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Resumo 

 

O presente trabalho surge no âmbito da dissertação relativa à obtenção do grau de 

mestre em Engenharia Metalúrgica e de Materiais, pela Faculdade de Engenharia da 

Universidade do Porto. Este reporta ao estágio curricular realizado no CEiiA que consistiu 

no desenvolvimento de uma nova metodologia para calibração de robôs antropomórficos 

de 6 ou mais eixos.  

Numa primeira fase desta dissertação, é feita uma revisão ao estado da arte dos 

robôs industriais, analisando mais em pormenor o tipo de robôs antropomórficos, o seu 

design, modelo cinemático e principais características para operações de maquinação. 

Seguidamente é feita uma análise da calibração de robôs industriais, das técnicas 

e equipamentos existentes para a realização e controlo desta. 

Sendo o principal objetivo desta dissertação o desenvolvimento de uma 

metodologia de calibração de um robô industrial de 6 ou mais eixos, após feito este 

estudo, é examinado o caso prático realizado no CEiiA, com a demonstração dos 

equipamentos, softwares e materiais utilizados, os procedimentos efetuados e 

apresentados e analisados os resultados obtidos, demonstrando que foi possível a 

calibração de um robô antropomórfico com repetibilidade final de 0,189 mm e precisão 

de 0,560 mm, melhorada em mais de 10 vezes em relação à precisão inicial do mesmo 

robô.  

Por fim, são concretizadas as considerações finais sobre o trabalho desenvolvido, 

apresentada a melhor solução testada que satisfaz o desafio inicial desta dissertação, e 

tecidas algumas recomendações futuras no âmbito da calibração de robôs industriais. 
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Abstract  

  

The present work was developed in the scope of the dissertation regarding the 

obtention of the master’s degree in Metallurgical and Materials Engineering, by the Faculty 

of Engineering at the University of Porto. This study reports to the internship at CEiiA, 

which consisted on developing a new methodology for calibration of anthropomorphic 

robots with 6 or more axis. 

In a first stage of this dissertation, a review is made on the state of the art of 

industrial robots, with a deeper analysis of the anthropomorphic robots, their design, 

kinematic model and main characteristics for machining operations.  

Afterwards, a study is done on industrial robot calibration, the existing techniques 

and equipment for its execution and control. 

Since the main objective of this thesis is the development of a methodology capable 

of calibrating an industrial robot with 6 or more axis, the case study at CEiiA is examined, 

presenting the equipment, software and materials used, the procedures performed and 

presented and analysed the results obtained, showing that the calibration of an 

anthropomorphic robot was possible, with the final repeatability capacity of 0,189 mm  

and a precision of 0,560 mm, more than 10 times lower than the initial measured in the 

same robot. 

At last, some final considerations about the developed work are done, presenting 

the best solution tested that satisfies the initial challenge of the dissertation, and some 

future recommendations are done in the scope of industrial robots calibration.  
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1. Introdução 

 
1.1  Apresentação do CEiiA 

O CEiiA, Centro de Engenharia e Desenvolvimento do Produto, foi criado em 1999 

com o objetivo de aumentar a competitividade da indústria automóvel em Portugal dando 

suporte à mesma. Ao longo dos anos a atividade do CEiiA expandiu, focando-se em 

diferentes áreas como aeronáutica, naval e offshore, aeroespacial e mobilidade urbana, 

desenvolvendo soluções com vista a melhoria da mobilidade. 

Hoje, o CEiiA é uma referência mundial em investigação, design, testes, 

desenvolvimento e fabrico produtos e soluções para as variadas indústrias da área da 

mobilidade, tendo a capacidade de assegurar por completo o ciclo de desenvolvimento de 

um novo produto, desde a definição de requisitos, criação de protótipos, variados 

processos de engenharia e homologação e certificação. 

1.2  Âmbito e objetivos da dissertação 

Esta dissertação e estágio curricular realizaram-se no âmbito da obtenção do grau 

de mestre em Engenharia Metalúrgica e de Materiais, pela Faculdade de Engenharia da 

Universidade do Porto. O principal objetivo deste trabalho foi o desenvolvimento de uma 

metodologia para calibração de robôs antropomórficos de 6 ou mais eixos, para isso foram 

testadas várias soluções com o robô de 6 + 1 eixos da marca Yaskawa, disponível no CEiiA. 

Nesta esta visou-se estudar uma alternativa às metodologias até agora desenvolvidas para 

calibração e testes de desempenho e identificação de falhas, de forma a reduzir o tempo 

despendido nestas assim como realizar uma calibração mais correta de equipamentos e 

obter uma melhor prestação deste e consecutivamente melhor produto final.    

1.3 Contributo do trabalho 

Além de atingir os objetivos ou a resolução do problema colocado pelo CEiiA, esta 

dissertação é um contributo para a indústria na forma como são analisados e testados 

alguns dos métodos de calibração, desenvolvendo uma metodologia de calibração que 

resulta na melhoria do desempenho de precisão e repetibilidade que são comuns e 

transversais a todos os utilizadores e integradores de células robóticas de 6 ou mais eixos 

com recurso a programação off-line. 

Para além disto, este estudo de certa forma demonstra as especiais necessidades 

de calibração para este tipo de equipamentos quando comparados ao que recorrem a 
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operações teach & learn (programação de posições diretamente no controlador do robô), 

criando uma base onde os utilizadores e integradores de células robóticas, utilizadas para 

este tipo de operação, possam desenvolver e aplicar novos métodos de controlo e 

mitigação de erros durante os seus processos de fabrico, melhorando assim o desempenho 

dos seus equipamentos e qualidade dos seus produtos. 

1.4 Metodologia de trabalho 

 

A fase inicial deste trabalho consistiu num estudo aprofundado sobre robôs 

industriais, mais concretamente robôs antropomórficos, o seu funcionamento e 

metodologias de calibração, de forma a ser possível o desenvolvimento de uma técnica de 

calibração para o robô deste tipo presente no CEiiA.  

Foram consultadas as empresas Norcam e Roboplan de modo a obter algumas 

informações relativas ao equipamento a calibrar, bem como possíveis abordagens para o 

desenvolvimento desta nova metodologia. A Norcam - Engenharia e Design Industrial Lda 

tem como principal atividade o desenvolvimento e implementação de sistemas 

CAD/CAM/CAE, integrando softwares CAD/CAM da Autodesk Manufacturing, entre outras 

soluções tecnológicas industriais avançadas, atuando neste momento a nível 

internacional. A Roboplan é uma empresa integradora perita em robótica industrial e 

automação, dispondo de uma equipa qualificada na implementação, programação e 

manutenção de sistemas de automação e robótica. São também os representantes da 

marca de robôs industriais Yaskawa em Portugal.  

O passo seguinte foi o planeamento de um processo de maquinação capaz de refletir 

alterações na precisão do robô durante a mesma, ajudando a identificar os locais e 

direções dos possíveis desvios existentes.  

O restante trabalho consistiu em iterações de diferentes tipos de calibração física 

e via software, efetuando testes de maquinação entre estas de forma a avaliar o impacto 

de cada uma das alterações realizadas.  

Por fim foi realizada uma última maquinação para análise da precisão atingida com 

o melhor processo de calibração e também testada a capacidade de repetibilidade do robô 

em diferentes condições. Com estes dados, foram identificadas as melhorias aplicadas a 

este robô, e analisado e definido qual o melhor processo de calibração para o mesmo. 

Como último passo foi realizado um teste a fim de determinar um possível erro no plugin 
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de cálculo de alturas de ferramenta disponível no software Autodesk® PowerMill® Ultimate 

2020. 

1.5 Estrutura da dissertação 

A presente dissertação está dividida em 5 capítulos: Introdução, Estado da arte, 

Caso prático realizado no CEiiA, Considerações Finais e Recomendações futuras.  

A introdução é igualmente dividida em 5 subcapítulos, iniciando com apresentação 

do CEiiA, seguido de uma breve descrição do âmbito e objetivos deste trabalho. É ainda 

explicado o contributo deste trabalho e por fim descrita a metodologia de trabalho e a 

estrutura da dissertação. 

O estado da arte está dividido em dois tópicos com os temas mais relevantes para 

este trabalho. Primeiro é realizada uma abordagem aos robôs industriais, sendo feito um 

enquadramento histórico e de mercado, uma análise da classificação deste tipo de robôs, 

uma análise mais profunda dos robôs antropomórficos e a sua aplicabilidade para trabalhos 

de maquinação. Na segunda parte deste capítulo é desenvolvido o estudo da calibração 

de robôs industriais.  

O caso prático realizado no CEiiA encontra-se separado em 3 partes, após uma breve 

introdução do trabalho são demonstrados os equipamentos, softwares e materiais 

utilizados durante este caso prático, seguido dos processos de calibração realizados nos 

equipamentos Yaskawa Motoman e por fim realizada uma análise da repetibilidade do robô 

calibrado.  

A dissertação finaliza-se nos últimos dois capítulos com considerações finais 

relativas ao trabalho realizado e algumas recomendações futuras. 

 

2. Estado da Arte 

 
2.1 Robôs Industriais  

Segundo a ISO 8373 lançada em 2013 pela Federação Internacional de Robótica, um 

robô industrial é definido como: um manipulador multiuso controlado e reprogramado de 

forma automática, capaz de movimentos em três ou mais eixos que pode ser fixo num 

local ou móvel para utilização em aplicações e sistemas de automação industrial. Devem 

ser consideradas as seguintes definições para os termos mencionados nesta ISO: 
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- Reprogramável: Movimentos e funções auxiliares podem ser modificados sem 

alterações físicas 

- Multiuso: Capaz de se adaptar a diferentes aplicações, podendo ser necessário 

alterações físicas; 

- Eixo: Um movimento individual de um elemento da estrutura do robô, que pode 

ser da forma linear ou rotacional. 

Em adição a estes robôs multiusos, existem também uma série de robôs indústrias 

desenvolvidos exclusivamente para determinadas aplicações tais como por exemplo 

assistência a operações de outras máquinas, colaborativos, e assemblagem de circuitos 

eletrónicos impressos. Estes não cumprem a definição da ISO 8373 pois possuem uma única 

aplicação, não sendo, portanto, multiusos [1]. 

2.1.1 Enquadramento histórico  

A história da automação industrial é caracterizada por períodos de rápida mudança 

de metodologias e equipamentos, quer como uma causa, ou talvez um efeito, estes 

períodos de mudança nas técnicas e equipamentos de automação está diretamente ligado 

à economia global.  

A utilização de robôs industriais iniciou-se em 1961 quando a General Motors 

introduziu na sua fábrica um robô da marca Unimation, utilizando-o para o transporte de 

peças acabadas de fundir e soldadura de componentes em automóveis. Poucos anos 

depois, em 1969, Victor Scheinman, pioneiro na área da robótica, desenvolveu o Braço de 

Stanford, o primeiro braço articulado elétrico. Este foi visto como uma grande inovação 

pois operava em seis eixos, aumentando a liberdade de movimento comparado com os 

robôs de um ou dois eixos desenvolvidos até ao momento.  O Braço de Stanford marcou o 

início da revolução dos robôs antropomórficos, transformando as linhas de montagem e 

fabrico e permitindo a criação de novas empresas como a KUKA e a ABB Robotics [2]. 

Como referido anteriormente, existe uma ligação entre a venda e aplicação de 

robôs industriais e o fator económico mundial. Como exemplo, durante a crise económica 

em 2009, houve uma quebra enorme nas vendas deste tipo de equipamentos, havendo um 

aumento de quase 40% em 2011, maioritariamente na indústria automóvel e metalúrgica 

[3].  
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De 2011 a 2018 o aumento foi de aproximadamente 395% em que em 2018 foram 

vendidas 422,271 unidades, representando um valor aproximado de 16.5 mil milhões de 

dólares (sem contabilizar software e equipamento acessório) [4].  

À data de realização desta dissertação, os dados estatísticos mais recentes e fiáveis 

são relativos ao ano de 2018, sendo os dados relativos a 2019 meramente estimativos. 

Deve ser tido em consideração que o mundo está em constante mudança e a evoluir 

tecnologicamente a um ritmo cada vez mais elevado. É impossível prever com certeza que 

tipo de desafios as empresas vão encontrar nos próximos cinco anos. Ciclos de produção 

cada vez mais curtos em sistemas de produção mais eficientes e precisos de forma a 

reduzir custos e aumentar a produção são os principais requisitos das mais variadas 

indústrias que juntamente com a escassez de recursos e a volatilidade dos mercados são 

apenas alguns dos parâmetros que vão moldar o futuro da economia, não apenas, mas 

também, no mercado de robôs industriais.  

Aqueles que pretenderem manter a sua liberdade empreendedora e lutar de forma a ver 

a sua empresa crescer necessitam responder a novas tendências e evoluções nos mercados 

de forma antecipada e flexível, criando margem de manobra para melhorar a qualidade 

dos seus produtos e assim afirmar e aumentar a sua presença no mercado.  

 As tecnologias robóticas inteligentes permitem às empresas reagir e responder de 

forma ágil e eficaz à mudança de condições nas infraestruturas, à variação dos requisitos 

a nível de capacidade de produção, à necessidade de maior variedade de produtos a 

fabricar e a novas tendências dos consumidores. Segundo a consultora PwC, é espectável 

que haja um crescimento nas vendas no setor dos robôs industriais devido aos recentes e 

cada vez mais numerosos conflitos comerciais a nível mundial. Estes referem que os anos 

de livre comércio global estável levou a que se estabelecessem cadeias de distribuição 

globais. Estas cadeias estão cada vez mais a ser afetadas pelas barreiras mencionadas, 

sendo necessário aumentar a flexibilidade na produção por parte das empresas, sendo um 

dos principais meios necessários para atingir este objetivo a implementação destas 

tecnologias [5]. 

Como mencionado anteriormente e visível na figura 1, 2018 foi o sexto ano 

consecutivo com o maior número de unidades vendidas, mais 6% comparado a 2017, em 

que mais de um terço (36%) foi instalado na China. No final de 2018 encontravam-se em 

operação aproximadamente 2,4 milhões de unidades, cerca de 26% dos robôs industriais 

existentes a nível mundial [6]. 
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A nível de distribuição mundial, a Ásia, incluindo a Austrália e Nova Zelândia, 

continua a ser o principal mercado embora seja notória uma estagnação no crescimento 

de unidades vendidas nesta zona, este foi de apenas 1% relativamente a 2017. A Europa é 

o segundo principal mercado para este tipo de equipamento, o crescimento relativo ao 

ano anterior foi de 14% atingindo 75.560 unidades, um novo máximo pelo sexto ano 

consecutivo. O crescimento foi ainda maior no continente Americano, com cerca de 55.212 

robôs instalados, 20% mais que no ano anterior [7]. 

Deve ser também mencionado que 74% do total de robôs industriais vendidos em 

2018 foram para apenas cinco países, a China, Japão, Estados Unidos da América, Coreia 

do Sul e Alemanha [7]. 

 

Considerando as aplicações dos robôs por setor industrial, em 2018 seguiu-se o 

padrão dos anos anteriores, onde a indústria automóvel continua a ser o principal cliente 

com cerca de 30% do total de instalações, seguindo-se a indústria de produtos elétricos e 

eletrónicos (25%), metalurgia e maquinação (10%), produtos químicos e plástico (5%) e 

indústria alimentar (3%). Nesta distribuição encontram-se 19% dos robôs industriais onde 

não existe informação sobre o tipo de indústria onde estão aplicados, este percentil é 

cinco pontos superior ao observado no ano anterior. A evolução do mercado nos três 

últimos anos pode ser analisada em pormenor na figura 2 [7]. 

