
Resumo  

A modelização de sistemas é um resultado da aplicação das leis da física e dos formalismos da 

matemática. Os manipuladores robóticos são sistemas mecânicos passíveis de uma descrição desse 

tipo; contudo, ocorrem sérias dificuldades no processo de obtenção e cálculo do respectivo modelo, 

devido não só à sua extensão mas também à sua complexidade. A fim de resolver estes problemas 

foram propostos diversos métodos. No entanto, uma análise mais profunda revela que os resultados 

obtidos não são mais do que formas diferentes de um mesmo modelo. Assim, uma modelização 

verdadeiramente alternativa passa pela reformulação de todo o processo.  

Neste trabalho desenvolve-se um processo de modelização com base em conceitos estatísticos o que 

permite uma perspectiva experimentalista. De facto, o novo modelo está bem adaptado ao tratamento 

numérico de dados por computador e conduz a resultados claros e precisos. A aplicação do método 

estatístico à cinemática, à dinâmica e ao sistema cinemático-dinâmico de manipuladores robóticos 

revela não só as respectivas propriedades fundamentais, como ainda sugere novas orientações para 

o desenvolvimento de robots mais eficientes. Por outro lado, os manipuladores robóticos são 

estruturas mecânicas que apresentam fortes limitações face às capacidades evidenciadas pelo braço 

humano. O método estatístico é aplicado a um modelo do braço com actuadores biomecânicos. Os 

resultados mostram que fazer uma cópia das estruturas óssea e muscular é uma opção fundamental 

para o desenvolvimento de uma nova geração de manipuladores robóticos.  

Abstracts 

The mathematical modelling of physical phenomena is an essential step towards the study of the 

world. Fundamental sciences like mathematics and physics provide a framework where basic 

concepts are formulated and general laws are derived. This blend of mathematical and physical 

considerations constitutes a model and, as such, it is an appropriate tool to investigate the system 

behaviour.  

The study of robot manipulators is a typical example of the modelling process, but their kinematic and 

dynamic descriptions require laborious computations. Several approaches have been developed 

namely, recursive numerical computations, symbolic calculation and bond graphs; however, a deeper 

investigation of the fundamental concepts in use reveals that, in fact, we have merely different forms of 

the same model.  

This study presents an altemative modelling method based on statistical concepts. In this line of 

thought, the kinematic, the dynamic and the kinematic-dynamic systems are analysed through the 

statistical formalism, which reveals, clearly, its fundamental properties. These conclusions suggest 

that superior performances require more sophisticated manipulator structures. The human arm may be 



considered as the ideal manipulator and, as such, constitutes a reference in order to develop new 

structures. The statistical analysis of the biomechanics of the arm in the sagittal plane conduces to 

important conclusions leading to the conception of a new generation of robotic manipulators.  


