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O estudo de mecanismos de atuação paralela está cada vez mais presente na indústria e 

na academia, trazendo mudanças importantes em ambas. Este trabalho tem como 

objetivo dar continuidade a uma série de projetos realizados neste campo de pesquisa 

que vêm sendo desenvolvidos e incentivados pelo Laboratório de Robótica da UFRJ. 

Neste estudo será feita uma releitura do tema abordado nos trabalhos anteriores para, a 

partir desta pesquisa, entender os eventuais motivos que causaram a falha em um 

protótipo construído no laboratório e propor soluções para ele.  

Durante o trabalho serão apresentados os principais componentes do mecanismo, bem 

como a validação da justificativa de suas escolhas; um novo estudo da cinemática 

inversa do mecanismo; uma análise estrutural com alguns possíveis cenários para a 

falha da plataforma; a proposição e a validação da utilização de juntas flexíveis em 

contraponto com as de aço apresentadas anteriormente; um estudo sobre a eventual 

aplicação de extensômetros no mecanismo, a fim de estudar as tensões presentes 

durante seu funcionamento; e por fim uma sugestão para trabalhos futuros juntamente 

com a conclusão. 
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Abstract of Undergraduate Project presented to POLI/UFRJ as a partial fulfillment of 
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The study of parallel operation engines has been increasing both in industry and 

academia, and is bringing major changes in those fields of knowledge. This work aims 

to continue a number of projects carried out in this field of research that have been 

developed and encouraged by the UFRJ Robotics Laboratory. In this study the first step 

was to reread previous work and from this research, understand the possible reasons that 

caused the failure of a prototype built in the laboratory and propose solutions to it. 

The main working components of the mechanism will be presented as well as the 

validation of the justification of their choices, a new study of the reverse kinematics of 

the mechanism will be also presented, a structural analysis where we studied some 

possible scenarios for the platform fails, the proposition and validation of use of flexible 

joints in contrast to steel that was the material previously presented, a study on the 

possible application of strain gages in the mechanism to study the tensions present 

during operation and finally a suggestion for future work with the conclusion. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

1.1 Motivação 

No atual cenário da engenharia mecânica, os robôs de atuação paralela representam um 

campo de estudo onde existem muitos desafios e um hiato para o desenvolvimento de 

novas tecnologias, devido a algumas vantagens em relação aos mecanismos tradicionais 

de atuação em série. Em razão de suas aplicabilidades, nos últimos anos vêm sendo 

desenvolvidos no Laboratório de Automação e Robótica Coppe-Poli/UFRJ (Labrob) 

uma série de trabalhos para a construção de Plataformas Stewart (figura 1,2), que são 

mecanismos de atuação paralela constituídos de seis pernas móveis (atuadores) e duas 

placas acopladas nas extremidades dessas pernas por meio de juntas, cujo objetivo é 

simular movimentos com seis graus de liberdade, como os de navios e helicópteros [1].  

 

Figura 1 – Exemplo de Plataforma Stewart com bases circulares [2] 

 

Após a construção de duas plataformas por alunos de mestrado do curso de Engenharia 

Mecânica da UFRJ, que eram participantes de projetos deste laboratório, ocorreu uma 

falha mecânica durante os primeiros testes para verificar o seu funcionamento. O 
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resultado foi a fratura de um dos elos da plataforma, gerando um novo objeto de estudo 

essencial para a continuidade deste promissor trabalho. 

 

Figura 2 – Exemplo de Plataforma Stewart [3]  

 

1.2 Objetivo e metodologia 

O objetivo geral deste projeto é entender o que ocasionou a falha na estrutura da 

plataforma projetada no Labrob (figura 3) e propor soluções para que os erros sejam 

corrigidos e o trabalho possa ter continuidade. Para o entendimento das fases anteriores 

deste estudo e proposição de possíveis soluções, os seguintes tópicos de estudo foram 

abordados: breve introdução sobre a plataforma e os principais componentes deste 

mecanismo; cinemática inversa do mecanismo; modelagem em três dimensões; 

construção de hipóteses para as falhas do mecanismo; análise de elementos finitos para 

melhor compreensão de diferentes cenários; proposição da instalação de um conjunto de 

extensômetros para impedir novas falhas e, por fim, uma conclusão com os resultados 

do trabalho.  
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Figura 3 – Foto da Plataforma Stewart do Labrob, com foco no local onde ocorreu a falha mecânica 

 

Para realização deste projeto foram utilizados os softwares Matlab (Cálculo Numérico) 

para estudo da dinâmica do mecanismo; SolidWorks (Documentação Gráfica do Projeto) 

para trabalhar com a interface gráfica de projeto; e por fim ANSYS (Análise em 

Elementos Finitos) para análise de estrutura e simulação de possíveis cenários para o 

entendimento das falhas ocorridas. Com o auxílio destes programas e o conhecimento 

adquirido durante os anos de graduação foi possível completar este trabalho. 

1.3 Escopo do Projeto 

O escopo do projeto consiste nas seguintes etapas: 

Revisão bibliográfica: Pesquisa e estudo sobre as Plataformas Stewart, tanto as 

construídas em nossos laboratórios como as existentes nos mais diversos lugares. Para 

concluir este estudo prévio à execução do projeto, foram utilizados os trabalhos 

anteriores feitos na UFRJ que culminaram na construção da plataforma, bem como 

outros trabalhos relacionados ao tema que foram publicados ao redor do mundo. Além 

disso, também foram necessários estudos sobre os métodos de elementos finitos e 

extensometria. 
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Componentes da plataforma: Após os comentários feitos sobre os demais trabalhos 

sobre o tema, foram apresentados de maneira concisa os componentes que constituem o 

mecanismo e as diferentes formas nas quais eles podem ser dispostos. 

Estudo da cinemática inversa: A cinemática inversa do projeto também foi alvo de 

discussão neste trabalho. Para tal, foi feito um estudo analítico e um programa no 

Matlab, que possibilita conhecer os diferentes posicionamentos que a plataforma pode 

tomar levando-se em conta quatro variáveis desejáveis e tendo como resultado o 

comprimento dos seis atuadores. 

Dimensionamento do modelo em três dimensões: Nos trabalhos realizados 

anteriormente no Labrob, estavam anexadas as vistas da plataforma no formato de 

desenho técnico, mas nenhum arquivo com modelo três dimensões, que deveria ser 

usado para fins de simulação. Para tanto, foi necessário reconstruir o projeto neste 

formato de arquivo, utilizando os dados fornecidos pelos colegas em seus respectivos 

trabalhos. 

Construção de hipóteses sobre a falha: Concluída a parte de apresentação da 

plataforma, seus componentes e seus entendimentos, foi necessário entender quais 

possíveis motivos poderiam ter ocasionado as falhas, para posterior verificação destas 

hipóteses. 

Análise computacional: Nesta etapa do projeto, foram estudados alguns casos de 

carregamento na plataforma, a fim de melhor entender quais situações teriam exposto a 

plataforma à tensões críticas. 

Proposição de soluções: A partir dos estudos realizados, será proposta uma nova 

solução para o funcionamento da plataforma, protegendo sua integridade com o auxílio 

de extensômetros. 

Conclusão: Por último, foi escrita a conclusão para relembrar os passos realizados, 

discutir as soluções propostas e falar sobre próximos trabalhos.  

Matlab: Foi disponibilizado o código do programa da cinemática inversa. 
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1.4 Organização do projeto 

Este projeto foi divido nas seguintes etapas: estudos que contemplaram uma pesquisa 

sobre o assunto; criação de hipóteses; validação destas hipóteses; propostas de melhoria 

e por fim uma conclusão para consolidar os temas trabalhados no projeto.   

Em primeiro lugar, foi feito um estudo sobre tudo que envolveu o desenvolvimento de 

Plataformas Stewart no Labrob, além de outros textos da literatura científica sobre o 

assunto, para entender todo o funcionamento do que havia sido anteriormente projetado 

e construído.  