Olhando para o futuro próximo, prevê-se que a aplicação e utilização de robôs 

industriais irá continuar a seguir o padrão de crescimento que tem vindo a ser observado, 
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Figura 1. Distribuição de vendas anuais de robôs industriais no mundo de 2008 a 2018 [6]. 
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estimando um crescimento de 12% por ano entre 2020 e 2022, representando a instalação 

de 2 milhões de novos robôs industriais a nível mundial [7].  

Sendo o âmbito deste trabalho relativo a robôs industriais do tipo articulado, a 

definição destes por género será apresentado mais à frente no ponto 2.1.2, é importante 

realçar os dados relativamente a este tipo de equipamento em específico. 

A venda deste tipo de robôs tem seguido a tendência do mercado global, sendo o 

crescimento anual estimado nas vendas na ordem dos 16% entre 2019 e 2023. Neste 

momento este tipo de robô é o mais comum em ambiente industrial, representando 

aproximadamente 60% dos robôs industriais instalados mundialmente [8,9,10,11]. 

 

  Atualmente, estima-se que existam a nível global mais de 5,6 milhões de robôs 

articulados industriais, sendo que 78% são destinados a aplicações de manipulação de 

peças, soldadura e pintura, enquanto que para operações de maquinação é inferior a 5%. 

Uma das principais razões para este aumento é a redução do custo dos equipamentos e o 

aumento do preço da mão de obra. Para além de o custo destes estar a diminuir, estão 

também a ficar mais eficientes, rápidos, precisos e flexíveis a nível de aplicações e 

tarefas. Tendo em conta estes fatores, é natural que cada vez mais operações e trabalhos 

indústrias sejam candidatos à automação. Esta é a tendência mais importante que tem 

levado ao crescimento do mercado de robôs industriais. Outra razão a ser considerada é, 

com a evolução da tecnologia aplicada nos robôs, a sua capacidade para realizar cada vez 

Figura 2. Número de robôs instalados mundialmente por indústria entre 2016 e 2018 [7]. 
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mais tarefas em menor tempo, e essencialmente realizar tarefas que poderiam ser 

perigosas ou até mesmo impossíveis para um operador [4, 11]. 

Um estudo realizado pelo MIT (Massachusetts Institute of Tecnology) em parceria 

com a construtora automóvel BMW demonstrou que equipas de trabalho formadas por 

robôs colaborativos (COBOT) e humanos são 85% mais produtivas a desempenhar certas 

tarefas do que realizadas individualmente [12]. 

 

 2.1.2 Classificação de robôs Industriais 

Segundo o acordo realizado em 2004 entre a Federação Internacional de Robótica 

e os diferentes fabricantes de robôs industriais, a classificação dos robôs deve ser apenas 

realizada segundo a sua configuração mecânica. Existem cinco tipos principais de robô 

com diferentes características em utilização em ambientes industriais. Estes podem ser 

robôs cartesianos (robôs Gantry), robôs de 6 eixos (antropomórficos), braços robóticos 

para montagem de conformidade seletiva (SCARA), robôs tipo DELTA ou paralelos e robôs 

cilíndricos [13,11]. 

Os robôs cartesianos são equipamentos mecatrónicos que recorrem a servos e 

atuadores lineares para posicionar a ferramenta. Estes realizam movimentos lineares em 

três eixos X, Y e Z ou seja, possuem três graus de liberdade (degrees of freedom ou DoF). 

Uma armação física cria uma estrutura que ancora e suporta os eixos e carga aplicada 

nestes. Algumas aplicações, tais como maquinação de peças com tolerâncias apertadas 

necessitam que o eixo base, normalmente eixo X, esteja completamente suportado e 

reforçado, em contraste com outras aplicações, tais como pick & place, pegar ou largar, 

de garrafas de um tapete de transporte, que requerem menos precisão e por isso o sistema 

base fornecido pelo fabricante do robô é suficiente. A área de trabalho para operação dos 

robôs cartesianos é limitada pela estrutura deste, sendo que a armação pode ser montada 

na horizontal ou na vertical ou ainda suspenso numa construção tipo ponte em certas 

configurações Gantry. Este tipo de robô é ideal para algumas indústrias devido à elevada 

capacidade de carga que podem carregar, podendo chegar aos 3000kg em algumas 

configurações Gantry [13,14,11]. 

Na figura 3 é visível um exemplo de um robô cartesiano e na figura 4 demonstrada 

a área de trabalho. 
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Comparativamente, os robôs SCARA e antropomórficos tipicamente são montados 

fixos num pedestal. Os robôs SCARA operam como os robôs cartesianos nos planos X, Y, 

sendo quase na sua totalidade rígidos no eixo Z, de onde advém o nome seletivo. Estes 

podem incorporar também um eixo THETA no final do plano Z de forma a rodar o terminal 

do braço onde está aplicada a ferramenta. Isto torna os robôs SCARA ideais para operações 

segundo o eixo vertical como por exemplo a inserção de pinos em furos. Contudo, o braço 

é na sua essência uma alavanca, o que limita o alcance deste tipo de robô. As uniões são 

pontos de carga que necessitam utilizar rolamentos de elevada resistência mecânica e 

motores com elevado torque de forma a aguentarem as cargas aplicadas quando o braço 

é estendido. Exemplos de um robô SCARA e a da área de trabalho são visíveis nas figuras 

5 e 6 respetivamente [4,11,13,14,15]. 

 

Os robôs antropomórficos, na sua maioria de 6 eixos, por definição são robôs cujo braço 

tem pelo menos três articulações de revolução ou prismáticas. Estes podem movimentar-

se para a frente e para trás, para cima e para baixo e realizar movimento de rotação do 

end-effector, local onde é colocada a ferramenta, paralelamente e perpendicularmente 

Figura 3. Exemplo de robô 
cartesiano [4]. 

Figura 4. Exemplo de área de trabalho de um 
robô cartesiano [4]. 

Figura 5. Exemplo de um robô SCARA [4]. Figura 6. Exemplo da área de trabalho de um robô SCARA [4]. 
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ao último eixo, permitindo um maior controlo direcional comparado com os SCARA. Isto 

permite movimentos complexos que conseguem simular o comportamento de um braço 

humano, como por exemplo alcançar uma peça pela superfície inferior e colocar no topo 

de um tapete rolante. Possuem a capacidade de conseguir chegar a um ponto no espaço 

de trabalho em mais do que uma configuração e posicionar o end-effector numa qualquer 

orientação desejada. A programação dos seus movimentos em três dimensões é complexa 

e realizada via software [11,13,14,15]. 

Na figura 7 é visível um exemplo de um robô antropomórfico de 6 eixos e na figura 8 a sua 

área de trabalho.  

 

Os robôs tipo DELTA são uma configuração de robôs algo recente, são caraterizados 

por articulações paralelas, com formato prismático ou rotativo, e foram desenvolvidos 

para serem colocados e operarem por cima da área de trabalho, estando os motores que 

movem os braços aplicados na estrutura base como visível nas figuras 9 e 10. Esta 

configuração tem o benefício de reduzir o peso dos braços e assim permitir acelerações e 

velocidades de operação elevadas, contudo a capacidade de carga é reduzida, tipicamente 

menor que 8 kg, sendo a sua maior utilização em operações de pick & place normalmente 

nas linhas de embalagem, e em algumas operações de assemblagem de componentes 

eletrónicos [11,13,14,15]. 

Figura 8. Exemplo da área de trabalho de um robô cartesiano [4]. Figura 7. Exemplo de um robô cartesiano [4]. 
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Os robôs cilíndricos são robôs cujos eixos formam um sistema de coordenadas 

cilíndrico. Possuem uma combinação de eixos lineares e de revolução, tipicamente com 

rotação da base seguido de eixos vertical e horizontal lineares, com eixos de revolução no 

pulso. Estes permitem ter uma estrutura rígida e obter acesso a cavidades pequenas e são 

fáceis de programar. Contudo, necessitam de espaço na parte de trás dos braços de forma 

a não haver colisões quando movimentam o eixo vertical e horizontal. São normalmente 

utilizados em aplicações de apoio em linhas de assemblagem e pick & place 

maioritariamente na industrial de componentes eletrónicos em ambientes controlados 

como salas limpas [11,13,14,15]. 

 

 

2.2 Robôs Antropomórfico – 6 Eixos 

 

2.2.3.1 Design Antropomórfico 

Na sua fórmula genérica, a arquitetura de um robô antropomórfico consiste num 

conjunto de ligações rígidas interligadas com articulações. Por uma questão de 

simplicidade no controlo e fabrico levou a que estes robôs possuam apenas articulações 

Figura 10. Perfil de um robô tipo DELTA [4]. Figura 9. Exemplo de um robô tipo DELTA [4]. 

Figura 11. Exemplo de um robô cilíndrico e a sua área de trabalho [4]. 
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de revolução ou prismáticas e cujos eixos sejam ortogonais, paralelos ou de interseção 

[16].  

São designados antropomórficos no sentido em que possuem um “ombro”, as 

primeiras duas articulações, um “cotovelo”, a terceira articulação e um “pulso”, as 

restantes três articulações. Sendo assim, possuem os seis DoF, necessários para trabalhar 

em qualquer posição e orientação arbitrária. 

Como referido, quase todos os robôs antropomórficos comerciais possuem apenas 

articulações de revolução. Comparadas às prismáticas, este tipo de articulações são mais 

baratas e permitem uma área de trabalho maior para o mesmo volume de robô. 

Os robôs antropomórficos são pesados, comparando com o máximo de carga que 

conseguem movimentar sem perder precisão. O rácio entre este e o seu peso é superior a 

1/10. Esta diferença de peso é devida à necessidade de ter ligações rígidas sem qualquer 

tipo de flexibilidade. Ligações flexíveis levariam a deformações e consequentemente a 

erro na posição e orientação do terminal do robô [16,17]. 

A simplicidade da cinemática direta e inversa e a velocidade dos movimentos 

sempre foi um dos principais critérios para o design de robôs industriais, explicando o 

facto de quase todos os modelos de robô possuírem uma estrutura cinemática semelhante, 

a maioria segue um design 321 como o apresentado na figura 12 [16]. 

Como referido, tendo as articulações de revolução boas propriedades espaciais e como, 

seguindo uma sequência de 3 articulações introduz simplicidade no algoritmo cinemático, 

a maioria dos robôs industriais possuem uma estrutura cinemática como a que está 

representada na figura 12. Este design é representativo de um manipulador 6R, com um 

“pulso”, e cujas 2ª e 3ª articulações são paralelas e ortogonais à 1ª articulação. Esta é a 

razão pela qual o design se intitula de “Estrutura 321”: as 3 articulações de “pulso” 

intercetam-se, as 2 articulações “ombro” e “cotovelo” são paralelas, não há interceção, 

e a 1ª articulação interceta a 1ª articulação do “ombro” ortogonalmente [16,17]. 
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2.2.3.2 Modelo Cinemático (kinematic Model) 

Um modelo cinemático é uma descrição matemática da geometria e do movimento 

de um robô tendo em consideração a sua estrutura cinemática. Ao longo dos anos têm sido 

diversos os métodos de desenvolvimento de modelos cinemáticos propostos como o 

modelo S-model, o Zero-reference model, modelo de Hayati-Roberts, sendo o modelo 

Denavit – Hartenberg o mais popular e mais utilizado entre os autores dos diversos 

documentos consultados na realização desta dissertação, encontrando-se os principais na 

bibliografia. Baseado na convenção e parâmetros identificados por Jacques Denavit e 

Richard Hartenberg em 1955. Este modelo, também conhecido como representação D-H, 

baseia-se na utilização de matrizes de transformação homogéneas. Contudo, este modelo 

não é perfeito e ao longo do tempo vários autores propuseram modificações ao original, 

existindo variados modelos modificados de forma a se adaptarem melhor a cada utilização 

[17,18]. 

Para melhor compreensão do funcionamento do modelo cinemático é importante 

perceber o que está envolvido quando é calculada a posição do robô e executado o 

movimento do mesmo ao longo de um percurso pré-determinado. Este caminho definido 

é percorrido pela ponta da ferramenta, cujo sistema coordenadas é chamado de TCP (tool 

Center Point). Analisando o esquema representado na Figura 13 podemos ver que entre a 

referência do sistema de coordenadas base e a referência do sistema de coordenadas TCP 

ocorrem no mínimo seis alterações de sistemas de coordenadas. Estes sistemas estão 

Cotovelo 

Ombro 

Figura 12. Arquitetura de um robô antropomórfico [16]. 
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normalmente associados aos braços e articulações existentes no robô. Estas 

transformações podem ser chamadas de transformações rígidas e utilizam o modelo 

cinemático, aplicando matrizes de transformação de forma a traduzir o posicionamento 

de cada uma das articulações permitindo obter a posição da ferramenta denominado end-

point ou também TCP [17,18,19,20].  

Para o correto desenvolvimento deste modelo é necessário definir parâmetros que 

vão traduzir de forma correta esta transformação, e permitir o preenchimento da matriz 

transformação Ai, que é referente ao braço i e articulação i e aos seus movimentos de 

rotação (Rot) e transladação (Trans). 

De acordo com diversos autores os parâmetros definidos são quatro: ai, αi, di e θi 

respetivamente o comprimento do braço entre articulações, o ângulo de torção do braço, 

o offset ou deslocamento do braço e o ângulo em que se encontra a articulação. Como 

referido, estas variáveis são parâmetros que relacionam geometricamente dois sistemas 

de coordenadas, e como a matriz Ai é a função de apenas uma variável, temos que três 

das variáveis a cima referidas são constantes para um determinado braço i, enquanto que 

o quarto parâmetro, θi no caso de uma articulação de revolução e di no caso de uma 

articulação prismática, é a variável da articulação [17,18].  

Sendo assim a matriz transformação Ai tem a forma: 

 

Ai =  Rotz,θiTransz,diTransx,aiRotx,αi 

Figura 13. Esquema representativo das operações envolvidas no movimento de um robô antropomórfico. 
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   =  [

𝑐𝑜𝑠θi −𝑠𝑖𝑛θi 0 0
𝑠𝑖𝑛θi 𝑐𝑜𝑠θi 0 0

0 0 1 0
0 0 0 1

] [

1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 1 𝑑𝑖

0 0 0 1

] [

1 0 0 𝑎𝑖

0 1 0 0
0 0 1 0
0 0 0 1

] [

1 0 0 0
0 𝑐𝑜𝑠αi −𝑠𝑖𝑛αi 0
0 𝑠𝑖𝑛αi 𝑐𝑜𝑠αi 0
0 0 0 1

] 

   =  [

𝑐𝑜𝑠θi −𝑠𝑖𝑛θi𝑐αi 𝑠𝑖𝑛θi𝑠αi 𝑎𝑖𝑐𝑜𝑠θi

𝑠𝑖𝑛θi 𝑐𝑜𝑠θi𝑐𝑜𝑠αi −𝑐𝑜𝑠θi𝑠𝑖𝑛αi 𝑎𝑖

0 𝑠𝑖𝑛αi 𝑐𝑜𝑠αi 𝑑𝑖

0 0 0 1

] 

 

No caso de outros sistemas e modelos cinemáticos, são aplicadas matrizes de 

transformação caraterizadas por seis números, como por exemplo três números para 

definir a quarta coluna da matriz e três ângulos Euler, que descrevem a orientação do 

braço, para definir a matriz 3x3 superior esquerda. Na representação D-H são apenas 

considerados quatro parâmetros o que simplifica os cálculos. A razão para esta 

simplificação poder ser feita é que, enquanto é necessário que o braço i se encontre 

rigidamente ligado à articulação i, existe liberdade para a escolha da origem dos eixos de 

coordenadas. Por exemplo, não é necessário que a origem, Oi, do sistema de eixos i se 

encontre no limite físico do braço i. Aliás, não é necessário que esteja colocada de todo 

no braço i, pode-se encontrar no espaço, desde que seja certo que o braço i e a articulação 

i estejam ligadas de forma sólida. Através de uma correta escolha da origem e eixos de 

coordenadas é possível reduzir assim o número de parâmetros necessários de seis para 

quatro, ou até menos em alguns casos. De forma a ser possível utilizar este modelo 

cinemático é necessário então que haja uma relação entre os dois sistemas de coordenadas 

para o qual se pretende fazer a transformação. Considerando um caso em que temos dois 

sistemas de coordenadas, o sistema 1 e o sistema 0, exemplificados na figura 14 

[17,18,19,20,21]. 

