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EMENTA

Conceitos e notações relacionadas aos mecanismos ;Análise cinemática de mecanismos planos e tridimensionais;
Formulação de Newton-Euler; Análise dinâmica de mecanismos planos e tridimensionais; Síntese cinemática e dinâmica
de mecanismos tridimensionais; Métodos analíticos para síntese cinemática de mecanismos planos; Métodos numéricos
para síntese cinemática e dinâmica de mecanismo
OBJETIVO (S) DO COMPONENTE

METODOLOGIA

- Aulas expositivas no quadro.
- Apresentação de slides em data show.
- Estudo dirigido com listas de exercícios.
AVALIAÇÃO

−
−

Avaliações escritas.
Trabalhos e exercícios extraclasses

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1.

Conceitos e notações relacionadas aos mecanismos: introdução, sistemas de classificação, corpos rígidos
e resistentes, movimento relativo e absoluto, pares cinemáticos inferiores e superiores, mecanismos básicos
(quadriláteros articulados, biela-manivelas), ângulos de transmissão e pressão, cadeias cinemáticas, inversão
de um mecanismo, mecanismos equivalentes, notações simbólicas. Graus de mobilidade. Mecanismos seriais
e paralelos, modelos cinematicos planos e tridimensionais.
2. Análise cinemática de mecanismos planos e tridimensionais: análise dos deslocamentos, velocidades e
acelerações. Emprego de métodos vetoriais e matriciais. Análise cinemática direta e reversa. Região de trabalho
e Singularidades. Desenvolvimento da análise cinemática dos seguintes mecanismos planos: manipulador serial
2-R e paralelo 3-RRR. Desenvolvimento da análise cinemática dos seguintes mecanismos tridimensionais
RSSR, 6-SPS.
3. Análise dinâmica de mecanismos planos e tridimensionais: introdução, propriedades de massa, forças de inércia.
Formulação de Newton-Euler: análise cineto-estatica pelo método dos números complexos, método da
superposição, método matricial. Formulação Lagrangiana.
Síntese do tipo, do número e dimensional: síntese cinemática, síntese topológica, síntese do número de peças do
mecanismo e síntese das dimensões de suas peças, espaçamento dos pontos de precisão, polinômios de Chebishev.
4. Métodos analíticos para síntese cinemática de mecanismos planos: equações de deslocamento do
quadrilátero articulado. Especificações de projeto e variáveis livres. Métodos de síntese para Três, quatro e cinco
posições de precisão da peça acopladora.
5. Síntese cinemática de mecanismos tridimensionais: métodos vetoriais e matriciais para síntese, síntese de
mecanismos RSSR, 6-SPS
6. Síntese dinâmica de mecanismos planos e tridimensionais: Técnicas de Balanceamento de mecanismos,
adição de massa, molas, cilindros hidráulicos ou pneumáticos e emprego de mecanismos redundantes. Métodos
analiticos para atenuação parcial ou eliminação das forças transmitidas para a base, métodos analiticos para
atenuação parcial ou eliminação dos momentos transmitidos para a base, métodos para minimizar a flutuação
dos torques/forças dos atuadores.
7. Métodos numéricos para síntese cinemática e dinâmica de mecanismos: introdução aos métodos de
otimização. variáveis de projeto, restrições de projeto, função-objetivo, espaço de projeto. Método do Gradiente
Reduzido Generalizado. Exemplos de aplicação.Tipos estruturados de dados
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