Em segundo lugar, uma apresentação sobre os componentes da plataforma e alguns 

diferentes tipos de configurações existentes utilizando estes componentes. 

Na terceira parte do projeto, foi feito um estudo da cinemática inversa do equipamento, 

a fim de entender as possíveis configurações do mecanismo.  

Na quarte parte, fez-se um estudo para elucubrar os possíveis motivos das falhas. 

Na quinta etapa, foram realizados testes para descobrir o que realmente pode ter 

ocasionado a falha e em quais condições isto aconteceu. 

A seguir, na sexta etapa foram propostas soluções para o problema e sugestões para sua 

implementação. 

Por fim, a conclusão objetivou relembrar de forma coesa as partes integrantes do 

trabalho e seus respectivos resultados, bem como apresentar propostas para trabalhos 

futuros. 
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2 A PLATAFORMA STEWART 

 

2.1 Histórico 

A primeira concepção da Plataforma de Stewart foi desenvolvida pelo engenheiro 

Vernon Eric Gough (figura 5), seu projeto já se encontrava na fase operacional no ano 

de 1954. Entretanto, apenas onze anos depois, em 1965, D. Stewart publicou um artigo 

para o  UK Institution of Mechanical Engineers expondo a plataforma robótica com seis 

pernas, que viria posteriormente a ser batizada com seu nome, mesmo após diferenças 

conceituais entre o projeto de Stewart e os projetos atuais. 

 

Figura 4 – Mecanismo de Gough [4] 

 

O projeto de Stewart constituía um mecanismo de atuação paralela, onde seus elos não 

estavam conectados em ordem sequencial, e sim de forma paralela. Seu mecanismo 

consiste em duas placas, uma localizada na parte superior do dispositivo e outra na parte 

inferior, conectadas entre si por seis pernas (atuadores) que se movem de maneira 

totalmente independente. Estes elos (bases e pernas) são geralmente ligados por juntas 

esféricas ou universais. A posição da placa superior da plataforma varia de acordo com 

o comprimento dos atuadores (pernas), e sua principal virtude é conseguir posicionar 

um objeto com seis graus de liberdade, três graus translacionais e três rotacionais com 

https://en.wikipedia.org/wiki/Institution_of_Mechanical_Engineers
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grande precisão e uma boa razão peso-potência. Este tipo de movimento é comum em 

navios (Figura 6), aviões, helicópteros entre outros.  

 

Figura 5 – Graus de liberdade de um navio – movimento que a plataforma pretende simular [5]  

 

O mecanismo tem como aplicações mais comuns simulações de movimento nas áreas 

de navegação, engenharia espacial, e aviação; além de movimentação de objetos, por 

tratar-se de um mecanismo de controle de posição e altitude de altíssima precisão. 

Alguns setores da indústria utilizam projetos da plataforma, entre eles o de transportes, 

automotivo, indústria naval, aeroespacial e de defesa, entre outros, contemplando suas 

duas maiores aplicabilidades [1,6].  

2.2 Histórico do projeto e trabalhos anteriores 

2.2.1 Uma introdução ao projeto 

No mês de março de 2009,  (ACUÑA, 2009) [7] apresentou sua dissertação para 

obtenção do título de mestre pela UFRJ, entitulada “Projeto mecatrônico de uma 

plataforma Stewart para simulação dos movimentos nos navios”. O projeto 

desenvolvido no Labrob, sob orientação do professor Max Suell Dutra (figura 7), seria o 

primeiro de uma série de projetos sobre o mecanismo. Nesta seção do trabalho, os 

projetos realizados no Labrob durante estes últimos anos serão apresentados e 

brevemente discutidos, tendo em vista que o objetivo deste trabalho é debater e 

promover soluções para as partes do trabalho já iniciado. 
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Figura 6 – Registro fotográfico do Labrob [8] 

https://i.ytimg.com/vi/OBmCpL2UvIk/hqdefault.jpg, 2016) 

2.2.2 Projeto mecatrônico de uma plataforma Stewart para simulação dos 

movimentos nos navios  

O projeto de (ACUÑA, 2009) [7] foi o primeiro desta série envolvendo estudos da 

Plataforma Stewart. Hernán teve como objetivos realizar o estudo da cinemática e da 

dinâmica para que pudesse fazer uma simulação dos movimentos da plataforma, 

entendendo suas limitações de velocidade, espaço de trabalho e aceleração, bem como o 

valor dos esforços que podem existir sobre os atuadores, e, por fim, propôs-se uma 

estratégia de controle para uma plataforma conceitual (figura 8). 
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Figura 7 – Diagrama de blocos proposto por Hernán [7] 

2.2.3 Controle de trajetória de uma plataforma Stewart para simulação de 

transferência de carga fora de porto 

No mês de abril de 2011 mais um trabalho sobre o tema foi apresentado, desta vez a 

dissertação de mestrado de (BACELLAR MELLO, 2011) [9], intitulada “Controle de 

trajetória de uma plataforma Stewart para simulação de transferência de carga fora de 

porto”. Neste projeto, o objetivo da mestranda foi realizar um estudo mais detalhado, 

que contou com dois manipuladores do tipo plataforma Stewart que deveriam trabalhar 

em conjunto para reproduzir o transbordo de cargas em diferentes condições de mar.  

Realizou-se uma pesquisa sobre a cinemática e a dinâmica inversa do problema, e os 

modelos foram testados em um simulador virtual, que possibilitou um sistema de 

controle para o problema. Como resultado final, era esperado controlar a plataforma 

para reproduzir movimentos de carga fora do porto (figura 9). 

 

Figura 8 – Concepção do projeto de Camilla [9] 
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2.2.4 Operações de transferência de carga offshore, mecanismos de controle e 

simulação 

Em outubro de 2012, (SALCEDO, 2012) [10] deu mais um passo importante na 

continuidade do trabalho, com sua dissertação de conclusão de mestrado intitulada 

“Operações de transferência de carga offshore, mecanismos de controle e simulação”. 

Neste trabalho, (SALCEDO , 2012) teve como objetivo realizar um estudo 

multidisciplinar de transferência de carga entre navios. Além dos avanços verificados 

nos outros trabalhos, (SALCEDO , 2012) deu ênfase aos tipos de guindastes 

normalmente utilizados em operações de transbordo de carga, o comportamento das 

cargas nestas situações e estratégias de controle para tais tarefas. Por fim, o projeto 

comparou guindastes tradicionais com novos tipos de configuração menos usuais na 

execução da tarefa. Além disso, após o projeto, as plataformas que se encontram hoje 

em dia no Labrob foram finalmente construídas (figura 10). 

 

 

Figura 9 – Plataforma construída após o projeto de (SALCEDO , 2012) [10] 

 

2.2.5 Projeto conceitual de um manipulador híbrido para simulação de 

transferência de carga offshore 

Em junho de 2015, (GOMES DOS SANTOS, 2015) [11] apresentou sua dissertação 

para conclusão de mestrado intitulada “Projeto conceitual de um manipulador híbrido 

para simulação de transferência de carga offshore”. Em seu projeto, o tema foi ainda 

mais aprofundado, contemplando-se a simulação do acoplamento de um mecanismo 
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serial (protótipo de guindaste) para melhor entendimento da operação de transbordo em 

embarcações fora do porto. Foram utilizados dezoito corpos, que resultaram em doze 

graus de liberdade. Feito isso, foram obtidas as equações dinâmicas do sistema 

(FIGURA 11). 

 

 

Figura 10– Conceito do manipulador proposto por Paulo Victor [11] 

2.2.6 Considerações sobre trabalhos anteriores 

Apesar da diversidade de assuntos contemplados nos trabalhos anteriores, pouco se 

falou sobre a análise estrutural e validação dos esforços aos quais a plataforma estaria 

sujeita. Desta forma, faz-se necessário mais um trabalho, com o intuito de entender o 

motivo da falha no mecanismo construído. 
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3 ELEMENTOS MECÂNICOS DA PLATAFORMA 

 

3.1 Definição de juntas 

Uma junta (figura 12) é um objeto que permite o acoplamento mecânico de outros 

objetos, possibilitando o movimento entre eles. Diferentes tipos de juntas podem ter 

diferentes números de graus de liberdade, permitindo aplicações diversas, a depender do 

tipo de movimento necessário ao mecanismo no qual elas estão sendo utilizadas. 