Figura 14. Esquematização da relação entre 2 sistemas de coordenadas [20]. 
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Podemos definir que estes sistemas de coordenadas podem ser correlacionados da 

seguinte forma: 

 

(DH1) O eixo x1 é perpendicular ao eixo z0;  

(DH2) O eixo x1 intercepta o eixo z0. 

 

Segundo estas condições, pode-se afirmar que existem números únicos a, α, d e θ (Sendo 

que α e θ, ângulos, são números únicos quando multiplicados por 2π) de forma a que:  

 

Ai =  Rz,θTransz,dTransx,aRx,α 

 

Um resumo dos passos dados de forma a chegar a esta equação para a adaptar a um 

qualquer manipulador do tipo antropomórfico pode ser visto no anexo A deste trabalho 

[17,18,19,20,21]. 

Como referido, esta simplificação no cálculo das matrizes torna assim mais rápida 

a transformação entre diferentes sistemas de coordenadas e dá azo a menor erro no 

cálculo e movimentação do robô. Como é visível no sistema representado na figura 14, as 

coordenadas do alvo, onde se pretende o posicionamento correto do end-effector, são 

transformadas utilizando este sistema cinemático. Este processo de transformação é 

chamado de cinemática inversa (inverse Kinematics) e permite ao controlador associado 

ao robô determinar quais as variações necessárias em cada um dos sistemas de 

coordenadas de forma a que este se desloque da posição em que se encontra para a 

posição desejada, alvo. Após serem determinados quais os movimentos necessários em 

graus, estes são então convertidos em pulsos para os motores (encoders) respetivos a cada 

eixo e realizado o movimento destes, sendo chamado este processo de cinemática direta 

(forward kinematics). O progresso deste movimento é controlado pelo constante feedback 

de informação dos encoders para com o controlador, de forma a garantir o correto 

posicionamento do end-effector [17,18,19,20,21]. 

 

2.2.3.3 Robôs Antropomórficos para maquinação 

Um dos grandes desafios na aplicação de robôs antropomórficos a nível industrial 

prende-se na sua capacidade de maquinação, principalmente maquinação a 5 ou mais 
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eixos. Antes de mais é necessário compreender dois conceitos base para sistemas de 

maquinação, a precisão e a repetibilidade. No caso dos robôs e tornos com controlo 

numérico computadorizado (CNC), a precisão é definida pela certeza do movimento em 

caminhos pré-definidos que a máquina executa quando sobre carga. A repetibilidade é 

definida como a certeza com que a máquina, sobre carga, consegue replicar o mesmo 

movimento, durante vários ciclos ao longo de um turno em operação [22]. 

 Este tipo de robô possui elevada capacidade a nível de repetibilidade, 

característica ótima para operações de pick & place ou soldadura em locais pré-

determinados, normalmente programados manualmente utilizando funções teach & learn, 

que no caso de maquinação são muito demoradas ou na maioria das situações de todo 

impossível. A complexidade dos movimentos realizados e a própria estrutura deste tipo de 

robô leva a que a precisão dos mesmo seja extremamente difícil de garantir, mais uma 

vez notória nas operações de maquinação. Para o caso da maquinação, o processo de 

programação é chamado de programação off-line ou fora da linha, recorrendo a softwares 

externos CAM (computer aided manufacture) para calcular o percurso de maquinação.  

Durante o desenvolvimento deste trabalho, foi realizada uma pesquisa extensa 

entre diferentes marcas e modelos de robôs antropomórficos relativamente à precisão dos 

mesmos, sendo que não foi avançado por nenhum fabricante qual a precisão dos seus 

modelos, nem no caso dos principais representantes no mercado como a ABB, KUKA, 

FANUC e YASKAWA, focando-se apenas em demonstrar a elevada capacidade de 

repetibilidade dos mesmos.  

Mais à frente neste estudo será descrito o caso prático utilizado para desenvolver 

uma metodologia de calibração de um robô antropomórfico, sendo que a relevância deste 

tópico para o trabalho está relacionada com a função para o qual este é utilizado, única 

e exclusivamente maquinação de materiais macios, maioritariamente para o 

desenvolvimento de maquetes e modelos.  

De seguida são abordados alguns conceitos importantes a ter em consideração para 

robôs antropomórficos utilizados para maquinação, fazendo algumas comparações diretas 

com outros sistemas, tornos CNC, mais utilizados com semelhante área de trabalho e para 

realizar as mesmas operações. 

 

2.2.3.3.1 Precisão  
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Precisão na maquinação é provavelmente o requisito principal para quem utiliza 

mecanismos de maquinação. Como referido, como a programação deste tipo de operação 

recorre a softwares externos é necessário que haja uma boa correspondência entre o 

modelo virtual do robô que está a ser utilizado e a realidade, sendo a precisão um fator 

de elevada importância para este tipo de operação correr de forma correta. 

 No caso de equipamentos CNCs de alto desempenho, a precisão ronda os 0,02 e 

0,05 mm. A precisão de robôs antropomórficos tem vindo a aumentar nos últimos anos, 

aproximando-se dos seus valores de repetibilidade, por exemplo o robô KR210 da marca 

KUKA, que possui uma repetibilidade de 0,1 mm pode ser calibrado até 0,2 mm. Contudo 

é importante ter em conta que a precisão de robôs depende muito da qualidade da 

calibração efetuada e como esta depende do utilizador/ operador destes, a indústria de 

robôs tende a focar-se mais na capacidade de repetibilidade do que na precisão. Como 

mencionado, a dimensão do robô também é um fator extremamente relevante, pois, com 

o aumento desta também o erro do mesmo cresce, devido ao esforço aplicado quando o 

robô possui o braço na sua extensão máxima [23]. 

 

2.2.3.3.2 Área de trabalho 

A área de trabalho útil de uma máquina, em termos de maquinação, é o espaço 

delimitado pelas posições limite conseguidas pela ferramenta, independentemente dos 

movimentos realizados para as alcançar, que no caso dos robôs podem ter variadas 

combinações [16]. 

Existem alguns casos de CNCs de cinco e seis eixos com configuração tipo Gantry, 

como os representados nas figuras 16 e 17, de variados fabricantes como por exemplo a 

Belloti, Bermaq, Matec e Cms. Estes possuem grandes áreas de trabalho, inclusive no eixo 

Z (vertical), podendo chegar aos 6000 mm. O compromisso deste tipo de máquina é o 

espaço real ocupado, que normalmente é mais do dobro da área útil de maquinação. Os 

robôs industriais por outro lado frequentemente possuem uma relação de área de trabalho 

versus dimensão do robô bastante boa, sendo que um robô de dimensões médias tem em 

média uma área entre sete a oito metros cúbicos. Outra vantagem é a possibilidade de 

adicionar eixos externos, até mesmo de forma modular, como por exemplo carris ou 

plataformas elevatórias, aumentando assim a sua área de trabalho consoante a 

necessidade [23,24,25,26,27,28]. 
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2.2.3.3.3 Versatilidade 

Provavelmente a mais importante vantagem dos robôs antropomórficos é a sua 

versatilidade. É possível, e com relativa facilidade, movimentar um robô de uma operação 

para outra. Os CNCs são muito bons em tarefas específicas como por exemplo criação de 

furos e outras geometrias não complexas. Um robô pode fazer estas tarefas e muitas mais 

[23,24]. 

Os robôs podem também movimentar-se em percursos mais complexos que a 

maioria dos CNCs. Estes tendem a possuir 3 a 4 DoF, em alguns casos 3 + 2 graus e 

raramente 5 ou mais eixos contínuos, sendo os 3 DoF suficiente para a maioria das tarefas 

de maquinação, mas que pode ser restritivo em alguns casos. Os robôs antropomórficos 

possuem 6 DoF podendo virtualmente maquinar qualquer forma pretendida e em qualquer 

orientação de ferramenta [23,24]. 

 

2.2.3.3.4 Rigidez 

A rigidez de máquinas e ferramentas em operações de maquinagem tem bastante 

influencia na precisão. Uma ferramenta com baixa rigidez pode mover-se e deformar em 

contacto com um material com dureza superior, o que leva a um corte impreciso. Os robôs 

por norma possuem menor rigidez que ferramentas de maquinação comparativas, podendo 

ser inferior a um Newton por micrómetro enquanto que as CNCs normalmente possuem 

mais de 50 Newtons por micrómetro [23,24]. 

Ferramentas com baixa rigidez por norma tendem a ter frequências naturais mais 

baixas, ou seja, a ferramenta vai vibrar menos quando entra em contacto com o material. 

Figura 16. Centro de maquinação do 
fabricante Bermaq [26]. 

Figura 15. Centro de maquinação do 
fabricante Belotti [25]. 
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Os robôs possuem frequências na ordem dos 10 a 20 Hz, muito inferiores aos CNCs que 

podem chegar às centenas ou milhares de Hz [23,24]. 

A maquinação utilizando robôs pode facilmente lidar com materiais macios como 

espuma, madeira, polímeros entre outros, contudo em materiais mais duros como aço ou 

titânio podem ocorrer ressaltos no robô, afetando certamente a sua precisão podendo em 

algumas situações comprometer a própria estrutura do robô [23,24]. 

 

2.2.3.3.5 Acessibilidade/Custo 

Ambos os tipos de equipamento mencionados podem ter elevados custos, sendo que 

para semelhantes aplicações e áreas de trabalho, alguns autores estimam que um robô 

antropomórfico pode ser no mínimo 30% mais barato que uma CNC. Após pesquisa e pedido 

de orçamentos a diferentes fabricantes e fornecedores conclui-se o custo é em média 4 a 

5 vezes superior no caso de uma CNC. Deve ser tido em conta também a capacidade do 

robô em maquinar objetos de, virtualmente, qualquer dimensão, forma e complexidade, 

representando outra mais valia para uma empresa por um menor custo [23,24]. 

 

2.2.4 Unidades lineares de transferência de robôs (RTUs)- 7º Eixo 

Como referido anteriormente, sendo completamente programável, com custos cada 

vez menores em contraste com o aumento de capacidades e funcionalidades, os robôs 

permitem um retorno de investimento significativo nas operações de maquinação e 

fabrico, sendo ideais para processos que se baseiam na repetibilidade de operações, 

aumentando a produtividade da empresa. 

Contudo, os robôs de 6 eixos tradicionais possuem uma limitação, geralmente são 

assemblados numa posição fixa, normalmente apertados numa base ou diretamente ao 

chão. Isto limita o seu alcance e potencial orientação numa determinada operação e por 

isso os limites das suas aplicações.  

A adição de um sétimo eixo permite aumentar a utilidade e capacidade de um robô 

e por sua vez a sua produtividade.  

O movimento neste sétimo eixo é realizado por uma unidade de transferência de 

robôs (RTUs), também denominado de carril de movimento linear, carril de 

posicionamento de robô, slider de robô ou shuttle de transferência de robô [29]. 
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O conjunto de robô de 6 eixos e unidade de transferência de robôs é por norma 

denominado um robô de 7 eixos [29]. 

Este aumento da capacidade de trabalho do robô traduz-se numa ampliação do 

alcance deste para operações como maquinação, pintura ou, com algumas tarefas com 

mais precisão como adição de pinstriping em objetos de elevadas dimensões. Permite 

também que o robô opere entre múltiplas estações de trabalho, permitindo o avanço e 

transporte de um componente entre diferentes locais. Os exemplos mais comuns são o 

movimento de peças ao longo de postos de maquinação e inspeção de forma a acelerar os 

processos de produção. A adição da unidade de transferência linear leva a que o robô 

agora tenha a capacidade de mover a peça sem ter de alterar a orientação da mesma. 

Outro exemplo da utilidade deste sistema é em aplicações de pick & place de paletes ou 

outras aplicações de armazém semelhantes, onde a utilização de uma unidade de 

transferência permite que um robô de 6 eixos de menor dimensão e custo possa realizar 

as mesmas tarefas que normalmente apenas seriam capazes por robôs de maiores 

dimensões e maior alcance. Permite também que o mesmo robô realize múltiplas funções 

ao longo de uma linha de assemblagem sendo que o posicionamento do robô é realizado 

ao longo do carril nas diferentes posições, mais uma vez não sendo necessário variados 

robôs, reduzindo assim o custo total dos equipamentos [29]. 

Robôs de 7 eixos são utilizados na indústria automóvel, aeroespacial, de 

embalagens, solar/eólica, medicina, indústrias de bens de consumo, entre outras. Nestas 

indústrias melhoram operações como perfuração e maquinação, aplicação de compósitos, 

soldadura, assemblagem, pintura e revestimentos [29,30]. 

A escolha correta de um sistema de 7º eixo tem de incluir uma análise cuidada dos 

requisitos de precisão e repetibilidade nas operações em que estes vão ser implicados. A 

precisão final depende em parte no tipo de mecanismo de movimento integrado no sistema 

de transferência. A manutenção desta ao longo do tempo e de variados ciclos aumenta os 

custos de design e fabrico, que pode ser na ordem dos milhares de euros para um sistema 

algo simples. Uma unidade de transferência algo básica com um sistema de movimento de 

pinhão e cremalheira com precisão de 0,036 mm por metro, por exemplo, pode possuir 

um erro superior, na ordem 0,240mm ou superior ao longo de uma distância de 15 metros, 

que um sistema com precisão de 0,02 mm ou melhor por metro [31,32]. 

Isto pode acontecer pois a precisão de unidades de transferência depende de:   
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- Como já mencionado, folgas nos sistemas de engrenagem, tipicamente observados 

entre 1 e 18 minutos de arco e as folgas entre o pinhão e roda coroa no sistema de 

movimento; 

- Na quantidade de pré-carga no alinhamento do sistema de pinhão e roda coroa; 

- Na contagem por revolução do motor do encoder, assim como o correto 

comissionamento dos servos dos motores AC que controlam os parâmetros de 

movimento destes; 

-As guias lineares do sistema em questão.  

 

De facto, as guias lineares (e as suas especificações para manter precisão e 

conseguir garantir capacidade de carga) são componentes chave no design nos sistemas 

de transferência lineares. Alguns fornecedores oferecem soluções de integração com 

paralelismos desde 9 μm até mais de 30 μm numa distância de 3,000 mm. Outros 

parâmetros a ter em consideração são o peso total a ser transportado, a velocidade a que 

a carga necessita ser movimentada (expressa normalmente m/s), o centro de massa da 

carga a ser movimentada, a existência e qual o grau do movimento de rotação ou 

inclinação e os ciclos de utilização, tempo de vida e ambiente em que irão estar a atuar. 

