 

Coordenadas cartesianas X Y Z 

Desvio padrão Médio 0,21 0,23 0,17 
Fonte: (AUTOR, 2019). 

Por meio da Figura 45 torna-se perceptivel a variação entre o ponto exato da 

coordenada e seus desvios.  

Figura 45 - Teste de precisão coordenada número 2 

 

Fonte: (AUTOR, 2019). 

 Comparando os resultados obtidos pelo teste de precisão, percebe-se que para 

as duas coordenadas cartesianas resultantes, os valores encontrados de desvio 

padrão médio estão próximos uns dos outros, tendo um desvio padrão médio de 

aproximadamente 0,05 mm. 
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 Para a folha milimetrada, a diferença máxima encontrada entre desvio padrão 

médio das duas coordenadas cartesiana alvo foi de 0,21 mm e o maior desvio padrão 

médio encontra-se no eixo Y. 

6.2 Repetibilidade 

 Executando o método de repeticação proposto para mensurar a incerteza da 

medida, foram obtidos os valores da coordenada resultante e os valores da folha 

milimetrada, sendo estes apresentados na Tabela 17 , onde a linha destacada na cor 

cinza representa a coordenada (-30, 0, -400) e a linha com com fundo branco 

corresponde a coordenada (30, 0, -400). 

Tabela 17 - Resultados do teste de repetibilidade 
 

Coordenada 
Cartesiana Alvo 

Coordenada Cartesiana 
resultante cinemática direta 

Folha milimetrada  

Amostras X Y Z X Y Z X Y Z 

1 -30 0 -400 -29,82 0,157 -399,8 -30  1 -393 

2  30 0 -400  29,62 -0,188 -399,8  30 -1 -394 

3 -30 0 -400 -29,82 -0,008 -399,7 -30  1 -393 

4  30 0 -400  29,82 -0,008 -399,7  30 -1 -393 

5 -30 0 -400 -29,81  0,157 -399,8 -31  1 -393 

6  30 0 -400  29,81  0,157 -399,8  30 -1 -393 

7 -30 0 -400 -29,82 -0,008 -399,7 -31  1 -393 

8  30 0 -400  29,62 -0,188 -399,8 -30  0 -393 

9 -30 0 -400 -29,82 -0,007 -399,7 -29  0 -393 

10  30 0 -400  29,82 -0,008 -399,7  30  0 -393 

11 -30 0 -400 -29,82 -0,008 -399,7 -31  0 -393 

12  30 0 -400  29,82 -0,008 -399,7  30  0 -393 

13 -30 0 -400 -29,81  0,157 -399,8 -30  0 -393 

14  30 0 -400  30,02  0,003 -399,9  30  1 -393 

15 -30 0 -400 -29,83 -0,312 -399,9 -30  0 -393 

16  30 0 -400  29,82 -0,077 -399,7  30 -1 -393 

17 -30 0 -400 -29,82 -0,008 -399,7 -31 -1 -393 

18  30 0 -400  29,62 -0,189 -399,8  30 -1 -393 

19 -30 0 -400 -29,82 -0,008 -399,7 -30  0 -393 

20  30 0 -400  29,81  0,157 -399,8  30 -1 -393 

Fonte: (AUTOR, 2019). 

 Analisando a tabela, encontra-se novamente o erro sistemático apresentado na 

leitura da coordenada na folha milimetrada. Além disso, verifica-se que os valores 
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obtidos para as leituras da coordenada resultante e para os da folha milimetrada, 

foram similares aos da coordenada testada anteriormente (0, 0 -400). 

 O resultado do desvio padrão médio obtido para a coordenada resultante, é 

apresentado na Tabela 18. Comparando as leituras das duas coordenadas, verifica-

se apenas variação na coordenada X, enquanto que nas coordenadas restantes (Y e 

Z), obteve-se os mesmo valores de desvio padrão médio.  

Tabela 18 - Desvio padrão médio da coordenada resultante 

Coordenadas cartesianas X Y Z 

Desvio padrão médio Coordenada 
Resultante (-30, 0, -400) 

0,00 0,04 0,02 

Desvio padrão médio Coordenada 
Resultante (30, 0, -400) 

0,04 0,04 0,02 

Fonte: (AUTOR, 2019). 