As superfícies unidas por juntas são geralmente acopladas pelo uso 

de parafusos ou rebites, a variar conforme o formato da superfície do objeto ao qual elas 

estão se interligando [12]. 

 

Figura 11 – Junta universal (Cardan) [13] 

Na continuação deste capítulo será feita uma breve apresentação das diferentes juntas 

estudadas neste projeto. 

 

3.2 Juntas prismáticas 

A junta prismática (figura 13) (em inglês, sliders) é uma junta de um grau de 

liberdade, usada na mecânica. Junções prismáticas possuem diversas aplicações 

na mecânica clássica (hidráulica, pneumática, robótica). O tipo apresentado neste 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Parafuso
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rebite
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trabalho será na forma de atuadores lineares, que geralmente são encontrados nas 

seguintes formas: pneumático, hidráulico ou elétrico. [14]  

 

Figura 12 – Exemplo de junta prismática (um grau de liberdade) [15] 

 

A junta prismática a qual faremos referência neste trabalho é um atuador linear, 

acoplada a um motor elétrico.  

3.3 Juntas esféricas 

Juntas esféricas (figura 14) consistem em rolamentos esféricos que ligam os braços de 

controle. Elas são usadas em praticamente todos os automóveis feitos. A junta esférica é 

constituída por um pino de rolamento e soquete fechado em um invólucro (proteção) 

onde as partes são geralmente feitas de aço. A proteção evita que a sujeira entre na 

junta. Normalmente, esta é uma bota de borracha que permite o movimento e expansão 

do lubrificante, que deve ser adicionado por meio de um orifício, e permite que a junta 

deslize de maneira adequada sobre o invólucro. Elas funcionam de maneira semelhante 

à articulação do final da perna do corpo humano acoplada no quadril. Juntas esféricas 

normalmente possuem uma mola interna que controla seu movimento e evita vibração 

[16]. 
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Figura 13 – Exemplo de juntas esférica (três graus de liberdade) [17] 

 

3.4 Juntas universais 

Junta universal ou junta de Cardan (figura 15) (cardã), como também é conhecida, é um 

acoplamento de um eixo que transfere o movimento em outra direção sem modificar o 

sentido de giro. É constituída por um par de dobradiças articuladas entre si e que através 

de um eixo comum (num ângulo de 90º) a ambas ortogonalmente posicionado, modifica 

a direção desse movimento. Ela é capaz de transferir o movimento para outra direção 

sem modificar o sentido de giro ao longo do seu eixo, em qualquer direção. É usada 

comumente para transmissão de torque em eixos que giram em diferentes direções. 

Dependendo da fixação ou não de sua base, pode ser classificada como possuindo dois 

ou três graus de liberdade [18]. 

 

Figura 14 – Exemplo de juntas universal / carda (três(dois) graus de liberdade) [19] 

 

3.5 Diferentes configurações utilizadas em plataformas Stewart 

Como veremos a seguir, existem plataformas que utilizam as três juntas mostradas neste 

capítulo, e algumas onde são usadas apenas juntas prismáticas e esféricas. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Girolamo_Cardano
https://pt.wikipedia.org/wiki/Dobradi%C3%A7a
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Ao longo do trabalho as escolhas feitas previamente e as novas sugestões para o projeto 

serão discutidas de forma mais objetiva. 

3.6 Tipos de atuadores 

3.6.1 Atuador hidráulico 

Atuadores hidráulicos (figura 16) são atuadores lineares que convertem energia 

hidráulica em mecânica. São instrumentos de alta precisão, possuindo tubo e haste de 

aço altamente polidos, pois o cilindro necessita de boa vedação e uma superfície lisa, o 

que permite com que ele funcione com boa conformidade, evitando vazamentos. É um 

instrumento que apresenta baixa razão de potência e necessita de grandes cuidados com 

sua manutenção. É muito utilizado quando se trata de equipamentos de maior porte, pois 

possui boa força e velocidade [20]. 

  

Figura 15 – Esquema de atuador hidráulico [21] 

3.6.2 Atuador pneumático 

É outro tipo de atuador, que tem como princípio de funcionamento transformar a 

energia cinética de um gás em expansão, gerando trabalho por momento. É mais 

utilizado quando se necessita de alta velocidade de movimento, porém pouca precisão, 

pois devido à compressibilidade do ar, fica difícil definir uma posição com alta 

precisão. Como vantagens, além de sua alta velocidade pode-se citar sua praticidade e 

baixa necessidade de manutenção (figura 17) [20].  
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Figura 16 – Atuador pneumático [22] 

3.6.3 Atuador elétrico 

Por último, apresentamos o tipo de atuador escolhido para a plataforma nos projetos 

anteriores. Os atuadores lineares elétricos (figura 18) funcionam fazendo a conversão do 

movimento de um motor de baixa voltagem em corrente contínua em um movimento 

linear. O motor elétrico apresenta boa precisão e tem como desvantagens respostas 

lentas para cursos longos (relacionados de forma inversa com sua precisão), além de 

menor velocidade e potência que os outros atuadores [20]. 

 

Figura 17 – Atuador elétrico [23] 

3.6.4 Atuador linear utilizado no projeto 

Como mencionado no item anterior, o atuador que foi escolhido nos projetos anteriores 

foi o elétrico. Para o emprego que lhe foi dado é a melhor opção, pois tem alta precisão, 

não necessita de muito espaço e não são necessárias alta velocidade e nem muita força 

para o funcionamento que lhe é esperado [20].   
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4 ASPECTOS GEOMÉTRICOS E CINEMÁTICOS 

 

4.1 Geometria do problema e classificação da plataforma 

4.1.1  Classificação do mecanismo 

O mecanismo apresentado neste projeto pode ser classificado de diversas formas, 

segundo diferentes parâmetros. Em primeiro lugar, o conjunto de mecanismos do qual a 

plataforma Stewart faz parte é classificado entre seriais e paralelos, estes últimos do 

qual a plataforma faz parte. Nos seriais as estruturas nos atuadores são conectadas em 

série, e nos mecanismos de funcionamento paralelo, como o nome indica, os atuadores 

são dispostos de forma paralela. Além disso, a plataforma de Stewart pode ter variações 

quanto a forma da placa móvel e da base. Outro fator de classificação para a plataforma 

de Stewart é que ela é dita m-n, ou seja, existem m pontos articulados na placa superior 

e n pontos articulados na base [9] . Também pode ser definida em função dos tipos de 

vínculos existentes no mecanismo. Algumas das classificações que se enquadram nesse 

critério são 6-UPS e 6-SPS (figura 19), onde 6 representa o número de vínculos entre as 

duas placas paralelas, e as letras representam os tipos de juntas utilizadas, sendo U 

referente à junta universal, P à junta prismática e por último S à junta esférica.  

 

 

Figura 18 – Plataforma 6-UPS (à esquerda) e Plataforma do tipo 6-SPS (à direita) [24, 25] 

 

4.1.2 Estudo do número de graus de liberdade 

O número de GDL de um mecanismo (figura 20), é o número de variaveis 

independentes necessárias para arbitrarar sua configuração no plano ou no espaço. 
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Segundo o critério de Grübler (TSAI, 1999), a mobilidade de um sistema é dada pela 

seguinte equação: 

        (     )      
 
      

nGDL = Número de graus de liberdade do sistema; 

λ = Graus de liberdade do espaço onde o mecanismo está 

(λ=3 para o caso planar e λ=6 para o caso espacial); 

n = Número de elos fixos do mecanismo incluindo a base e a parte móvel; 

j = Número de juntas no mecanismo; 

gi = Graus do movimento relativo por junta; 

If = Número de graus de liberdade passivos do mecanismo. 