O correto dimensionamento das guias vai depender do rigor na determinação dos fatores 

mencionados. Outras especificações e requisitos no design e montagem das unidades de 

transferência vão depender da sua aplicação final. Podem ser por exemplo guias de cabos 

especificamente desenhadas, ou motores à prova de explosão ou fogo e coberturas 

completas no caso de aplicações de braços de pintura [29,30]  

 

2.3 Calibração de robôs industriais 

A calibração é utilizada para melhorar a precisão do posicionamento, recorrendo 

normalmente a software, evitando alterações a nível de componentes mecânicos, de 

design ou do sistema de controlo do robô. Como qualquer outro componente ou dispositivo 

mecânico, os robôs estão sujeitos às alterações e desvios causados normalmente por 

desgaste de componentes, desvios dimensionais, tolerâncias e até mesmo troca de 

componentes. Fatores externos não geométricos como erros de assemblagem, de 

preparação de ferramentas, alterações no ambiente, etc. Sendo que o ato de calibração 

pode minimizar o risco de ser necessário realizar alterações na programação e 
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planeamento de trabalhos, como por exemplo a realização de um percurso de maquinação 

sendo este processo mais notório em atividades que envolvam elevado número de tarefas. 

Todos estes fatores levam a uma inconsistência entre os valores nominais fornecidos 

pelo controlador e os valores reais. Segundo pesquisas realizadas, 95% dos erros obtidos 

na utilização de robôs industriais são devidos aos fatores referidos [31,32]. 

 

2.3.1 Importância da calibração de robôs industriais  

 Atualmente, a calibração de robôs tem um papel cada vez mais importante em 

diversas indústrias como a de maquinação e de assemblagem podendo levar a uma 

melhoria substancial na precisão e/ou redução de custo de operações, situações 

exemplificadas de seguida: 

 

A) Implementação de tarefas desenvolvidas e simuladas off-line: 

A calibração de robôs tornou possível o planeamento, programação e simulação de 

tarefas previamente a estas serem realizadas fisicamente por um robô. Isto permite uma 

redução de tempo, libertar o robô durante a fase de programação e possivelmente evitar 

erros que poderiam refletir um custo elevado para a empresa. Para isto ser possível, é 

necessário que as dimensões do robô e instrumentos presentes na área de trabalho sejam 

o mais próximos possível dos reais, qualquer diferença vai ser demonstrada como erros de 

posicionamento do robô quando este estiver em operação no chão de fábrica [16,31]. 

 

B) Melhoria de controlo e simulação de movimentos do robô: 

Outro campo de melhoria proporcionado pela calibração é no controlo e simulação 

de movimentos do robô, nomeadamente algumas características físicas deste como 

parâmetros inerciais, forças de fricção, e rigidez estrutural [16,31]. 

 

C)  Avaliação das características do robô ao longo do tempo:  

Assim que um robô entra em operação num sistema de fabrico algo flexível, o 

desgaste de componentes assim como operações de manutenção e reparação afetam a 

precisão no posicionamento do robô. Normalmente, encontra-se presente nos manuais de 

utilizador destes equipamentos um planeamento de inspeção e manutenção, como é 

exemplo o presente no anexo B. Estes devem ser seguidos com rigor de forma a garantir 

a correta operação e longevidade do equipamento [16,31]. 
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  Porém, nem sempre estes procedimentos são suficientes, como referido podem 

ocorrer erros na operação do equipamento que levam a que seja necessária uma 

intervenção. Através de um processo de calibração periódico é possível determinar se é 

necessário efetuar alguma reparação ou apenas calibração deste e ajuste de parâmetros 

no software de operação do robô de forma a colocar o mesmo novamente em operação 

de forma correta, as situações em que poderá ser necessário algumas destas operações 

são mencionadas no próximo tópico [16,31,33]. 

 

De uma forma geral, podem ser considerados dois tipos de calibrações, calibração 

nível 1 não paramétrica também chamada de masterização física, ou apenas masterização 

e calibração paramétrica ou de modelo cinemático, também chamada de calibração nível 

2. Como referido anteriormente no tópico 2.2.3.2, a maioria dos trabalhos realizados até 

ao momento seguindo a calibração modelo cinemático tem por base o modelo Denavit – 

Hartenberg [16,17,18]. 

 

2.3.2 Masterização 

Todos os robôs necessitam de ser masterizados. Só quando este foi submetido a 

este processo é que se pode mover corretamente para posições programadas e 

movimentado utilizando coordenadas cartesianas. Durante a masterização, as posições 

mecânica e eletrónica do robô são alinhadas. De forma a conseguir este alinhamento, o 

robô é movimentado para uma posição mecânica pré-definida, a posição de masterização. 

Os impulsos eletrónicos, ou pulsos, do encoder de cada eixo são avaliados quanto à 

velocidade de rotação e depois salvos. A posição de masterização é similar, mas não 

idêntica, em todos os robôs antropomórficos, a posição exata pode variar até para o 

mesmo modelo de robô.  

A masterização necessita ser efetuada nos seguintes casos, alguns já referidos 

anteriormente: 

- Durante o fabrico e assemblagem destes como passo final; 

- Após trabalhos de manutenção nos quais o robô perca a sua masterização, p.e. a 

troca de um motor; 

- Quando um robô é movimentado sem estar conectado ao controlador, p.e. 

desembraiado; 
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- Após a troca de um componente mecânico, p.e. carreto; 

- Após uma colisão com a ponteira a mais de 250mm/s; 

- Após uma colisão em qualquer das áreas do robô; 

 

Antes de realizar a masterização os eixos devem ser movidos para a posição de pré-

masterização, normalmente identificada por marcações exteriores de alinhamento, com 

furos em ambas as partes de rotação do eixo podendo ser realizado este pré-alinhamento 

com cavilhas [34]. 

Um exemplo deste tipo de furações e marcações de alinhamento são visíveis nas 

figuras 17 e 18.  

 

 

2.3.3 Calibração Cinemática 

Na calibração cinemática são aplicados fatores geométricos de forma a identificar 

os parâmetros do modelo. A maioria dos autores consideram que todos os fatores não 

geométricos representam apenas 10% do erro total e restringem assim a sua análise aos 

erros geométricos, o facto de se considerar estes fatores menos relevantes simplifica as 

equações de cálculo realizadas. Porem, outros referem que os erros não geométricos são 

tão significativos como os geométricos, afetando de igual modo a precisão do robô em 

condições normais [31]. 

Figura 17. Exemplo de marcação de pré-masterização. Figura 18. Exemplo de cavidade de masterização. 
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Para a realização deste trabalho não foram considerados estes fatores, não apenas 

pela dificuldade de corretamente identificar e controlar alguns deles, mas também pelos 

métodos utilizados para a calibração do robô, que não os têm em conta. 

Em ambas as situações anteriores, a calibração consiste em quatro passos 

sequenciais identificados e descritos de seguida: 

 

2.3.3.1 Modelação 

Como referido anteriormente no ponto 2.1.3.2, um modelo cinemático é uma 

descrição matemática da geometria e do movimento de um robô. A escolha correta do 

modelo e parâmetros é imperativa, pelas razões já mencionadas [16, 17, 18]. 

 

2.3.3.2 Medição 

A fase de medição envolve a determinação e descrição das posições do terminal do 

robô o da ferramenta nele aplicada. Estas posições são comparadas com as posições 

previstas no modelo teórico de forma a determinar os erros presentes.  

Geralmente, pois poderão existir situações pontuais em que não sejam suficientes, 

são necessários seis parâmetros de forma a ser possível determinar a posição de um corpo 

rígido. A fase de medição é a mais difícil e demorada de todo o processo de calibração. O 

processo de medição deve determinar os parâmetros individuais do modelo de forma a 

que seja possível ao sistema de medição identificar possíveis variações que afetem os 

mesmos. Um bom modelo de medição é inútil sem um sistema e processo de medição 

ajustado a este. Atualmente, diversos métodos de medição podem ser encontrados no 

mercado, como hardware e software proprietário do fabricante de cada modelo de robô, 

ou independentes como softwares e hardwares que podem ser sensores acústicos, sensores 

visuais, máquinas de medição por coordenadas e teodolitos manuais e automáticos.  

As técnicas e os dispositivos de medição associados variam consideravelmente 

consoante a sua precisão, custo e facilidade de utilização, mas todos partilham as 

seguintes desvantagens: 

 

- São necessários operadores qualificados para utilizar corretamente os 

equipamentos de medição; 

- A recolha de dados é cansativa, demorada e difícil de automatizar; 
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- As técnicas de medição são maioritariamente desenvolvidas para a calibração de 

robôs em ambiente laboratorial; 

- Os processos de preparação e medição requerem elevada intervenção humana, o 

que torna mais complicado realizar calibrações de robôs em ambiente industrial [16, 17, 

18]. 

Vários autores provaram que não é necessário realizar uma medição completa da 

posição da ferramenta, sendo suficiente a realização de várias medições parciais. A 

introdução deste procedimento de medição parcial, devido ao seu baixo custo e 

eliminação de dispositivos de medição externos e de grande dimensão, é uma mais valia 

para aplicações on-site. Contudo este procedimento é 100% manual e requer intervenção 

humana elevada [16, 17, 18]. 

  

2.3.3.3 Identificação 

A identificação de parâmetros que afetam o desempenho de um robô 

antropomórfico segue por norma o mesmo conjunto de parâmetros para os mais variados 

modelos de robô, sendo possível dividir estes pela forma de identificação, estática ou 

cinemática. Estes estão representados na tabela 1.   

 

Tabela 1. Parâmetros monitorizados que afetam o desempenho de robôs antropomórficos. [34] 

 

A identificação de parâmetros de forma estática pode ser alcançada por processos 

manuais, ou utilizando equipamentos de medição direta. No caso da identificação de 

parâmetros cinemáticos envolve métodos numéricos. É necessário que estes métodos 

sejam fidedignos de forma a que seja possível obter uma solução mantendo um nível de 

confiança razoável nos valores dos parâmetros medidos [16, 17, 18]. 

 

 

 

 Identificação cinemática Identificação Estática 

Parâmetros 

Monitorizados 

Peso final no TCP Comprimento dos braços Danos físicos 

Fricção nos componentes 

mecânicos 

Excentricidade das 

engrenagens 
Rácio das engrenagens 

Rigidez Folgas nas engrenagens Flexibilidade 
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Como referido anteriormente, a identificação de parâmetros de um modelo 

cinemático de robô é uma questão que tem sido debatida e estudada por vários autores 

recorrendo a uma variedade de modelos e métodos de identificação. Nesta fase, os erros 

dos parâmetros cinemáticos são identificados através da minimização das imprecisões 

espaciais seguindo algoritmos LMS (least mean square) [16, 17, 18]. 

É sabido que a identificação cinemática é um processo não linear ou linear LMS. 

Quando um algoritmo LMS é aplicado são requeridos menos recursos e tempo 

computacional para obter um resultado, tendo o custo de problemas numéricos de mau 

condicionamento de identificação jacobiana. De forma a superar este problema, têm sido 

aplicadas técnicas de minimização tais como o algoritmo de Levenberg-Marquardt. Outros 

autores aplicaram técnicas de filtro Kalman de forma a determinar a relação entre a 

precisão da calibração e ruído na medição [16, 17, 18]. 

 

2.3.3.4 Compensação e Correção 

Este é o processo final e decisivo na calibração cinemática de robôs, consistindo na 

implementação do novo modelo no software de controlo da posição do robô. Devido à 

dificuldade na modificação dos parâmetros cinemáticos diretamente no controlador do 

robô, um conjunto de correções são feitas nos valores lidos pelo encoder no robô, obtidas 

através da resolução das cinemáticas inversas do robô calibrado. 

Como a cinemática inversa de um robô calibrado geralmente não pode ser resolvida 

analiticamente, são aplicados algoritmos numéricos tais como o Denavit-Hartenberg de 

forma a realizar as correções necessárias à compensação dos erros cartesianos [16, 17, 

18]. 

2.3.4 Equipamentos e Sistemas para Masterização e Calibração Cinemática 

Por norma, os fabricantes de robôs industriais possuem, quer integrados no próprio 

robô, quer sobre a forma de acessório, equipamentos e sistemas que permitem efetuar 

tanto a masterização como a calibração cinemática.  Existem também soluções externas 

que podem ser integradas, sendo que cabe ao utilizador e integrador decidir qual destes 

métodos é o mais viável para a sua empresa, podendo retirar o máximo rendimento e 
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desempenho do seu robô, com o menor custo de investimento possível. De seguida são 

apresentados alguns exemplos de sistemas comuns no mercado. 

 

2.3.4.1 Equipamentos Proprietários de Masterização 

Como referido, existem disponíveis no mercado opções para calibração vendidas 

pelos próprios fabricantes dos robôs. No caso da masterização, as soluções oferecidas são 

semelhantes em quase todos os fabricantes e são sistemas MEMD, Sistemas Micro 

Eletrónicos de Masterização ou SEMD, Sistemas Standard Eletrónicos de Masterização. A 

metodologia oferecida por estes consiste na realização do alinhamento mecânico do robô 

e identificação destas posições e da posição dos encoders como a posição absoluta ou zero 

do robô. Este alinhamento físico é conseguido através da inserção de sonda de medição 

de profundidade em locais pré-definidos no robô. Estes locais encontram-se em zonas onde 

o braço ou eixo que efetua o movimento no robô se sobrepõe ao eixo fixo ou referência. 

Na zona onde há sobreposição, no eixo exterior existe uma rosca interna, normalmente 

tapada por um parafuso, onde o sensor deve ser apertado, e no eixo interior existe uma 

cavidade maquinada onde o centro desta, ponto mais fundo, representa o zero físico do 

respetivo eixo do robô definido pelo fabricante. O procedimento normal para a utilização 

deste equipamento é a realização deste alinhamento eixo a eixo, iniciando no mais 

próximo da base do robô até ao final, junto ao TCP. Através da conexão deste sensor ao 

robô e identificado no controlador qual o eixo que se pretende calibrar, este executa 

movimentos em ambos os sentidos de rotação do eixo na velocidade mínima até 

determinar qual a posição onde o sensor se encontra no ponto mais baixo da cavidade, 

sendo esse correspondente ao zero do respetivo eixo. No esquema representado na figura 

19 é visível um exemplo de um destes procedimentos de masterização, desde o 

equipamento necessário (a), pré-alinhamento ou pré-masterização (b), identificação do 

local onde colocar o sensor e preparação deste (c), colocação do sensor (d), e a 

alinhamento da posição de masterização realizada no controlador do robô (e) e 

confirmação da mesma no software do controlador (f) . Este esquema demonstra o sistema 

Zeroing fornecido pela Yaskawa para robôs Motoman, e o exemplo da sua utilização na 

masterização do eixo “S” de um robô Motoman MH80 pareado com um controlador DX100, 

realizado aquando da formação cedida pela Roboplan nas suas instalações em Aveiro 
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durante a execução deste trabalho. No anexo C estão representados todos os pontos de 

calibração existentes neste robô de 6 eixos, sendo semelhante em diferentes modelos e 

marcas. É possível ver em utilização na figura 20 e figura 21 o sistema MEMD e o sistema 

SEMD, disponibilizados pelo fabricante de robôs KUKA. O fabricante de robôs ABB possui 

um sistema semelhante aos anteriores a nível de operação chamado Pendulo de Calibração 

[35, 36]. 