 Para a folha milimetrada, o desvio padrão médio encontrado apresentou 

oscilação máxima entre as duas coordenadas de 0,21 mm. A Tabela 19 e a Figura 46, 

apresentam o resultado do teste de repetibilidade realizado. 

Tabela 19 - Desvio padrão médio para folha milimetrada 

Coordenadas cartesianas X Y Z 

Desvio padrão médio folha milimetrada 0,21 0,21 0,00 

Desvio padrão médio folha milimetrada 0,00 0,22 0,10 

Fonte: (AUTOR, 2019). 

 O teste de repetibilidade executado pelo robô é apresentado na Figura 46, no 

qual sob um mesmo processo de medição, foram repitidas 10 vezes as mesmas 

coordenadas.  

Figura 46 - Teste de repetibilidade 

 

Fonte: (AUTOR, 2019). 
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6.3 Espaço de Trabalho 

Utilizando as coordenadas que representam a extremidade do cubo, exibidas 

na seção 5.3, foram realizados os testes para se obter o espaço de trabalho hábil do 

robô. 

Enviando o efetuador para as extremidades do cubo, verificou-se que devido 

ao limite de excursão dos terminais rotulares, não foi possível atingir a extremidade 

proposta. A Figura 47, representa o limite máximo em que o robô consegue operar 

utlizando um terminal rotular limitado a 27 graus de excursão. 

Figura 47 - Validação do espaço de trabalho 

 

Fonte: (AUTOR, 2019). 

 O robô apresentou uma limitação de aproximadamente 2 mm em relação a 

posição desejada. Entretanto, não houve restrição para atingir o limite inferior e 

superior do cubo. 
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7. CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 

Diante dos objetivos traçados e dos resultados apresentados, é possível 

concluir que o protótipo do robô de arquitetura paralela em configuração delta, 

demonstrou os resultados esperados. Dentre estas, destacam-se: precisão, 

repetibilidade e espaço de trabalho reduzido. A velocidade, principal característica 

do modelo, não foi testada devido ao uso de reduções acopladas aos motores. 

Entretanto, devido à baixa massa dos materiais utilizados nos elos superiores e 

inferiores, percebe-se a facilidade de deslocamento do modelo implementado.  

Apesar da dificuldade em encontrar materiais que descrevam o modelo 

cinemático dos robôs de arquitetura paralela em configuração delta, obteve-se 

êxito no estudo da cinemática e das singularidades impostas pela arquitetura do 

modelo proposto, propiciando o conhecimento necessário para que em conjunto 

com o algoritmo da cinemática inversa o robô fosse impedido de atingir suas 

posições de singularidade. 

Como descrito no decorrer do trabalho, a principal desvantagem do uso de 

robôs delta é seu espaço de trabalho limitado. Conforme observado na simulação, 

para as dimensões de construção definidas, seu espaço de trabalho resultante foi 

limitado a um cubo de 200 mm de aresta. Com o teste realizado fisicamente, o 

espaço de trabalho ficou limitado a um cubo de aproximadamente 196 mm, sendo 

constatado que as juntas passivas (terminais rotulares) são o principal impactante 

na limitação do robô. 
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Apesar do protótipo apresentar resultados satisfatórios, algumas melhorias 

ficam como sugestão:  

- Implementar algoritmo para que o robô execute movimentos lineares. Para 

isso é necessário que os três motores adaptem suas velocidades e concluam o 

destino todos ao mesmo tempo; 

- Utilizar terminais rotulares com amplitude angular maior, ou até mesmo 

projetar a conexão entre o elo e o terminal com menor espessura, evitando colisão 

durante a excursão do terminal;  

- Realizar a leitura de posição do motor no eixo de saída da redução, 

facilitando os cálculos de conversão. Outra alternativa é utilizar motores com maior 

torque para que não seja necessário o uso de reduções;  

- Corte das peças a laser, a fim de reduzir os erros de dimensionamento e 

alinhamento das peças; 

- Inserir no efetuador do robô o 4° eixo ou outra ferramenta. 
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