Para o caso descrito, λ = 6,  n =14,  j = 18,  gi = 3 para esférica e 1 para prismática, e IF 

= 6  

     (       )  ∑ 

  

   

  ∑ 

 

   

   

Logo, o número de graus de liberdade é igual a seis. [26] 

 

 

Figura 19 – Exemplo de mecanismo com três graus de liberdade [27] 
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4.2 Cinemática inversa 

4.2.1 Conceito de cinemática inversa 

A cinemática inversa pode ser definida como o processo de determinação de parâmetros 

de um objeto flexível de forma a alcançar certo posicionamento adequado. É um tipo de 

programação de movimentos. 

Uma figura articulada consiste em um grupo de segmentos rígidos unidos por juntas. 

Nelas, ângulos variáveis geram um número indefinido de configurações. A solução para 

o problema da cinemática direta, levando-se em conta esses ângulos, é o 

posicionamento da figura. A solução para o mais complicado "problema de cinemática 

inversa" é encontrar os ângulos corretos, dada a configuração desejada da figura. Em 

geral, não há solução analítica para o problema da cinemática inversa, (para o caso da 

plataforma Stewart é possível obter uma solução analítica). Entretanto, ele pode ser 

resolvido por meio de técnicas de programação não linear. [28]  

4.2.2 Estudo da cinemática inversa da plataforma Stewart 

Para realização do estudo da cinemática inversa deste trabalho, o software utilizado foi 

o Matlab. A intenção com a utilização do software foi encontrar de forma precisa os 

valores dos comprimentos dos seis atuadores escolhendo sua configuração, ou seja: 

posição (componente do eixo z) do centro da placa superior ponto C, e os três ângulos 

θ1, θ2 e θ3  que a mesma placa faz com a superfície.  

Utilizando como inputs estes quatro valores, podemos encontrar o comprimento 

necessário aos seis atuadores (tabela 1, 2) para que a plataforma atinja a configuração 

desejada. Com esses dados podemos simular com maior precisão as posições críticas 

nas quais serão realizados os ensaios de elementos finitos (figura 21). 
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Figura 20 – Exemplo de configuração da plataforma apresentado pelo Matlab (θ1= 10º, θ2 =10º, θ3 = 0º , 

altura = 800mm)  

 

Comprimento dos atuadores  

(θ1= 10º, θ2 =10º, θ3 = 0º , altura = 800mm) 

L1 = 234,02 mm L4 = 216,00 mm 

L2 = 583,00 mm L5 = 658,97 mm 

L3 = 567,74 mm L6 = 724,61 mm 

Tabela 1 – Comprimento dos atuadores (primeira configuração) 

 

Para que este resultado pudesse ser alcançado, foi realizada uma análise vetorial de cada 

atuador da plataforma, como exemplificado (figura 22). Em consequência tivemos como 

resultado a seguinte formulação: 

  
→  

  
→  

  
→  ⌊  ⌋  

  
→  

Onde 
  
→  , 

  
→ , 

  
→  e 

  
→  são grandezas vetoriais e Rt é a matriz de transformação 

gerada pela rotação dos três ângulos θ1(x), θ2(y) e θ3(z), sendo a matriz de 

transformação o resultado da multiplicação das matrizes Rx, Ry e Rz: 
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Este procedimento foi replicado para todos os atuadores, sendo eles: 

 

  
→ 

  
→  

  
→  ⌊  ⌋  

  
→ 
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→  
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→  
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Figura 21 – Explicação do cálculo vetorial 

 

Com o auxílio deste programa, foi possível estudar e dimensionar a plataforma em 

diferentes posições, para que a análise em elementos finitos fosse feita com maior 

precisão. Além disso foi atingido um bom entendimento do funcionamento do 

mecanismo. 

 

 

Figura 22 – Estado de mar número 5 [29] 

 



23 

 

Como resultado do trabalho podemos simular, por exemplo, o estado de mar 5 citado no 

trabalho “Design of Stewart Platform for Wave Compensation” de Anders Lohmann 

Madsen e Søren Giessing Kristensen, como uma posição de mar crítica para o 

funcionamento de um navio em operação [29] (Figura 23). 

 

Figura 23– Estado de mar número 5 simulado no modelo de Matlab (em outra perspectiva) 

 

Comprimento dos atuadores  

(θ1= 10º, θ2 =3º, θ3 = 0º , altura = 800mm) 

L1 = 600,37 mm L4 = 394,04 mm 

L2 = 333,17 mm L5 = 111,78 mm 

L3 = 588,04 mm L6 = 619,47 mm 

Tabela 2 – Comprimento dos atuadores (segunda configuração) 
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5 MODELAGEM EM TRÊS DIMENSÕES 

 

5.1 Utilização do software SolidWorks para modelagem em três 

dimensões 

Para que pudesse ser realizado um estudo criterioso da falha ocorrida na plataforma, era 

necessário que existisse algum arquivo de documentação gráfica dos trabalhos.  

Entretanto, existiam algumas diferenças entre a plataforma idealizada no projeto de 

(ACUÑA , 2009) [7] e a que havia sido construída durante a dissertação de (SALCEDO 

, 2012) [10]. Além destas discrepâncias, a falta da documentação fez com que fosse 

necessário o desenvolvimento de novo desenho e por consequência um modelo 3D, 

tentando alinhar o trabalho realizado por (ACUÑA , 2009) [7] e o protótipo existente no 

Labrob. 

5.2 Tentativa 6-UPS 

Tentando representar de maneira mais fidedigna possível o mecanismo proposto por 

(ACUÑA , 2009) [7], a primeira tentativa de desenho da plataforma foi seguindo o 

padrão 6-UPS, composto por uma junta universal acoplada à placa inferior, uma junta 

prismática no meio e na placa superior uma junta esférica em cada um dos elos que 

interligam as duas placas (figura 25).  
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Figura 24 – Desenho 3-D da plataforma 6-UPS, ressaltando a movimentação indesejada proporcionada 

pelo uso da configuração 6-UPS 

 

Feito o primeiro desenho, aparentemente a plataforma não apresentava problemas. Ao 

realizarmos os estudos de movimento no Solidworks, porém, as configurações não 

agiam como esperado, pois as juntas inferiores (juntas universais) permitiam que a parte 

inferior dos elos se movesse, pois havia uma junta a mais representada na parte inferior 

da plataforma, além disso a plataforma construída no Labrob é do tipo 6-SPS, diferente 

do apresentado no primeiro desenho. Portanto, para fins de simulação, realizamos outro 

desenho, desta vez uma plataforma de configuração 6-SPS.  
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Figura 25 – Foto mostrando o detalhe das juntas esféricas na parte inferior da plataforma 

 

5.3 Tentativa 6-SPS 

Após a tentativa 6-UPS, a utilização de mais uma junta esférica no lugar da universal 

obteve o efeito desejado em relação à tentativa anterior, representando de forma melhor 

a plataforma existente e desta forma atendo aos critérios para os ensaios de elementos 

finitos. 
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Figura 26 – Desenho 3-D da plataforma 6-SPS 
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6 ANÁLISE ESTÁTICA 

 

6.1 Método de elementos finitos 

O método de elementos finitos (MEF) consiste basicamente em discretizar domínios 

complexos, representando-os, de maneira aproximada, por uma reunião de um número 

finito de elementos.  

No caso de um domínio plano, os elementos podem ser triângulos ou quadriláteros. Já 

em modelos tridimensionais, como é o caso deste trabalho, a malha consiste em 

elementos também tridimensionais, podendo ter geometrias diversas. 