2.3.4.2 Equipamentos Proprietários de Calibração Cinemática  

No caso da calibração cinemática, existem também equipamentos e softwares 

disponibilizados pelos diferentes fabricantes de robôs. No caso da Yaskawa, o sistema 

oferecido é o MotocalV EG. Este sistema consiste num software proprietário apenas 

disponibilizado para integradores dos diferentes robôs da marca, e um manual com 

indicações de operação e instruções para o desenvolvimento do equipamento físico 

(a) (b) (c) 

(d) (e) (f) 

Figura 20. Sistema MEMD KUKA [34]. Figura 21. Sistema SEMD KUKA [34]. 

Figura 19. Exemplo do procedimento de masterização com sistema Zeroing da Yaskawa Motoman. 
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necessário para efetuar a calibração. Um exemplo deste modelo fabricado pela Roboplan 

e disponibilizado para o desenvolvimento deste trabalho é visível nas figuras 22 e 23. 

 

O procedimento de calibração utilizando esta solução consiste na criação de uma ficheiro 

de trabalho de nome ROBOT no formato .JBI (formato proprietário dos robôs Yaskawa), 

com 5 posições no tipo de movimento linear (MOVL) em diferentes orientações da 

ferramenta colocada no robô como representado na figura 24, neste caso uma ponteira 

com uma extremidade afiada em bico, e realizar o mesmo procedimento nas 5 ponteira 

do modelo fixo à mesa, figura 22. Durante este processo o modelo deve encontrar-se na 

diagonal face ao robô, de forma a possibilitar a variação da posição da ferramenta nos 

eixos X e Y sem colidir com o modelo.  Um exemplo do ficheiro de trabalho calibração 

ROBOT.JBI pode ser visto no anexo D [37]. 

Após este passo estar concluído é necessário importar para o computador os 

ficheiros presentes no robô: 

- ALL.PRM – Dados paramétricos do robô; 

-ABSLO.DAT – Dados de posição absoluta do robô; 

Figura 3. Modelo de ponteiras para calibração. Figura 4. Modelo de ponteiras para calibração. 

Figura 5. Diferentes orientações da ferramenta no processo de calibração [37]. 
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-TOOL.CND – Dados da Ferramenta;  

-ROBOT.JBI – O ficheiro de trabalho com as posições de calibração.  

No computador, com o software MotocalV EG é possível importar os ficheiros 

mencionados, assim como definir o modelo específico de robô da Motoman que se 

pretende calibrar [37]. 

Tendo isto, podemos executar a calibração. Este é um processo iterativo que 

calcula combinações de posição absoluta dos diferentes eixos e também orientação da 

ferramenta, de forma a que ocorra alinhamento dos 5 movimentos gravados em cada um 

dos 5 pontos. Na figura 25 encontra-se um exemplo deste processo e o seu resultado [37]. 

O resultado do processo de calibração é apresentado no menu seguinte, com os 

novos dados de posição absoluta e da ferramenta a serem inseridos no robô, por via manual 

nas opções do controlador, ou copiando os novos ficheiros gerados pelo software. É 

apresentado também a diferença entre o erro teórico antes e após este processo de 

calibração. Um exemplo deste menu é visível na figura 26 [37]. 

Figura 25. Iterações do cálculo da calibração com MotocalV EG. 

Figura 26. Comparação entre definições antigos e novas, gerados pela calibração via software. 
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Após inserir estes dados no robô deve ser realizado um novo ficheiro de trabalho 

com o nome P7-NEW.JBI onde, com a mesma ferramenta com que foi efetuada a 

calibração anterior, devem ser gravadas 7 posturas diferentes da ferramenta com esta 

alinhada no mesmo ponto à semelhança do processo feito anteriormente. As posturas 

devem seguir o exemplo na figura 27. 

Este novo ficheiro deve ser então novamente carregado no software e realizado um 

processo de avaliação do erro com as novas configurações, Judgement-Job. Após 

selecionar esta opção no software e o respetivo ficheiro, é calculado o desvio de cada 

posição realizada face ao ponto médio das medições, e apresentado numa tabela visível 

na figura 28. Caso os valores de distância de cada ponto ao ponto médio sejam inferiores 

ao valor considerado padrão de 0,6 mm definido pelo fabricante, a calibração é 

considerada bem-sucedida e o robô encontra-se calibrado. Caso haja um valor superior, 

surge uma notificação e o processo deve ser realizado novamente e um novo conjunto de 

dados de posição absoluta do robô e dados de ferramenta devem ser calculados [37]. 

Este software permite também fazer diretamente e apenas a calibração da 

ferramenta, sendo que esta opção normalmente pode ser feita também utilizando apenas 

Figura 27. Esquema das diferentes posturas para calibração [37]. 

Figura 28. Exemplo de valores calculados pela função "Judgment-Job". 
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o robô, com a vantagem de não ser necessário a transferência de ficheiros do controlador 

para o computador e vice-versa.  

Existem diferentes soluções disponíveis por cada fabricante para a calibração 

cinemática dos seus robôs indústrias, recorrendo a variadas tecnologias para a realizar, 

como o caso do fabricante KUKA que utiliza a tecnologia laser no sistema TRACC para 

identificar a posição da TCP de forma mais precisa quando comparada ao sistema da 

Yaskawa, que depende muito do erro humano proveniente do operador [36]. 

2.2.4.3 Equipamentos não proprietários de calibração  

Neste momento existem variados equipamentos de calibração que podem ser 

adaptados a diferentes modelos de robô, alguns permitindo que se realize a masterização, 

calibração cinemática e calibração da ferramenta e alguns limitados apenas à calibração 

da ferramenta.  Existem algumas razões pelas quais este tipo de sistemas podem ser uma 

opção comparativamente às soluções apresentadas anteriormente. Já mencionada, a 

flexibilidade a nível de modelos de robô que podem calibrar permite a uma empresa que 

possua diferentes equipamentos, mesmo de vários fabricantes, realizar a calibração 

apenas com uma solução, reduzindo o custo de aquisição de equipamento e de formação 

de operadores. Contudo, a mais relevante é o tempo de operação de calibração. 

Dependendo do equipamento este pode ser inferior a 1/5 do tempo de operação utilizando 

equipamento proprietário. Na tabela 2 estão resumidos os principais fabricantes deste 

tipo de sistema, e identificado o tipo de tecnologia utilizada, o tipo de calibração que 

permitem executar, o modo de operação quanto à necessidade de intervenção do 

operador e o custo, este orçamentado durante a execução deste trabalho incluindo 

instalação e formação de até 3 operadores, requisitos normais nas variadas indústrias onde 

são utilizados robôs industriais [38, 39, 40,41]. 

Tabela 2. Principais fabricantes de equipamentos de calibração não proprietários.  

Fabricante 
Modelo Tecnologia 

Tipo de 

Calibração 

Operação de 

Calibração 
Custo (€) 

Wiest-EG LaserLAB Laser cruzado Todas Automática 27.500 

Zis-Cutting Zis-TCP 
Sensores de 

toque 
Ferramenta Manual 

4.200 + 

formação 

Leoni Leoni-TCP Laser cruzado Ferramenta Semi-automática 15.499 

RoboDk RoboDk Laser tracker Todas Manual 
14.995 + 

laser tracker 
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Dentro deste grupo de sistemas destacam-se o LaserLAB do fabricante Wiest-EG, 

que permite executar a masterização, calibração cinemática e calibração da ferramenta 

da maioria dos modelos dos principais fabricantes. No caso dos robôs Yaskawa, o processo 

que utiliza é semelhante ao disponibilizado pela marca no MotocalV EG, com a vantagem 

de o processo ser automático e recorrer a tecnologia laser para determinar a posição da 

ferramenta, levando a que seja mais preciso e rápido que este.  

 

2.3.5 Técnicas de medição de desempenho de precisão e repetibilidade de robôs 

antropomórficos 

A calibração de robôs antropomórficos deve ser passível de confirmação através de 

testes e técnicas de medição do desempenho destes tanto em precisão como de 

repetibilidade.  

Todos os métodos de medição encontrados durante a realização deste trabalho 

recorrem a meios e equipamentos de medição e softwares externos. A maioria destes 

requerem um laser tracker ou uma sonda, equipamentos não disponíveis no CEiiA onde o 

trabalho prático foi executado e por isso não aprofundado no desenvolvimento deste. Foi 

ponderado a requisição de um destes equipamentos e utilizar o software da empresa 

RoboDK para a medição destes, mas tendo em consideração a incerteza da possibilidade 

da calibração do equipamento em tempo útil, o valor de empréstimo de cada um dos 

equipamentos e a aquisição do software, cuja versão que possibilita realizar estes testes 

foi orçamentado em 9900€ tendo em conta que seria para o desenvolvimento desta 

dissertação, e mais uma vez a impossibilidade de desenvolver um software que utilizasse 

um destes sistemas dentro do tempo disponível. Para contornar esta situação foram 

desenvolvidas duas técnicas que permitissem, com os materiais e equipamentos 

disponíveis no centro, realizar testes de repetibilidade e precisão do robô, a última com 

a vantagem de ser realizada considerando o processo de maquinação [41]. 

Os dois métodos mais utilizados e que recorrem às tecnologias mencionadas no 

tópico anterior são o teste ballbar, normalmente utilizado para calibração em CNCs 

podendo ser aplicado também em robô de forma a determinar o seu desempenho, 

degradação e desgaste, e os testes definidos na norma ISO 9283:1998 que define critérios 

e testes de desempenho para robôs industriais [41, 42]. 
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O teste ballbar é um sistema de medida compreendido por duas esferas de 0,5 

polegadas de diâmetro. Este teste determina o erro, repetibilidade e backlash de um 

percurso circular. O dispositivo mais comum para realizar o teste é uma sonda Renishaw 

QC20-W junto com um kit de suporte apresentado na figura 29 que, através de um suporte 

aplicado no robô e uma base fixa numa superfície visível na figura 30, com movimentos 

circulares do robô em torno desta base é possível verificar as variações de distância em 

relação ao centro em cada um dos pontos, obtendo no final um gráfico com os desvios 

obtidos [41]. 

A norma ISO 9283:1998, como referido, define critérios e testes de desempenho 

quer para medição de repetibilidade como de precisão. Os testes sugeridos são 

semelhantes, apenas os dados recolhidos são diferentes para cada uma. Estes devem ser 

realizados dentro de um espaço definido como cubo ISO, e este deve ter a dimensão 

máxima possível dentro da área de trabalho do robô. Este cubo deve ser programado num 

percurso NC com estas medidas, obedecendo ao esquema representado na figura 31, em 

que os pontos C representam as arestas limite do cubo e os pontos P pontos de referência 

para os testes. Estes testes requerem a aplicação no robô de um alvo do qual seja possível 

monitorizar o movimento ao longo do percurso definido utilizando um sistema de medição 

externo como um laser tracker [42]. 

No caso do teste de repetibilidade, são efetuadas variadas passagens pelo percurso 

a diferentes velocidades, direções de movimento, cargas aplicadas, temperatura de 

operação, e temperatura dos mecanismos do robô, fazendo pausas em cada ponto P e 

retiradas as coordenadas destes em cada uma das operações.  

A comparação é feita entre as variações das coordenadas medidas em cada ponto e 

condição.  

Figura 30. Teste Ball-Bar [41]. Figura 29. Equipamento para teste Ball-bar [41]. 
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Para o teste de precisão são realizados os mesmos percursos e as mesmas condições, 

sendo que é feito o controlo do rastro realizado pelo alvo ao longo do percurso, na sua 

totalidade ou na passagem pelos pontos P, e comparando mais uma vez as variações em 

cada uma das diferentes condições implementadas. Embora a norma ISO 9283:1998 tenha 

sido descontinuada em 2001, não existindo atualmente nenhuma que a substitua, os 

princípios de desempenho do robô definidos por esta continuam a ser utilizados [43]. 

3. Caso Prático 

O caso prático e desafio proposto pelo CEiiA, que deu origem à temática desta 

dissertação centrou-se no desenvolvimento de uma metodologia para calibração de robôs 

antropomórficos de 6 ou mais eixos, nomeadamente para a calibração do robô existente 

no centro de engenharia para maquinação de materiais macios, um robô Yaskawa modelo 

Motoman ES-165D. Este está aplicado num carril Yaskawa Motoman TSL 2000. Como 

referido anteriormente, este robô é utilizado para maquinação de materiais macios e de 

elevadas dimensões, maioritariamente moldes para produção de peças à base de fibras.  

Este tópico está dividido em 3 partes, inicialmente serão apresentados os equipamentos 

que se pretendeu calibrar, softwares, equipamentos de engenharia inversa e metrologia 

e materiais utilizados durante a execução do caso prático. No tópico seguinte são 

apresentadas as técnicas, metodologias e dados obtidos, utilizados para a analise das 

condições e estado do robô e dos seus componentes e das alterações realizadas ao longo 

das variadas etapas do processo de calibração, nomeadamente a melhoria do seu 

desempenho a nível de precisão. Para finalizar são apresentados os testes de 

repetibilidade realizados em diferentes condições de forma a poder realizar uma melhor 

análise do estado final da calibração do robô. 

Figura 31. Representação de cubo ISO da norma ISO 9283:1998 [42]. 
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3.1 Equipamentos e softwares e materiais utilizados 

 

3.1.1 Equipamentos Yaskawa Motoman 

- Robô Yaskawa Motoman ES-165D  

Como mencionado, o equipamento disponível no CEiiA para maquinação a 6 eixos é 

um robô Yaskawa Motoman ES-165D figura 32.  

Este robô é um robô de 6 eixos de elevada velocidade que oferece um desempenho 

superior na manipulação de materiais, apoio a maquinação e apoio a prensas. O ES-165D 

permite um alcance máximo de trabalho de 2,651mm e elevado momento de inércia 

permitindo na mesma uma elevada repetibilidade posicional, de ±0,2mm. A elevada 

velocidade e aceleração axial permitem ciclos de produção mais eficientes, com menor 

tempo e maior output. O design compacto e fino permite o alcance em espaços 

confinados, aumentando a aplicabilidade e produtividade do sistema. Neste robô está 

aplicado um spindle Styrotec KM 2, figura 33 com baixo consumo energético e vibração, 

desenvolvido especificamente para maquinação de materiais macios [33, 44]. 

 

 

- Carril Yaskawa Motoman TSL 2000 

O robô encontra-se montado num carril TSL 2000, representado na figura 34, com 

8 metros de comprimento, sob a forma de 2 módulos de 4 metros unidos. Este carril é 

aplicado diretamente no chão de fábrica e permite elevadas velocidades de movimento 

no 7º eixo, com baixo ruído e assegurando elevada capacidade de carga. O carril possui 

algumas opções que são vantajosas em termos de operações de manutenção e calibração, 

Figura 32. Robô Yaskawa Motoman ES-165D [33]. Figura 33. Spindle Styrotec KM 2 [44]. 
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sendo as suas guias e carris auto lubrificados, e possui a capacidade de ser efetuada a 

masterização do mesmo utilizando o Sistema Zeroing da Yaskawa apresentado no tópico 

2.2.4.2 deste trabalho. Este equipamento possui uma repetibilidade de posicionamento 

no 7º eixo de ±0,08 mm. [45] 

 

- Controlador Yaskawa Motoman Dx100 

O controlador utilizado conjuntamente com os dois equipamentos mencionados é 

Yaskawa Motoman DX100. Este controlador possui a capacidade de controlar até 8 robôs 

ou 72 eixos em simultâneo, utilizar até 40 inputs e outputs para adição de diferentes 

módulos de comunicação e operações. O comando de controlo e a sua interface são 

simples de utilizar e permitem a transferência de ficheiros via USB ou rede (ligação 

Ethernet no controlador), a última permitindo a monitorização e diagnóstico em tempo 

real dos sistemas a estes conectados. A função ARM, função de Controlo Avançado de 

Movimento do Robô utiliza cálculos dinâmicos de esforços e cargas aplicados em cada eixo 

do robô de forma a melhorar a precisão e velocidade nos movimentos de cada eixo, assim 

como ter um sistema de deteção de colisão altamente sensível [46].   