A solução do problema veio da equação de Poisson: 

      ( )        

Quando temos a condição de Dirchlet homogênea, considerando a condição de fronteira 

u = c (c = 0),  temos um problema de Dirchlet: 

{
     ( )       
             

 

Quando tratamos de geometrias simples, a solução pode ser obtida utilizando métodos 

de séries de Fourier, entretanto, quando falamos de formas complexas, utilizamos 

métodos numéricos. Por essa versatilidade, esse último método é deveras aplicado. 

O MEF começou a ser aplicado como é atualmente em 1943, quando o matemático 

Courant apresentou solução polinomial de problema de torção, seguindo procedimentos 

considerados como MEF. Em 1950 a indústria aeronáutica iniciou o uso do MEF para 

avaliar asas de aviões, e na década de 70 começaram a surgir os primeiros softwares: 

ANSYS, NASTRAN, ASKA. [30] Chama-se discretização quando uma região é tratada de 

forma aproximada e transformada para o conjunto de subdomínios chamados de 

elementos finitos (figura 28).  

 

• Elementos - É como são chamados os subdomínios  
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• Nós – Pontos de contato entre os elementos  

 

Figura 27 – Desenho 3D da plataforma 6-SPS [31] 

 

Podemos representar a equação do problema da seguinte forma: 

[ ]{ }   { } 

Sendo "u" a incógnita do problema, que pode representar diversas grandezas como 

temperatura, velocidade, deslocamento, entre outros; [K] é a matriz de rigidez e {F} o 

vetor força, desta forma podemos dizer que os deslocamentos (caso deste trabalho) são 

função direta da rigidez e da força dos elementos discretizados e da força atuante sobre 

eles. Resolvendo a equação e aplicando as condições de contorno, encontram-se valores 

de "u" aproximados para todos os nós que pertencem aos subdomínios. Com os valores 

"u" conhecidos para cada nó dos elementos determinam-se as informações internas ao 

elemento. A principal vantagem do método é transformar  o problema global em 

problemas locais, o que facilita sua resolução. Quanto maior o refinamento das malhas, 

maior será a precisão da resposta, entretanto, isso gera soluções mais demoradas (figura 

29).[30,31]  

 

Figura 28 – Desenho 3D da plataforma 6-SPS [31] 
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6.2 Simulação em elementos finitos 

6.2.1 Concepção do estudo 

Nesta seção será discutido o estudo feito a partir do software Ansys, que possibilitou 

verificar diferentes estados de tensão e alongamento recebidos pela plataforma, fossem 

estes promovidos por eventuais carregamentos considerados sobre a plataforma, ou 

simplesmente pela força proveniente dos seis motores elétricos acoplados aos atuadores. 

Para que fosse realizada a simulação pelo método de elementos finitos, alguns cenários 

foram considerados. No primeiro deles foi considerada a plataforma funcionando 

perfeitamente sem restrições de movimento e as juntas esféricas permitindo que não 

houvesse momento na extremidade de nenhum dos atuadores. 

Já no segundo caso, consideramos que houve travamento das rótulas, sendo os eventuais 

motivos deste travamento explicados nos capítulos subsequentes deste projeto. Esse 

travamento faria com que as juntas se comportassem como suportes fixos e gerariam 

outros tipos de esforços nos elos da plataforma, aumentando a probabilidade de falha 

(Figura 30). 

 

Figura 29 – Exemplo de forças de reação [32] 

(http://images.slideplayer.com/7/1632748/slides/slide_4.jpg, 2016) 

 

Para a realização deste estudo foram utilizadas como premissas dados provenientes de 

projetos anteriores, porém, em alguns casos não havia informações e foram escolhidas 

as premissas que fariam sentido para cada eventual situação. 
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Figura 30 – Intensidade da força no eixo z – (ACUÑA , 2009) [7] 

 

Segundo o trabalho de (ACUÑA , 2009) (figura 31) [7], para uma placa superior a 

100kgs, os esforços nos atuadores seriam próximos de 0N no eixo x, entre 4N e 8N no 

eixo y e chegariam próximos a 200N no eixo z. Esses valores variam de acordo com o 

movimento da placa, sendo maiores nos movimentos de descida. 

Entretanto, (SALCEDO , 2012) [10] considerou valores teóricos maiores do que esses 

para a construção da plataforma e fins de simulação. Segundo seu trabalho, a plataforma 

estaria sujeita a um carregamento de 350N sobre sua placa superior, o que acarretaria 

em forças axiais de aproximadamente 600N em cada atuador caso estas fossem 

distribuídas igualmente, como mostrado na figura abaixo (Figura 32, 33): 
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Figura 31 – Intensidade das forças em cada atuador – (SALCEDO , 2012) [10] 

 

Figura 32 – Configuração da plataforma na situação descrita acima- (SALCEDO , 2012) [10] 

 

Com estes resultados foi possível iniciar o estudo na plataforma de elementos finitos. 

6.2.2 Estudo da plataforma em condições corretas 

Explicados os problemas, podemos dar início à primeira parte do estudo pelo método de 

elementos finitos. Para isso, serão analisadas a alongamento do conjunto, forças de 

reação e tensões teóricas devida ao carregamento, além de outros aspectos. 

Para este estudo, foram consideradas: uma malha pelo método Hexa Dominante de 

primeira ordem, as malhas de primeira ordem são mais adequadas para geometrias 

delgadas, como o caso das pernas da plataforma, enquanto o tipo Hexa Dominante, 

variação do software Ansys para malhas tetraédricas é recomendada para geometrias 
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menos detalhadas, por possuir um menor número de nós, o que permite resultados mais 

velozes, do que as alternativas; uma força de 350 N concentrada no centroide 

geométrico da placa superior, somada a força resultante composta pela soma dos vetores 

de 600 N em cada atuador (tabela 3) (figura 34); além disso, o material utilizado foi um 

aço padrão, com limite de escoamento na ordem de  250 MPa, limite de ruptura de 450 

MPa, módulo de elasticidade de Young de 200 GPa e um coeficiente de Poisson de 0,3. 

 

Figura 33 – Diagrama de forças atuando na plataforma 

 

Para realizar a simulação foi necessário substituir as forças atuantes na plataforma por 

uma força resultante no centroide geométrico da placa superior, obedecendo o seguinte 

cálculo (tabela 3). Além disso, a posição da plataforma foi a de estado de mar 5 (figura 

24). 
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Tabela 3 – Diagrama de forças atuando na plataforma (caso 1) 

 

 

Figura 34 – Estudo de alongamento da plataforma para caso base 

 

Como resultado para a simulação no primeiro exemplo foi utilizado o critério de Von 

Mises e tivemos alongamentos máximas na ordem de 1,59 mm na região da placa 

superior, o que não apresenta maiores problemas à estrutura da plataforma. Além disso, 

nos eixos onde ocorreu a falha estrutural na plataforma, percebemos que já existe uma 

alongamento na parte onde há diferença de seção na ordem de aproximadamente 0,8 

mm. 

Quando é feita a análise do estado de tensões gerado na plataforma pelo carregamento e 

pelo esforço contrário dos atuadores, encontra-se como resultado tensões máximas na 

ordem de 261 MPa, justamente próximo à região onde ocorreu falha mecânica, 

Eixo /# Atuador 1 2 3 4 5 6 Subtotal Força na placa Força Resultante

x 110,99 -216,29 117,03 -206,28 -381,04 248,96 -326,63 0,00 326,63

y 467,67 508,75 526,38 495,56 462,31 542,70 3.003,37 350,00 -3.353,37

z -359,11 233,23 263,12 -268,09 -32,79 -59,08 -222,72 0,00 222,72

Módulo 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 3.029,28 350,00 3376,59

Forças Atuadores Plataforma (N)



35 

 

indicando que em casos um pouco mais extremos pode haver escoamento da estrutura, 

visto que o limite de escoamento do material está na ordem de 250 MPa. 

Entretanto o limite de ruptura do mesmo está na ordem de 450Mpa, (figura 36, 37) o 

que indica que o material não deve ter falhado, devido ao seu pouco tempo de uso. 

 

Figura 35 – Estudo de alongamento da plataforma para caso base. 

  

Desta forma, as evidências indicam que a causa deste defeito deve ter sido o travamento 

das pernas da plataforma, o que faria com que os atuadores ao tentarem se movimentar 

aumentassem sua força, chegando até o limite do motor. Na próxima etapa do trabalho, 
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estudaremos a que limites a plataforma pode ser levada para que não ocorra a falha.

 

Figura 36 – Detalhe da região de maiores tensões onde ocorreu a fratura do material 

 

 

6.2.3 Estudo da plataforma em condição de travamento das juntas esféricas  

 

Como vimos no caso anterior, os esforços aos quais a plataforma estaria sujeita em 

condições normais não seriam suficientes para causar falha mecânica na mesma. Desta 

forma, acredita-se que a falha ocorrida foi provocada pelo travamento da plataforma, o 

que resultaria em um esforço maior do que o projetado, pois os atuadores forçariam a 

placa superior para uma posição desejada, e não conseguiriam, por questões 

geométricas, atingi-la. Desta forma existiria sobrecarga nos atuadores, que imprimiriam 

forças superiores a 600N, podendo chegar a valores próximos do máximo atingível por 

estes dispositivos. Nesta seção, será realizado um estudo que demonstrará qual a força 

necessária nos atuadores para que a falha na plataforma tenha ocorrido. No próximo 

capítulo os eventuais motivos do travamento serão estudados. 

Para a primeira simulação, foi considerada uma força de 800N nos atuadores e 350N na 

placa. Tal qual na simulação anterior, uma força equivalente foi aplicada no centroide 

geométrico da placa superior para simular os esforços nos atuadores, como demonstrado 

na tabela abaixo (tabela 4). 
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Tabela 4 – Diagrama de forças atuando na plataforma (caso 2) 

Nos resultados obtidos percebemos que com forças desta magnitude ainda não seria 

possível que houvesse falha estrutural, pois as tensões máximas ficaram na ordem de 

340 MPa, ainda um pouco abaixo do limite de ruptura do material (figura 38). 

 

Figura 37 – Detalhe da região de maiores tensões onde ocorreu a fratura do material (caso 2) 

 Na última simulação foi considerado que cada atuador contribuiria com uma força de 

1,1kN , como será mostrado na tabela abaixo. 

 

Tabela 5 – Diagrama de forças atuando na plataforma 

 

Neste caso, as tensões máximas apresentadas seriam suficientes para levar o material a 

sua ruptura, atingindo tensões na ordem de 456 MPa, como mostrado no resultado das 

análises (figura 39). 

Eixo /# Atuador 1 2 3 4 5 6 Subtotal Força na placa Força Resultante

x 147,99 -288,39 156,04 -275,04 -508,06 331,95 -435,50 0,00 435,50

y 623,57 678,33 701,84 660,74 616,42 723,60 4.004,49 350,00 -4.354,49

z -478,82 310,97 350,82 -357,45 -43,72 -78,78 -296,97 0,00 296,97

Novo Mod 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 3.272,02 350,00 4386,28

Forças Atuadores Plataforma (N)

Eixo /# Atuador 1 2 3 4 5 6 Subtotal Força na placa Força Resultante

x 203,48 -396,53 214,55 -378,18 -698,58 456,43 -598,82 0,00 598,82

y 857,40 932,70 965,02 908,52 847,57 994,96 5.506,18 350,00 -5.856,18

z -658,37 427,59 482,38 -491,50 -60,11 -108,32 -408,33 0,00 408,33

Novo Mod 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 4.499,03 350,00 5900,86

Forças Atuadores Plataforma (N)
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Figura 38 – Detalhe da região de maiores tensões onde ocorreu a fratura do material (caso 3) 

 

 

 

Figura 39 – Detalhe da região de maiores tensões onde ocorreu a fratura do material 

 

As alongamentos neste caso variariam entre 0,92 mm (região efetivamente deformada) e 

2,78 mm nas áreas mais afetadas e a tensão máxima seria na ordem de 

aproximadamente 456 MPa, o que supera o limite de resistência à ruptura deste 

material. O critério de falha utilizado para a solução foi o de von Mises (figura 40, 41). 
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Figura 40 – Detalhe da região de maiores tensões onde ocorreu a fratura do material 

 

6.2.4 Estudo da plataforma em utilizando juntas flexíveis 

Para realização das análises, o material escolhido para as juntas foi o polietileno, que 

tem como principais propriedades: módulo de elasticidade de Young de 1,1 GPa, 

coeficiente de Poisson de 0,42, tensão de escoamento de 25 MPa e uma tensão de 

ruptura de 33MPa. Neste estudo as tensões apresentadas foram consideravelmente mais 

baixas que no anterior, apresentando solução satisfatória para o caso de carregamentos 

na ordem de 1kN, caso mais crítico estudado nos exemplos anteriores. 
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Figura 41 – Detalhe das tensões quando simulamos a plataforma com juntas flexíveis 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entretanto, as alongamentos para esta simulação foram ligeiramente maiores, como 

visto (figura 42, 43), chegando a ordem de 7mm, o que pode acarretar erros de 

posicionamento não desejados mas, em condições normais, não afetará o funcionamento 

da plataforma. 
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Figura 42 – Detalhe da alongamento na simulação com juntas esféricas 
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7 HIPÓTESES ACERCA DAS FALHAS 

 

7.1 Hipóteses 

Feito o estudo da análise estática da plataforma utilizando-se do método de elementos 

finitos, percebe-se que o modelo conceitual da plataforma encontra-se de acordo com as 

condições que seriam suficientes para seu funcionamento de forma correta (sem falhas 

estruturais).  

Pode-se dizer então que a falha existente no protótipo advém de diferenças entre o 

modelo e a plataforma que foi efetivamente construída. Desta forma, surgiram algumas 

hipóteses para entender as possíveis razões do defeito. 

Algumas das hipóteses contempladas neste trabalho foram: erros de programação que 

acarretariam em posições diferentes das previstas nos modelos, de forma que a 

plataforma passaria por posições de singularidade, o que travaria seu movimento e 

assim teríamos forças além das axiais envolvidas no problema; erros de tolerância que 

proporcionariam o mesmo tipo de problema, entretanto aceitariam soluções mais 

simples, como por exemplo a utilização de juntas flexíveis. 

7.2 Erro de programação 

O motivo mais provável para a falha que provocou o travamento da plataforma seria um 

erro de programação. A concepção de funcionamento da plataforma indica que algumas 

trajetórias entre as posições possíveis não deveriam ser percorridas. Tais percursos 

levariam às chamadas posições de singularidade, onde o funcionamento é prejudicado 

pela incompatibilidade geométrica da posição com sua posição subsequente.  

7.3 Erro por tolerância 

Outra hipótese que pode ser considerada é a de erro por tolerância geométrica, como 

vimos nos trabalhos de Ricardo Breganon [33], que cita o funcionamento de um 

mecanismo semelhante ao construído no Labrob. No trabalho de Ricardo foram 

realizados ensaios para obter a variação do comprimento do atuador em relação ao 

número de voltas do motor. Para fazer este estudo, ele escolheu posições aleatórias e 
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comparou o comprimento teórico dos atuadores com o real, relacionando a diferença 

com o número de voltas dos motores. (Figura 44). 

 

Figura 43 – Velocidade dos 6 atuadores em 12V [33] 

 

No trabalho de (BREGANON , 2014) a variável escolhida para comparar a 

movimentação dos seis atuadores foi a velocidade, a uma dada tensão elétrica. Como se 

percebe na figura, as velocidades possuem discrepância consideráveis, variando em 

torno de 5mm/s, mesmo tratando-se de atuadores do mesmo fabricante. Este fator 

também merece ser estudado mais afundo, para que o código de programação e a 

estratégia de controle prevejam eventuais erros neste sentido. 
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8 PROPOSIÇÕES PARA MELHORIA 

 

8.1 Estudo das proposições 

As hipóteses de falha apresentadas foram, portanto: falha em razão de posicionamentos 

não previstos no modelo, sejam eles por falha de programação ou por estratégia de 

trajetória; falha por posições finais equivocadas; ou falha de posicionamento 

ocasionadas por erros de tolerância nos fusos dos atuadores.  