 

3.1.2 Softwares utilizados 

Para o desenvolvimento CAD e CAM de diferentes elementos necessários ao longo 

da componente prática deste trabalho foram utilizados softwares da Autodesk, cujas 

licenças são disponibilizadas aos alunos da Faculdade de Engenharia da Universidade do 

Porto. Para desenho e planeamento CAD foi utilizado o Autodesk® Inventor® e Autodesk® 

Fusion 360®, e para programação de maquinação o software CAM Autodesk® PowerMill® 

Ultimate 2020. A utilização deste ecossistema Autodesk® e a sua simplicidade de interface 

Figura 34. Carril Yaskawa Motoman TSL 2000 [45]. 
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e interpretação e utilização de funções, assim como importação e exportação de ficheiros  

entre estes, permitiu minimizar os problemas encontrados ao longo do desenvolvimento 

do trabalho que poderiam ser barreiras caso fossem utilizados outros softwares, e permitiu 

também desenvolver soluções para outros problemas encontrados durante o decorrer do 

trabalho, como o desenho de suportes para o carril e alteração da disposição do 

equipamento de controlo do robô e do spindle, desenvolvendo uma estrutura de suporte 

para ambos, cortados a jato de água e quinados, algo que não era objetivo deste trabalho 

mas melhorou tanto a nível funcional como esteticamente a disposição do equipamento 

no espaço reservado para este. O Autodesk® PowerMill® Ultimate 2020 inclusive possui um 

Plugin onde é possível configurar diretamente o equipamento que pretendemos utilizar e 

as configurações deste, estando disponíveis modelos dos principais fabricantes, sendo que 

o Yaskawa Motoman ES-165D está presente, juntamente com o carril TSL 2000, como 

visível na figura 35 [47]. 

 

Na componente de metrologia e controlo dimensional foram utilizados também 

variados softwares.  

Dentro do mesmo ecossistema da Autodesk® foi utilizado o Autodesk® PowerInspect® 

Ultimate 2020. Este permitiu a ligação e interação com variados equipamentos de controlo 

dimensional ao longo do trabalho, permitindo um melhor desenvolvimento do trabalho, 

utilizando mais uma vez a interface simplista e funcional dos softwares deste grupo. Além 

da aquisição de dados, foi também possível realizar a análise em tempo real destes, assim 

como fazer relatórios posteriormente de forma clara e simples. Também dentro desta 

Figura 35. Plugin do robô Yaskawa Motoman ES-165D no software Autodesk ® PowerMill® Ultimate 2020 



41 
 

componente foi utilizado o software InspectPlus da Steinbichler disponível no CEiiA para 

utilização com equipamentos de engenharia inversa e controlo dimensional. Sendo o 

número de licenças deste software disponíveis no centro de engenharia algo limitado para 

a disponibilização continua durante este trabalho, foi utilizada também uma licença 

temporária do GOM Inspect 2019, gentilmente cedida pela GOM para a execução desta 

dissertação. Este software é similar a nível de opções e interface relativamente ao 

InspectPlus, com algumas melhorias a nível de opções e criação de relatórios de 

metrologia [47, 48, 49]. 

Para o processo de calibração foi utilizado novamente o Autodesk® PowerInspect®, 

e os softwares proprietários da Yaskawa, o MotocalV EG 2019, já mencionado no tópico 

2.2.4.2 deste trabalho, e o MotoSim EG 2019, ambos cedidos a título de empréstimo pela 

Yaskawa Europa para o desenvolvimento deste trabalho [50]. 

 

3.1.3 Equipamentos de Engenharia Inversa e Metrologia 

Foram utilizados equipamentos de engenharia inversa e metrologia para a 

determinação de anomalias e erros no robô, carril e processo de maquinagem.  

Os equipamentos de engenharia inversa disponíveis no CEiiA e utilizados durante o 

trabalho foram o Comet l3D 2M, que utiliza a tecnologia de luz estruturada e o T-Scan Lv, 

este de triangulação laser e utilizado em conjunto com o rastreador ótico Optotrack Pro 

series 2000. Estes equipamentos de digitalização são produzidos e distribuídos pela Zeiss 

Optotechnik GmbH.  

O Comet L3D 2M possui um sensor de 2 megapixéis e um conjunto de lentes que 

permitem diferentes campos de profundidade, alterando a resolução deste, sendo máxima 

de 0,06 mm para uma área de digitalização de 100x75 mm e mínima de 0,25 mm para uma 

área de 400x300 mm [51]. 

O T-Scan Lv é um equipamento “point and shoot” ou de varrimento e possui uma 

resolução máxima de 0,08 mm e uma velocidade de aquisição de 210.000 pontos/segundo. 

Este equipamento recorre à utilização do rastreador ótico Optotrack Pro series 2000 para 

funcionar, sendo um sistema que opera em modo de referenciação dinâmica. Este 

possibilita que se utilize o scanner de uma forma descontínua em relação à peça, por 

exemplo em ambientes sujeitos a vibrações como o chão de fábrica. O rastreador ótico 

Optotrack possui um volume de digitalização de 20 m3 [51]. 
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Este tipo de equipamento é ideal para a digitalização de objetos de grandes 

dimensões como automóveis, jigs e ferramentas de linhas de produção sujeitos a 

movimentos [51]. 

Os equipamentos de metrologia utilizados neste trabalho foram o sistema de 

medição por coordenadas (CMM) Metronor SOLO e o braço de medição FaroArm® Fusion. 

O Metronor SOLO é um sistema de medição por coordenadas (CMM) portátil baseada 

na tecnologia patenteada pela Metronor que permite elevada precisão em medições 3D 

utilizando apenas uma câmara e uma sonda portátil. O sistema SOLO oferece um sistema 

completo de funções de controlo e análise GD&T, idealmente utilizado em situações onde 

uma montagem rápida, facilidade de manuseamento e elevada portabilidade são críticas, 

o sistema SOLO possui um volume de trabalho elevado e pode ser operado através de uma 

conexão sem fios. Este equipamento possui uma precisão de ±0,06 mm para medições de 

planeza, e ±0,0033º em paralelismo, sendo estes os parâmetros de interesse para a função 

desempenhada neste trabalho. O equipamento Metronor foi disponibilizado pela empresa 

Norcam, assim como o apoio dos seus colaboradores. A sua utilização foi simples e intuitiva 

assim como a sua conetividade e utilização com o software Autodesk® PowerInspect® 

Ultimate 2020. 

O braço de medição Faro Fusion, disponível no CEiiA, é um equipamento bastante 

versátil e de fácil utilização. Facilmente foi transportado e assemblado em diferentes 

locais para a aquisição de dados durante este trabalho. Possui uma precisão de ±0,064 mm 

na medição de peças inferiores a 1,8 metros e uma repetibilidade de ±0,051 mm em 2,4 

metros. Tal como o sistema Metronor, a sua utilização com o software Autodesk® 

PowerInspect® Ultimate 2020 foi perfeita [52,53]. 

 

3.1.4 Materiais utilizados 

Durante a realização deste trabalho foi utilizado apenas um material extra em 

relação aos equipamentos e softwares. Este foi a espuma de poliuretano rígida de alta 

densidade Sikablock M700. Este material, com uma densidade de 0.70 g/cm³ e elevada 

qualidade de acabamento superficial em processos de maquinação, é normalmente 

utilizado para o desenvolvimento de moldes de injeção de baixa pressão, maquetes e 

especificamente para modelos de controlo dimensional, tornando-o ideal para a execução 

deste trabalho prático. Na totalidade foram disponibilizadas pelo CEiiA duas placas de 

1500x500x50 mm [54]. 
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3.2 Calibração dos equipamentos Yaskawa Motoman 

 Sendo o objetivo deste trabalho obter uma melhoria conjunta de todos os 

elementos que contribuem para o erro de precisão gerado no processo de maquinação 

utilizando o robô Yaskawa Motoman ES-165D, foi importante estabelecer uma ordem de 

procedimentos de forma a garantir a correta identificação dos erros gerados no processo 

de maquinação por diferentes elementos e a sua correção. Esta metodologia foi sendo 

alterada com o decorrer do trabalho conforme os problemas e soluções para os mesmos 

foram surgindo. Os procedimentos realizados para a calibração estão apresentados 

seguidamente por ordem cronológica da sua realização.  

 

3.2.1 Desenvolvimento do modelo e percursos de maquinação 

De forma a realizar a melhor análise possível dos erros foi analisado e definido, 

juntamente com o principal operador do robô e o orientador deste trabalho no CEiiA, um 

conjunto as geometrias essenciais e dimensões que melhor representariam as operações 

normais de maquinação efetuadas, e obrigassem ao trabalho do robô movimentando todos 

os seus eixos e realizar geometrias de certa forma simples, mas que demonstrassem a 

precisão do robô durante o processo de maquinação, e fossem fáceis de analisar 

recorrendo aos equipamentos de metrologia existentes no centro. 

Com base nas informações referidas, foi então desenvolvido um modelo com 

geometrias que permitiriam observar diferenças entre o idealizado e o real maquinado. 

Esta peça foi então idealizada e realizado um modelo CAD no software Autodesk® 

Inventor®, com as geometrias demonstradas na vista isométrica na figura 36. O desenho 

técnico deste modelo está disponível no anexo E. Como pode ser visto, estas geometrias 

incluem o facejamento e maquinação em todas as superfícies de um retângulo, excluindo 

a inferior onde o robô não teria acesso durante a maquinação e que não reflete uma 

posição que seja utilizada ou pretendida no futuro pelo operador.   
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Mais uma vez juntamente com o operador do robô, foram desenvolvidos percursos 

de maquinação no software Autodesk® PowerMill® Ultimate 2020. No desenvolvimento 

destes foi tido em conta as características do material a maquinar e posição da ferramenta 

face à superfície. Foram assim criados 3 percursos de maquinação para cada superfície 

com a mesma ordem. Primeiro efetuado um desbaste inicial, seguido da maquinação das 

geometrias pretendidas e finalmente um percurso de acabamento.  

 

3.2.2 Calibração da ferramenta 

O passo seguinte deste trabalho foi a calibração da ferramenta a utilizar durante 

os processos de maquinação. Para isto foi utilizada a função de calibração integrada no 

controlador do robô denominada de tool calibration. Após a montagem da fresa a utilizar, 

neste caso uma fresa de diâmetro 20 mm. A ferramenta foi montada no robô e feito o 

procedimento de calibração. Este procedimento é visível na figura 37, e consiste na 

calibração da ferramenta recorrendo a uma ponteira, à semelhança da técnica 

mencionada no tópico 2.2.4.2, mas sendo esta limitada a 5 orientações da ferramenta. 

Este incluí também a calibração gravítica da ferramenta. Após terminado, iniciou-se o 

procedimento de maquinação.  

 

 

 

 

Figura 36. Vista isométrica do modelo desenvolvido para teste de maquinação. 
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3.2.3  Maquinação e análise do 1º modelo 

A maquinação foi realizada com as condições definidas no ponto 3.2.1. para isso foi 

cortado um bloco com dimensões superiores em 3 mm no comprimento, de forma a 

garantir que não existiriam irregularidades nas superfícies após a maquinação causadas 

por erros no corte da deste. Após a fixação da peça ao suporte com parafusos, foi definido 

o novo sistema de coordenadas a utilizar no bloco, recorrendo à função existente no robô.  

Após a maquinação concluída, o bloco maquinado foi digitalizado recorrendo ao 

equipamento Comet L3D 2M. Gerado o ficheiro de digitalização, este foi alinhado com o 

ficheiro CAD original do modelo e retiradas os primeiros resultados de precisão do robô no 

estado inicial pré-calibração.  

A identificação dos lados demonstrada na figura 38 será a referência para todos os 

modelos maquinados no decorrer do caso prático, sendo o lado 4, a face que se encontra 

virado para o robô, como é visível na mesma figura.  

Figura 37. Exemplo de procedimento de calibração de ferramenta. 

Figura 38. Identificação das faces dos modelos maquinados. 
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  Os resultados foram analisados recorrendo ao software GOM Inspect 2019. Através 

deste software foi possível determinar os desvios apresentados na tabela 3.  

Tabela 3. Desvios máximos nas diferentes faces do 1º modelo maquinado. 

Face Maquinada Desvio máximo (mm) 

Topo 0.600 

Face 1 5,960 

Face 2 5,190 

Face 3 6,890 

Face 4 6,020 

Como podemos ver na tabela anterior, os desvios na peça são consideráveis tendo 

em conta o volume de peça maquinado, justificando assim a necessidade de executar 

procedimentos de calibração no equipamento.  

A totalidade dos desvios neste 1º modelo e as suas direções são visíveis no relatório 

obtido no GOM Inspect 2019, presente no anexo F. 

 

3.2.4 Análise e calibração do carril  

 

Após a primeira maquinação ter sido efetuada, foi possível proceder à análise do 

carril e medição do carril.   

Removidas as proteções do carril, foi visualmente detetado que este não se 

encontrava corretamente apertado ao chão de fábrica. Os mecanismos de aperto 

encontravam-se soltos, e algumas zonas do carril não tinha base para apoio das travessas 

deste, encontrando-se no ar, como é visível na figura 39 e 40. Também eram evidentes 

marcas em algumas zonas da lateral do carril onde as guias do robô teriam estado em 

contato, evidenciando um possível empeno do mesmo. 

Figura 39. Pormenor 1 da zona do carril sem 
suporte. 

Figura 40. Pormenor 2 da zona do carril sem suporte. 
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 Para uma análise correta dos desvios presentes neste, foi utilizado o equipamento 

de digitalização T-Scan Lv juntamente com o Optotrack Pro series 2000, e foi digitalizada 

a superfície do carril. O ficheiro resultante desta digitalização é visível na figura 41. No 

software InspectPlus, foram criados dois planos coincidentes com cada uma das 

superfícies do carril, e analisada a variação de altura destes em todo o seu comprimento. 

Nesta análise foi detetada uma variação entre os extremos de 1,3 mm, sendo que o carril 

se encontrava mais baixo na zona central, onde não tinha suporte, e onde normalmente 

são realizadas operações de maquinação com o robô quando não é necessário o movimento 

do 7º eixo.  

Com esta informação foi tomada a decisão de desapertar o carril na sua totalidade, 

deixando o mesmo repousar 72h de forma a aliviar as tensões possíveis e proceder a novo 

aperto e calibração recorrendo ao equipamento de metrologia Metronor Solo, figuras 42 e 

43.  

Figura 41. Digitalização do carril com T-Scan Lv + Optotrack Pro series 2000 

Figura 42. Calibração do carril com 
recurso ao Metronor Solo. 

Figura 43. Pormenor da calibração 
do carril com recurso ao Metronor 
Solo. 
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Para proceder a esta calibração, foi realizada uma medição inicial de forma a 

identificar a planeza das linhas do carril. Após terminada, foi realizado o aperto do carril 

em apertos cruzados entre linhas, iniciando numa ponta do carril até ao final deste. À 

medida que ia sendo realizado o aperto e contra aperto do carril, iam sendo efetuadas 

medições do carril, tendo sido definido uma gama de ±0,2 mm em cada ponto. Efetuados 

os 22 pontos de aperto, foi novamente verificada a planeza do carril, assim como o ângulo 

entre a base do robô e a superfície do carril, podendo ser vistos estes dados na tabela 4.  