Para cada possível falha, será apresentada uma diferente proposição para solução. No 

caso do erro por tolerância, poderíamos usar juntas flexíveis nas extremidades dos 

atuadores, como mostrado no capítulo 6, entretanto, abordaremos outra possível 

solução. 

Caso essa falha tenha sido causada por erros de programação (trajetória e/ou 

posicionamento da plataforma), outra eventual solução seria adotar um conjunto de 

extensômetros ligados ao controle da plataforma, de forma que ao se deformarem a 

certo nível os extensômetros indicariam que as tensões apresentadas no mecanismo 

foram acima do permitido, o que acionaria o desligamento dos atuadores e impediria um 

esforço além do suportado pela plataforma.  

Este eventual estudo será apenas validado nesta parte do trabalho. 

8.2 Extensometria 

8.2.1 Conceito de extensometria 

Nos projetos estruturais, geralmente são consideradas cargas aplicadas advindas de 

modelos, que por sua vez são estimativas e podem apresentar resultados diferentes do 

que acontece na prática. Desta forma, falhas ocorridas por desgaste ou sobrecarga 

podem ocorrer de forma inesperada em projetos mecânicos. Uma das alternativas usadas 

para testar a real efetividade dos modelos é a utilização de extensômetros (figura 45, 

46), “aparelhos que efetuam a transdução de pequenas quantidades de variações 

espaciais em quantidades equivalentes de variações na resistência elétrica.” [34] 
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Figura 44 – Esquema de um extensômetro [35] 

 (https://www.eecis.udel.edu/~portnoi/images/extensometria/Image207.gif, 2016) 

O princípio de funcionamento dos extensômetros elétricos resistivos consiste na 

variação de resistência elétrica do condutor (lâmina metálica) quando o mesmo sofre 

uma variação dimensional devido a alongamentos no material ao qual está acoplado. A 

lâmina metálica do extensômetro se deforma junto com o corpo e pode ser modelada 

como uma barra retangular. A resistência elétrica da lâmina metálica do extensômetro é 

proporcional à resistividade do metal e ao seu comprimento, e inversamente 

proporcional à sua área de seção transversal. Sabemos que: 

    
 

 
 

Onde R é a resistência elétrica,   é a resistividade do material do extensômetro,   o 

comprimento da lâmina e e A é a area (altura (a) x largura (b)) da mesma. Quando 

temos um alongamento do comprimento l, representado por um incremento     causado 

por uma força que deforma o material, temos um aumento proporcional a este na 

resistência elétrica. 

Após alguns algebrismos podemos calcular a fórmula de variação de resistências 

elétricas em extensômetros para pequenas alongamentos: 
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Por fim, chegamos à equação: 

   (
   

 
)
  

 
  

Onde k é o fator do extensômetro, que é a grandeza com a qual muda a resistência de  

acordo com uma dada alongamento e    é o modelo de elasticidade de Young definido 

    
 

 
 , leia-se tensão ( 

 

 
 ) divida pela alongamento 

  

 
. 

Com esta relação, além de acharmos a força com os outputs e propriedades do 

extensômetro, também podemos encontrar facilmente sua tensão, dividindo a força pela 

área.  

 

Figura 45 – Outro esquema de um extensômetros [34] 

Como pode-se imaginar, os sinais não saem do extensômetro em forma de gráficos ou 

relatórios, o que implica na necessidade dos chamados sistemas de medição. Isso se dá 

pelo fato de que as alongamentos medidas pelo extensômetro são normalmente 

pequenas, de forma a não terem magnitude suficiente para serem lidas diretamente por 

multímetros ou osciloscópios (figura 47).  
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Figura 46 – Diagrama do sistema de medição para medição de alongamento através de extensômetros 

[36] 

 (Apostila de Extensometria) 

Na figura acima vemos um diagrama que exemplifica o encadeamento de um sistema de 

medição. A resistência do extensômetro será medida no circuito e ampliada no 

amplificador, e por ultimo será convertida em sinal digital ou analógico.[34, 36] 

8.3 Projeto sensor de força 

Para que o projeto do extensômetro fosse realizado, fez-se necessário escolher um 

modelo disponível no mercado que atendesse às tensões exigidas pelo projeto. Após 

pesquisa, escolhemos os extensômetros com resistência nominal de 350 Ω, tensão 

máxima de 10V, com dimensões de 2,0mm x 2,5mm com placa de 7,6mm x 5,8mm, e k 

teórico de 2,1, da empresa Ômega, como visto no recorte do catalogo abaixo (figura 48).  
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Figura 47 – Recorte do catálogo de extensômetros Ômega. [37] 

  

 

 

Concluída esta etapa, era necessário que fosse escolhido um ponto de aplicação do 

dispositivo na plataforma. A região escolhida foi a mostrada na (figura 49). 

 

Figura 48  – Região em que podem ser colocados os extensômetros – aos pares dialmentralmente oposto. 

Totalizando 12 ( entre os mesmo podem ser colocadas as resistências de carvão) 

 

Essa escolha se deu pelo fato de que esta região era a região mais próxima a região de 

máximas tensões na qual os dispositivos poderiam ser acoplados com facilidade, devido 

a geometria plana da região. Para acoplar o extensômetro na região é recomendado pelo 

fabricante o uso de cola à base de cianoacrilato, comercialmente conhecida como 

Superbonder.  
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Figura 49 – Dimensões dos extensômetros. [37] 

  

 

A fim de que haja um bom desempenho do extensômetro é necessário que o dispositivo 

seja colado de forma adequada, para que não existam tensões resultantes do 

acoplamento. Para verificar isto basta testar o aparelho com a plataforma em repouso. 

 

Figura 50 – Diagrama da ponte de Wheatstone [34] 

 

Visando melhorar a precisão dos extensômetros que podem apresentar variações não 

desejadas em sua resistência, devido à variações dimensionais, uma técnica utilizada é 

ligá-los na configuração de Ponte de Wheatstone (figura 51), como sugerido acima. 

Para construção da ponte o recomendado é a utilização de duas resistências ativas 

(extensômetros 350Ω) e duas passivas feitas de carvão (resistência de 350Ω). 

A tensão de saída da ponte pode ser expressa como: 
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Sendo     a resistencia do primeiro extesômetro e     a resistência do segundo 

extensômetro, dadas pelas seguintes equações (a resistência irá diminuir devido à 

compressão no eixo): 

            

            

Sendo    a resistência nominal do extensômetro. 

As equações acima podem ser reescritas como: 

          

          

Logo: 

   
   

 
 
  

    
  

Desta forma, podemos encontrar diretamente a tensão na região na qual os 

extensômetros estão posicionados. 

  
     
  

 

Sendo os parâmetros definidos como: 

  = tensão unidimensional medida no extensômetro 

   = tensão de saída 

       , onde   é o coeficiente de Poisson do material (onde o fator teórico é 2,1) 

E = tensão de alimentação da ponte 

   = módulo de Young do material  

A tensão máxima sugerida para este projeto é de 100 MPa, pois é a tensão nas 

proximidades da região da ruptura quando a tensão máxima chega na ordem de 

400MPa. A tensão elétrica escolhida para alimentação do sistema foi de 10V em função 

da faixa de funcionamento dos extensômetros. Para implementação desta configuração 

seriam necessários doze extensômetros (acoplados ao pares nas pernas da plataforma, 

em configuração diametralmente oposta) e doze resistores de carvão.[34,36]  

  



51 

 

9 CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 

 

Este trabalho apresenta a plataforma de Stewart que foi desenvolvida como uma 

ferramenta para simular a movimentação de navios em diferentes condições de mar que, 

entretanto, passou por uma falha estrutural, acarretando a interrupção do projeto. O 

objetivo maior deste trabalho é apontar as possíveis causas da falha e propor soluções 

viáveis para sua solução em novas aplicações e testes da plataforma.  