Tabela 4. Dados da planeza e ângulo entre o carril e a base do robô. 

 Planeza (mm) Ângulo carril-base do robô (º) 

Pré-Calibração 2,469 N/A 

Pós Calibração 0,481 0,019 

  

Como é visível, a planeza foi consideravelmente reduzida permitindo realizar novo 

teste de maquinação.  

Os dados obtidos na medição realizada com o Metronor Solo podem ser vistos no 

relatório realizado no PowerInspect® Ultimate 2020, presente no anexo F. 

3.2.5 Maquinação e análise do 2º modelo 

 

Para este teste de maquinação, mais uma vez foi realizada a calibração da 

ferramenta à semelhança da primeira maquinação. Definido também o novo sistema de 

coordenadas, efetuaram-se os mesmos percursos de maquinação.  

Após esta ser concluída, o modelo foi digitalizado utilizando novamente o Comet 

L3D 2M e feita a análise desta vez no software InspectPlus. Os dados de desvio máximo 

encontram-se representados na tabela 5.  

Tabela 5. Desvios máximos nas diferentes faces do 2º modelo maquinado. 

Face Maquinada Desvio máximo (mm) 

Topo 0.572 

Face 1 4,464 

Face 2 4,023 

Face 3 4,163 

Face 4 4,558 

 

Fazendo uma análise comparativa entre os valores na tabela 3 e 5, é possível 

identificar uma melhoria e redução entre 1 e 2 mm dos desvios presentes nas superfícies 
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maquinada a 3 + 2 eixos, sendo que na maquinação a 3 eixos do topo da peça não foi 

evidente nenhuma melhoria. 

A totalidade dos desvios neste 2º modelo é visível no relatório obtido no InspectPlus, 

presente no anexo F. 

 

3.2.6 Masterização Manual 

 

À data em que este passo foi realizado ainda não tinha sido disponibilizado o 

software MotocalV EG pela Yaskawa Europa, sendo que o objetivo deste seria simular 

manualmente o processo de masterização realizado pelo sistema Zeroing também deste 

fabricante. Este processo consistiu no alinhamento dos eixos através da técnica de cavilha, 

onde estes foram alinhados para a sua posição de pré-masterização, como são visíveis nas 

figuras 45 e 46 2 dos alinhamentos realizados. Após realizados os alinhamentos de pré-

masterização em todos os eixos, foi definido a nova posição absoluta do robô no software 

do controlador DX-100 como demonstrado na figura 44.  procedeu-se a nova calibração da 

ferramenta igual às realizadas anteriormente, e preparada nova maquinação. 

Figura 45. Exemplo de alinhamento 
dos eixos do robô na posição de pré-
masterização. 

Figura 44. Exemplo de alinhamento dos 
eixos do robô na posição de pré-
masterização. 

Figura 46. Novos dados de posição absoluta do robô inseridos no controlador DX-100. 
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3.2.7 Maquinação e análise do 3º modelo 

Verificadas todas a condições de maquinação idênticas às anteriores e definido novo 

sistema de coordenadas, esta foi iniciada com os mesmos percursos de maquinação 

anteriores.  

A maquinação a 3 eixos da superfície e desbaste lateral foram efetuados sem 

qualquer percalço, mas quando foi iniciada a maquinação a 3 + 2 eixos, o robô iniciou a 

maquinação distanciado da peça em cerca de 15 milímetros na face 1. Interrompido o 

processo foi iniciada a maquinação da face 2, sendo que esta também se encontrou 

distanciada em cerca de 6 mm.  Para efeitos de teste, foi iniciado o percurso de 

maquinação da face 3, tendo sido de imediato cancelado pois foi evidente que a 

ferramenta iria colidir com o bloco.  

Face este problema, foi decidido restaurar as configurações anteriores de posição 

absoluta do robô e procurar novas soluções de calibração.  

 

3.2.8 Masterização e calibração com software MotocalV EG 2019 

Próximo do limite de conclusão do tempo para a finalização e entrega deste 

trabalho, foi disponibilizado pela Yaskawa Europa o software MotocalV EG 2019, assim 

como efetuado novo contato da parte dos representantes nacionais da marca para a 

realização de uma formação em calibração destes equipamentos, utilizando este mesmo 

software.  

Após realizada a formação, onde foi possível questionar e debater algumas dúvidas 

existentes em relação a estes equipamentos, foi disponibilizado para a calibração do robô 

do centro a ferramenta física de 5 ponteiras demonstrada no tópico 2.2.4.2 deste 

trabalho, evitando assim a necessidade de fabricar uma para este teste de maquinação.  

Foi assim realizada nova calibração, esta compreendida por uma masterização e 

calibração cinemática e de ferramenta numa só operação, esta já descrita no mesmo 

tópico já referido.  

Após este processo foram obtidos novos dados de calibração a inserir no controlador 

do robô, podendo ser comparados os dados iniciais e finais de posição absoluta do robô, 

configuração de ferramenta e o desvio estimado na figura 47. 
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Como é visível, o desvio estimado foi reduzido de 2,107 mm para 0,380 mm, redução 

substancial após a primeira calibração utilizando este software. Foram realizadas mais 

duas calibrações utilizando este software com o intuito de reduzir o desvio estimado, mas 

em nenhumas das duas este foi melhorado, acabando por se utilizar no processo de 

maquinação do 4º modelo os dados obtidos no software aquando da primeira calibração. 

 

3.2.9 Maquinação e análise do 4º modelo 

Criadas a condições semelhantes às maquinações anteriores, iniciou-se a 

maquinação do 4º modelo. Desta vez, o alinhamento do robô com a peça na maquinação 

em 3 + 2 eixos foi perfeito, iniciando a maquinação à distância programada.  

Finalizada a maquinação, foi medido o modelo maquinado, desta vez recorrendo ao 

braço de medição FaroArm® Fusion em conjunto com o software PowerInspect® Ultimate 

2020, pois ambos os equipamentos de digitalização disponíveis no centro foram enviados 

para aferição e reparações. A análise com recurso a este software foi mais demorada, mas 

com menor erro podendo ser analisados em melhor detalhe os dados obtidos. Estes dados 

encontram-se representados na tabela 6. Tendo sido efetuada a medição em comparação 

direta com o CAD utilizando este sistema, o alinhamento do modelo real com o virtual foi 

efetuado por melhor ajusto por pontos retirados nas 5 superfícies maquinadas do modelo. 

Tendo em conta isto, é mais correto assumir e analisar o valor médio dos desvios de cada 

face comparativamente com os valores máximos referidos anteriormente, podendo na 

mesma estes valores serem consultados no relatório gerado no software PowerInspect® 

Ultimate 2020 presente no anexo F.  

Figura 47. Dados obtidos na calibração com recurso ao software MotocalV EG 2019 
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Tabela 6. Desvios médios nas diferentes faces do 4º modelo maquinado. 

Face Maquinada Desvio médio (mm) 

Topo 0,329 

Face 1 0,560 

Face 2 0,227 

Face 3 0,415 

Face 4 0,236 

 

Como pode ser analisado, o desvio médio apresenta um valor máximo de 0,560 mm, 

sendo superior a um fator de 10 quando comparado à primeira calibração. É evidente a 

melhoria da precisão de maquinação recorrendo a este processo de calibração utilizando 

o equipamento e software disponibilizado pela Yaskawa.  

 

3.3 Análise da repetibilidade do robô Yaskawa Motoman ES-165D 

 

De forma a melhor determinar a qualidade da calibração efetuada e o desempenho 

do robô, foi decidido realizar uma série de testes de repetibilidade em variadas condições.  

Para isso, foi desenvolvido e programado no computador um percurso a ser efetuado pelo 

robô, com movimentos osciloscópicos, rotações de todos os eixos e em todas as direções, 

terminando sempre este no mesmo local. Foram também desenvolvidos dois novos ciclos 

de aquecimento do robô, um incluindo o movimento do 7 eixo, melhorado em relação ao 

utilizado até ao momento, de forma a que todos os elementos do robô sejam 

movimentados durante este percurso. Para este teste foi maquinado um tubo com rosca 

interior M4, de forma a ser possível apertar o suporte de calibração de ponteiras do braço 

de medição, obtendo o sistema demonstrado na figura 48.  

Figura 48. Sistema desenvolvido para análise de repetibilidade do robô Yaskawa Motoman ES-165D. 
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Estando este aplicado no robô e o braço de faro corretamente suportado na base de forma 

a conseguir retirar a medição no ponto inicial definido, foi possível realizar os testes de 

repetibilidade. As variáveis definidas neste teste foram a temperatura a que se encontra 

o robô a operar, iniciando com ele à temperatura ambiente após 12 horas parado, e 

realizados vários ciclos de aquecimento de forma a determinar a variação desvios 

provocada pelo aquecimento deste, e a segunda variável o tempo de operação, realizando 

medições em incrementos de 5 ciclos por cada medição, até ao total de 25 ciclos, sendo 

que estes possuem um tempo de operação de 3 minutos cada. Os procedimentos em 

detalhe e os dados obtidos são apresentados seguidamente.  

 

3.3.1 Análise de repetibilidade com aquecimento 

 

Como referido, esta análise foi iniciada com o robô à temperatura ambiente, 15ºC 

±1, colocado o mesmo na posição referência e realizado 1 ciclo de aquecimento seguido 

do percurso de teste de repetibilidade desenvolvido. Após este terminar, foi retirada a 

posição do ponto e realizados 2 novos ciclos de aquecimento do robô e novo percurso de 

teste. Foi feito o mesmo procedimento para 1 ciclo de aquecimento do robô e carril e 

para 25 ciclos de aquecimento do robô e carril.  

Os dados obtidos são apresentados de seguida sob a forma de gráfico para cada eixo 

de coordenadas e na tabela 7 a relação entre os gráficos e os percursos realizados. 

Tabela 7. Relação de nomenclatura do tipo de percurso no texto e nos gráficos. 

Tipo de percurso Identificação nos gráficos 

Teste sem aquecimento 1 

1 ciclo de aquecimento do robô 2 

2 ciclos de aquecimento do robô 3 

1 ciclo de aquecimento do robô + carril 4 

25 ciclos de aquecimento do robô + carril 5 
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Através da análise dos gráficos anteriores, podemos ver que a tendência dos desvios 

nos 3 eixos X, Y, Z é diminuir à medida que o robô e o carril são aquecidos desde a 

temperatura ambiente até à temperatura de operação. Através da análise dos dados 

obtidos, o desvio máximo registado com o robô à temperatura normal de operação foi 

0,137 mm no eixo X, abaixo do valor referência de 0,2 mm indicado como limite máximo 

pelo fabricante do robô.  
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Figura 50. Valores de desvio no eixo Y nas diferentes medições. 

Figura 49. Valores de desvio no eixo X nas diferentes medições. 

Figura 51. Valores de desvio no eixo Z nas diferentes medições. 
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3.3.2 Análise de repetibilidade com incremento de ciclos 

Para melhor determinar as capacidades de repetibilidade do robô ao longo do 

tempo de operação, foram realizados testes com este à temperatura de operação, 

utilizando os ciclos desenvolvidos mencionados anteriormente, e realizando incrementos 

de 5 ciclos até perfazer 25 ciclos, um tempo total de operação de aproximadamente 2h25 

minutos. Os desvios nos 3 eixos foram medidos e apresentados nos gráficos seguintes. 
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Figura 52. Valores de desvio no eixo X nas diferentes medições. 

Figura 53. Valores de desvio no eixo Y nas diferentes medições. 

Figura 54. Valores de desvio no eixo Z nas diferentes medições. 
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Através da análise dos gráficos anteriores, é possível concluir que a repetibilidade 

deste robô não é afetada com o tempo de operação de trabalho quando se encontra à 

temperatura normal de trabalho. 

 Tendo sido estes dados obtidos a uma temperatura semelhante, podemos realizar 

um cálculo do desvio médio e a capacidade de repetibilidade do robô nesta gama de 

operação. Os dados e método utilizados estão descritos na tabela 8. 

Tabela 8. Cálculo da repetibilidade média do robô.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pode ser então concluído, que, ao longo do aquecimento do robô, o erro de 

repetibilidade deste vai diminuindo, e quando quente, o valor de desvio obtido foi de 

0,189 mm dentro do valor referência do fabricante de 0,2 mm. 

 

3.4 Teste do plugin de cálculo de TCP do Autodesk® PowerMill® Ultimate 2020 

 

No software Autodesk® PowerMill® Ultimate 2020, assim como em versões 

anteriores do mesmo, existe um plugin que ajuda ao cálculo de TCP da ferramenta através 

do input de alguns dados obtidos através de operações realizadas no robô. Esta 

funcionalidade é bastante útil para robôs utilizados em maquinação, nomeadamente no 

CEiiA, onde a troca de ferramenta é bastante usual, consoante a densidade do material e 

dimensão da peça a maquinar.  

No início do trabalho, um dos problemas reportados pelo operador do robô foi o 

erro deste não ser estimável, sendo diferente consoante a ferramenta aplicada, mesmo 

utilizando a mesma fresa apenas aplicada em alturas diferentes. 

O modo como este plugin opera é através da inserção de dados obtidos com a 

calibração de 2 ponteiras utilizando a função de calibração de ferramentas do próprio 

robô, uma com dimensão superior à maior a ser utilizada no robô e uma menor que a mais 

pequena. Este procedimento deve ser realizado 3 vezes para cada ponteira, de forma a 

Elemento de TCP Diferença entre valor mínimo e máximo (mm) 

TCPx 0,124 

TCPy 0,105 

TCPz 0,097 

√𝑻𝑪𝑷𝒙𝟐 + 𝑻𝑪𝑷𝒚𝟐 + 𝑻𝑪𝑷𝒛𝟐 0,189 
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realizar uma média, tal como é exemplo na figura 55, que representa a janela de 

configuração desta ferramenta. Como se pode ver na mesma figura, foi indicado as 

dimensões das ponteiras e as respetivas coordenadas X, Y, Z, do TCP de cada uma destas, 

calculadas utilizando o software MotocalV EG, e seguindo o procedimento indicado no 

tópico 2.2.4.1. 

  

 Inseridos estes dados, foi calibrada uma nova ponteira com uma altura de 217,48 

mm, dentro da gama das anteriores, e obtidos os dados do TCP da mesma através da 

calibração direta no robô, figura 56. Estes dados foram então comparados com os obtidos 

no plugin para a mesma altura de ferramenta, figura 57. 

 

Figura 55. Configuração do plugin de cálculo de TCP. 

Figura 57. Coordenadas TCP geradas no Plugin com a 
indicação da dimensão da ferramenta. 

Figura 56. Coordenadas TCP gerados no controlador Dx100 
após calibração da ponteira.  
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Como pode ser observado nas figuras 56 e 57, existe uma diferença nas coordenadas 

calculadas pelo plugin, nos 3 eixos, em relação à real medida no robô. A diferença mais 

relevante é no eixo de coordenadas X, que no sistema de coordenadas TCP corresponde à 

altura da ferramenta, sendo esta diferença de 1,749 mm. Num processo de maquinação a 

3 eixos, esta diferença não seria notória, pois a maquinação seria corretamente efetuada, 

apenas aproximadamente de 2 mm mais baixa que o previsto. Seria apenas evidente caso 

se pretende-se criar uma peça na face superior e inferior, neste caso a altura deste ficaria 

perto de 4 mm mais curta.  