Como primeira conclusão, podemos citar o fato de que os trabalhos realizados 

abordaram de forma bastante criteriosa a maioria dos aspectos referentes à plataforma, e 

propuseram projetos com soluções inovadoras, no entanto, a parte estrutural da 

plataforma não foi discutida na profundidade necessária. 

Como segunda conclusão temos que as escolhas dos elementos da plataforma, tanto do 

ponto de vista das juntas, quanto do ponto de vista dos atuadores, foram acertadas. No 

caso das juntas, as configurações teoricamente são iguais no que diz respeito ao número 

de graus de liberdade, e quanto aos atuadores elétricos, estes são os que mais se 

adequam ao funcionamento deste mecanismo. 

Como terceiro ponto importante, a cinemática inversa do mecanismo mostrou que as 

configurações testadas apresentaram validade teoricamente e na forma gráfica, 

permitindo a continuidade no estudo. 

Como quarto ponto, conclui-se que em condições normais, mesmo podendo ter sofrido 

alongamento em regime plástico, a plataforma não deveria ter sofrido ruptura. Desta 

maneira ficou claro que o erro deve ter acontecido por movimentos não planejados, que 

levariam a plataforma à posições de singularidade, ocasionando assim a fratura de seu 

material. 

Por fim, como principal ponto ficou claro que a solução para o funcionamento pode ser 

feita com o auxílio de extensômetros, que acusariam eventuais não conformidades do 

movimento, fazendo com que os atuadores parassem de atuar, permitindo eventuais  

correções na programação de sua trajetória. A outra proposição seria a substituição das 

juntas convencionais por elementos flexíveis, o que diminuiria consideravelmente as 

tensões atuantes na plataforma.  
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Como sugestão para trabalhos futuros fica a implementação dos extensômetros, junto 

com seu devido teste, além do projeto do sistema de medição que seria necessário para 

leitura de seus sinais. Feito isso, seria necessário também que a correção do programa 

de movimentação fosse feita de forma iterativa, isto é, a cada vez que o extensômetro 

parasse, o programa deveria ser corrigido, além da inclusão de um trecho referente ao 

desligamento dos atuadores em caso da tensão ser excedida. 
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APÊNDICE A – CÓDIGO MATLAB 

 

%Ângulo de rotação 
x = 0 
y = 0 
z = 0 
Alt = 800 

  
%Matriz de rotação 
Rz = [cosd(z), -sind(z), 0; sind(z), cosd(z), 0; 0, 0, 1] 
Ry = [cosd(y), 0, sind(y); 0, 1, 0; -sind(y), 0, cosd(y)] 
Rx = [1, 0, 0; 0, cosd(x), -sind(x); 0, sind(x), cosd(x)] 
Rt = Rz*Ry*Rx 

  
%Vetores 
Ox = 0 
Oy = 575 
Oz = 0 

  
AO = [ Ox; Oy; Oz] 

  
Cx = 0 
Cy = 0 
Cz = Alt 

  
OC = [Cx; Cy; Cz] 

  
Bx = 259.8 
By = 383.5 
Bz = Alt 

  
BC = Rt*[Bx; By; Bz] 

  
Ix = 461.3  
Iy = 266.5 
Iz = Alt 

  
IC = Rt*[Ix; Iy; Iz] 

  
Jx = 461.3 
Jy = -266.5 
Jz = Alt 

  
JC = Rt*[Jx; Jy; Jz] 

  
Kx = 259.8 
Ky = -383.5 
Kz = Alt 

  
KC = Rt*[Kx; Ky; Kz] 

  
Lx = -201.5 
Ly = -166.5 
Lz = Alt 

  
LC = Rt*[Lx; Ly; Lz] 
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Mx = -201.5 
My =  166.5 
Mz = Alt 

  
MC = Rt*[Mx; My; Mz] 

  
D0x = 866 
D0y = 75 
D0z = 0 

  
DO = [ D0x; D0y; D0z] 

  
AD = DO - AO 

  
E0x = 866 
E0y = -75 
E0z = 0 

  
EO = [ E0x; E0y; E0z] 

  
DE = EO - DO 

  
F0x = 0 
F0y = -575 
F0z = 0 

  
FO = [ F0x; F0y; F0z] 

  
EF = FO - EO 

  
G0x = -129.9 
G0y = -500 
G0z = 0; 

  
GO = [ G0x; G0y; G0z]; 

  
FG = GO - FO; 

  
H0x = -129.9; 
H0y = 500; 
H0z = 0; 

  
HO = [ H0x; H0y; H0z]; 

  
AB = AO+OC-Rt*BC; 
DI = DO+OC-Rt*IC; 
EJ = EO+OC-Rt*JC; 
FK = FO+OC-Rt*KC; 
GL = GO+OC-Rt*LC; 
HM = HO+OC-Rt*MC; 

  
norm(AB) 

norm(DI) 

norm(EJ) 

norm(FK) 

norm(GL) 

norm(HM) 
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%Plotagem 
plot3([BC(1),AO(1)],[BC(2),AO(2)],[BC(3),AO(3)],'b','LineWidth',1.5) 
hold on 
grid on 
axis ([-500 1000 -800 1000 0 1300]) 

  
plot3([IC(1),DO(1)],[IC(2),DO(2)],[IC(3),DO(3)],'b','LineWidth',1.5) 
hold on 

  
plot3([JC(1),EO(1)],[JC(2),EO(2)],[JC(3),EO(3)],'b','LineWidth',1.5) 
hold on 

  
plot3([KC(1),FO(1)],[KC(2),FO(2)],[KC(3),FO(3)],'b','LineWidth',1.5) 
hold on 

  
plot3([LC(1),GO(1)],[LC(2),GO(2)],[LC(3),GO(3)],'b','LineWidth',1.5) 
hold on 

  
plot3([MC(1),HO(1)],[MC(2),HO(2)],[MC(3),HO(3)],'b','LineWidth',1.5) 
hold on 

  
plot3([AO(1),DO(1)],[AO(2),DO(2)],[AO(3),DO(3)],'b','LineWidth',1.5) 
hold on 

  
plot3([DO(1),EO(1)],[DO(2),EO(2)],[DO(3),EO(3)],'b','LineWidth',1.5) 
hold on 

  
plot3([EO(1),FO(1)],[EO(2),FO(2)],[EO(3),FO(3)],'b','LineWidth',1.5) 
hold on 

  
plot3([FO(1),GO(1)],[FO(2),GO(2)],[FO(3),GO(3)],'b','LineWidth',1.5) 
hold on 

  
plot3([GO(1),HO(1)],[GO(2),HO(2)],[GO(3),HO(3)],'b','LineWidth',1.5) 
hold on 

  
plot3([HO(1),AO(1)],[HO(2),AO(2)],[HO(3),AO(3)],'b','LineWidth',1.5) 
hold on 

  
plot3([BC(1),IC(1)],[BC(2),IC(2)],[BC(3),IC(3)],'b','LineWidth',1.5) 
hold on 

  
plot3([IC(1),JC(1)],[IC(2),JC(2)],[IC(3),JC(3)],'b','LineWidth',1.5) 
hold on 

  
plot3([JC(1),KC(1)],[JC(2),KC(2)],[JC(3),KC(3)],'b','LineWidth',1.5) 
hold on 

  
plot3([KC(1),LC(1)],[KC(2),LC(2)],[KC(3),LC(3)],'b','LineWidth',1.5) 
hold on 

  
plot3([LC(1),MC(1)],[LC(2),MC(2)],[LC(3),MC(3)],'b','LineWidth',1.5) 
hold on 

  
plot3([MC(1),BC(1)],[MC(2),BC(2)],[MC(3),BC(3)],'b','LineWidth',1.5) 
hold on 
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figure() 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