De forma a garantir que o erro seria oriundo mesmo do cálculo do plugin e não um 

fator de cálculo errado ou de compensação na programação do robô, foi realizado um 

último teste, desta vez apenas utilizando o método de calibração de ferramentas do robô. 

Este consistiu em montar no robô duas ponteiras com uma diferença exata de 50 mm, 

executar o procedimento de calibração para cada uma destas, e comparar os as 

coordenadas X do TCP de ambas. Esta comparação demonstrou uma diferença dos mesmo 

50 mm nas coordenadas apresentadas no controlador do robô, levando a concluir que 

existe mesmo um erro no processamento do TCP através do comprimento de ferramenta 

no plugin existente para este mesmo efeito no software Autodesk® PowerMill® Ultimate 

2020. Não foi possível durante este trabalho analisar a causa exata deste desvio, sendo a 

solução provisória encontrada a realização da calibração de ferramenta com o próprio 

robô ou via software MotocalV EG 2019. 

4 Considerações Finais  
 

Na presente dissertação, foi atingido com sucesso o objetivo de desenvolvimento 

de uma metodologia, baseada num conjunto de operações de calibração, capaz de 

melhorar a precisão de uma célula robótica de 6 ou mais eixos.  

Durante este trabalho, realizado no robô antropomórfico Yaskawa Motoman ES-

165D aplicado no carril modelo TSL 2000 do mesmo fabricante disponíveis no CEiiA, foi 

possível aplicar um conjunto de procedimentos que permitiu melhorar a sua precisão em 

operações de maquinação de materiais macios assim como garantir a sua repetibilidade 

de acordo com os valores indicados pelo fabricante. Mais concretamente, a precisão de 

maquinação foi melhorada num fator superior a 10, tendo sido reduzida de 5,960 mm para 

0.560 mm e confirmado que a repetibilidade do robô, de 0,189 mm, se encontra dentro 

dos valores referência do fabricante, 0,2 mm.  
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O conjunto de resultados obtidos ao longo da realização da componente prática 

leva a concluir que, dos processos realizados, a combinação das seguintes operações de 

calibração deverão formar a metodologia de calibração de uma célula robótica Yaskawa 

Motoman de 6 ou mais eixos pela mesma ordem apresentada: 

- Calibração da planeza da unidade de transferência;  

- Masterização e calibração cinemática do robô recorrendo ao software Yaskawa 

Motoman MotocalV EG; 

- Calibração da ferramenta com recurso ao mesmo software mencionado. 

Ao longo da realização deste trabalho foi também evidente a falta de conhecimento 

e prática por parte dos variados integradores de células robóticas sobre as necessidades 

específicas de calibração deste tipo de equipamento que trabalha com recurso a 

programação off-line e não apenas teach & learn. Para robôs que operam nestas 

condições, o erro pode ser gerado, por exemplo, pela imprecisa leitura do movimento no 

encoder. Ao contrário de outras máquinas, os robôs não possuem uma função zero 

máquina, sendo que os erros são acumulados ao longo do tempo de operação do robô. 

Podemos concluir então que este não é um problema presente unicamente neste centro 

de engenharia, mas sim transversal a todos os centros tecnológicos e empresas a operar 

nas mais diversas indústrias que utilizem células robóticas com recurso a programação off-

line.  

Pode ser também concluído que os robôs antropomórficos necessitam de 

calibrações periódicas de forma a mitigar os erros em maquinação.  

 

5 Recomendações Futuras 
 

Como nota final neste trabalho, podem ser apresentadas algumas sugestões e 

recomendações futuras, podendo estas ser aplicadas por utilizadores de diferentes 

modelos de células robóticas de 6 ou mais eixos bem como pelos seus integradores.  

Como referido, é elevada a necessidade de especial cuidado e melhor definição de 

planeamentos de intervenções de calibração deste tipo de equipamentos, devendo este 

ser realizado e melhor definido no futuro com base nos seguintes fatores: 

 

- Número e severidade de colisões do robô; 

- A cada operação de troca de ferramenta; 
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- Após determinado número de horas de operação do robô; 

- Mau desempenho obtido na realização de testes de repetibilidade e precisão do 

robô; 

 

 

Todos os fatores elencados podem ser facilmente implementados por cada umas 

das entidades mencionadas, melhorando assim o desempenho da célula robótica nas 

operações para o qual é destinado. No caso das colisões, troca de ferramenta e horas de 

operação, este planeamento pode ser diretamente definido e posto em prática pois estes 

aspetos são controlados pelo operador do robô. A criação de uma nova norma para testes 

de repetibilidade e precisão para células robóticas no geral e em específicos para aquelas 

que operam de forma programada off-line, pode permitir a realização de testes em 

intervalos curtos de tempo, de forma fácil e eficaz. 

Sugere-se ainda a revisão do Plugin de calibração de ferramenta presente no 

software Autodesk® PowerMill® Ultimate 2020, tendo sido observado neste trabalho uma 

falha na correta definição das coordenadas TCP, parte essencial para precisão em 

operações programadas off-line. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 
 

 

 

 

 

 

 

 

6 Bibliografia 

 

[1] “International Federation of Robotics - ISO 8373 2013: Robots and robotic 

devices — Vocabulary” [Online]. Available at: 

https://www.iso.org/standard/55890.html. [Last accessed: 10-Jan-2020].  

[2] “RSA - The Age of Automation:  Artificial intelligence, robotics and the future 

of low-skilled work” [Online]. Available at: 

https://www.thersa.org/discover/publications-and-articles/reports/the-age-of-

automation. [Last accessed: 10-Jan-2020].  

[3] Iglesias, I., Sebastián, M. A., Ares, J.E.. “Overview of the State of Robotic 

Machining: Current Situation and Future Potential”. Procedia Engineering, vol. 132, 

pp. 911-917, 2015.  

[4] “International Federation of Robotics - World Robotics Report for 2018“ 

[Online]. Available at: https://ifr.org/free-downloads. [Last accessed: 10-Jan-

2020]. 

[5] “PwC - Industrial Manufacturing Trends 2019” [Online]. Available at: 

https://www.pwc.com/gx/en/ceo-survey/2019/Theme-assets/reports/industrial-

manufacturing-trends-report-2019.pdf. [Last accessed: 10-Jan-2020]. 

[6] “International Federation of Robotics - Foreword By: Dr. Andreas Bauer, 

Chairman IFR Industrial Robot Suppliers Committee” [Online]. Available at: 

https://ifr.org/free-downloads. [Last accessed: 10-Jan-2020]. 

[7] “International Federation of Robotics - Executive Summary World Robotics 2019 

Industrial Robots” [Online]. Available at: https://ifr.org/free-downloads. [Last 

accessed: 10-Jan-2020].  

[8] “Technavio - Global Articulated Robots Market - Size, Growth, Trends, and 

Forecast for 2019-2023” [Online] Available at: 

https://www.technavio.com/report/global-articulated-robots-market-industry-

analysis. [Last accessed: 10-Jan-2020]. 

https://www.iso.org/standard/55890.html
https://www.thersa.org/discover/publications-and-articles/reports/the-age-of-automation
https://www.thersa.org/discover/publications-and-articles/reports/the-age-of-automation
https://ifr.org/free-downloads
https://www.pwc.com/gx/en/ceo-survey/2019/Theme-assets/reports/industrial-manufacturing-trends-report-2019.pdf
https://www.pwc.com/gx/en/ceo-survey/2019/Theme-assets/reports/industrial-manufacturing-trends-report-2019.pdf
https://ifr.org/free-downloads
https://ifr.org/free-downloads
https://www.technavio.com/report/global-articulated-robots-market-industry-analysis
https://www.technavio.com/report/global-articulated-robots-market-industry-analysis


62 
 

[9] “Research & Market - Articulated Robot - Market Analysis, Trends, and 

Forecasts” [Online]. Available at: 

https://www.researchandmarkets.com/reports/4805083/articulated-robot-

market-analysis-trends-and. [Last accessed: 10-Jan-2020]. 

[10] “MarketWatch - Articulated Robot Market 2020 - Worldwide Industry Trends, 

Share, Gross Margin, Size, Future Demand, Analysis by Top Leading Player and 

Forecast till 2024” [Online] Available at: https://www.marketwatch.com/press-

release/articulated-robot-market-2020-worldwide-industry-trends-share-gross-

margin-size-future-demand-analysis-by-top-leading-player-and-forecast-till-2024-

2019-12-20. [Last accessed: 10-Jan-2020]. 

[11] Wilson, M. “Implementation of Robot Systems” Elsevier, 2014. 

[12] “Meet the cobots: humans and robots together on the factory floor” [Online]. 

Available at: https://www.ft.com/content/6d5d609e-02e2-11e6-af1d-

c47326021344. [Last accessed: 10-Jan-2020]. 

[13] “International Federation of Robotics - World Report Industrial Robots 2019 – 

Reviews definitions and classifications of industrial robots and service robots” 

[Online]. Available at: https://ifr.org/free-downloads. [Last accessed: 10-Jan-

2020]. 

[14] “Industrial Robotics Roundup: Articulated vs. SCARA vs. Cartesian Robots” 

[Online]. Available at: https://www.allaboutcircuits.com/news/industrial-

robotics-roundup-SCARA-articulated-Cartesian-robots/. [Last accessed: 10-Jan-

2020].  

[15] “The Difference between Cartesian, Six-Axis, and SCARA Robots” [Online]. 

Available at: https://www.machinedesign.com/mechanical-motion-

systems/article/21831692/the-difference-between-cartesian-sixaxis-and-scara-

robots. [Last accessed: 10-Jan-2020]. 

 [16] “Serial Robots by Herman Bruynunckx” [Online]. Available at: 

https://pdfs.semanticscholar.org/9671/cfa9c59f44687058a2acb954f7fefd9fbea1.p

df. [Last accessed: 10-Jan-2020].  

[17] “FORWARD KINEMATICS: THE DENAVIT-HARTENBERG CONVENTION” [Online]. 

Available at: 

https://users.cs.duke.edu/~brd/Teaching/Bio/asmb/current/Papers/chap3-

forward-kinematics.pdf. [Last accessed: 10-Jan-2020]. 

https://www.researchandmarkets.com/reports/4805083/articulated-robot-market-analysis-trends-and
https://www.researchandmarkets.com/reports/4805083/articulated-robot-market-analysis-trends-and
https://www.marketwatch.com/press-release/articulated-robot-market-2020-worldwide-industry-trends-share-gross-margin-size-future-demand-analysis-by-top-leading-player-and-forecast-till-2024-2019-12-20
https://www.marketwatch.com/press-release/articulated-robot-market-2020-worldwide-industry-trends-share-gross-margin-size-future-demand-analysis-by-top-leading-player-and-forecast-till-2024-2019-12-20
https://www.marketwatch.com/press-release/articulated-robot-market-2020-worldwide-industry-trends-share-gross-margin-size-future-demand-analysis-by-top-leading-player-and-forecast-till-2024-2019-12-20
https://www.marketwatch.com/press-release/articulated-robot-market-2020-worldwide-industry-trends-share-gross-margin-size-future-demand-analysis-by-top-leading-player-and-forecast-till-2024-2019-12-20
https://www.ft.com/content/6d5d609e-02e2-11e6-af1d-c47326021344
https://www.ft.com/content/6d5d609e-02e2-11e6-af1d-c47326021344
https://ifr.org/free-downloads
https://www.allaboutcircuits.com/news/industrial-robotics-roundup-SCARA-articulated-Cartesian-robots/
https://www.allaboutcircuits.com/news/industrial-robotics-roundup-SCARA-articulated-Cartesian-robots/
https://www.machinedesign.com/mechanical-motion-systems/article/21831692/the-difference-between-cartesian-sixaxis-and-scara-robots
https://www.machinedesign.com/mechanical-motion-systems/article/21831692/the-difference-between-cartesian-sixaxis-and-scara-robots
https://www.machinedesign.com/mechanical-motion-systems/article/21831692/the-difference-between-cartesian-sixaxis-and-scara-robots
https://pdfs.semanticscholar.org/9671/cfa9c59f44687058a2acb954f7fefd9fbea1.pdf
https://pdfs.semanticscholar.org/9671/cfa9c59f44687058a2acb954f7fefd9fbea1.pdf


63 
 

[18] Daher, M., Donelan, P.. “Invariant Properties of the Denavit-Hartenberg 

Parameters”. Interdisciplinary Applications of Kinematics, Mechanisms and Machine 

Science, Springer Int. Pub., vol 26, pp 43- 51, 2015. 

[19] Hongyi, L.. “Environment for Industrial Robot Performance Evaluation” 

Master’s Thesis, KTH Royal Institute of Technology, 2015. 

[20] Hallenberg, Johan “Robot Tool Center Point Calibration using Computer Vision” 

Master’s Thesis, Linkoping University, 2007. 

[21] Nikon “Robot Accuracy: Considerations to make when using robots in high 

accuracy applications and programming robots off-line” [Online]. Available at: 

https://us.v-cdn.net/6027406/uploads/editor/1v/3p4g3t9rl01s.pdf. [Last 

accessed: 10-Jan-2020]. 

[22] “Understanding CNC Machine Accuracy and Repeatability” [Online]. Available 

at: https://www.mmsonline.com/articles/understanding-cnc-machine-accuracy-

and-repeatability. [Last accessed: 10-Jan-2020]. 

[23] “Can a Robot Outperform a CNC Machine for Robot Machining?” [Online]. 

Available at: [24] https://robodk.com/blog/robot-machining-vs-cnc/. [Last 

accessed: 10-Jan-2020].  

[25] Belotti- Cnc machining centers [Online]. Available at: 

http://www.belotti.com/en/index.aspx. [Last accessed: 10-Jan-2020]. 

[26] Bermaq – Cnc machines [Online]. Available at: 

https://www.bermaq.com/en/machines/milling-machines/. [Last accessed: 10-

Jan-2020]. 

[27] Matec – Gantry machines [Online]. Available at: 

https://www.matec.de/en/Machining-Centers/Portalmaschinen. [Last accessed: 

10-Jan-2020]. 

[28] Cms - Advanced materials technology [Online]. Available at: 

https://www.scmgroup.com/en/cmsadvancedmaterials/products/composite-

material-aluminium-and-advanced-material-working-systems.c12350/high-speed-

5-axis-cnc-machining-centres.12351. [Last accessed: 10-Jan-2020].  

[29] “Guide to linear robot transfer units” [Online]. Available at: 

https://resources.lazerarc.com/guide-to-robot-transfer-units-rtu. [Last accessed: 

10-Jan-2020]. 

https://www.mmsonline.com/articles/understanding-cnc-machine-accuracy-and-repeatability
https://www.mmsonline.com/articles/understanding-cnc-machine-accuracy-and-repeatability
https://robodk.com/blog/robot-machining-vs-cnc/
http://www.belotti.com/en/index.aspx
https://www.bermaq.com/en/machines/milling-machines/
https://www.matec.de/en/Machining-Centers/Portalmaschinen
https://www.scmgroup.com/en/cmsadvancedmaterials/products/composite-material-aluminium-and-advanced-material-working-systems.c12350/high-speed-5-axis-cnc-machining-centres.12351
https://www.scmgroup.com/en/cmsadvancedmaterials/products/composite-material-aluminium-and-advanced-material-working-systems.c12350/high-speed-5-axis-cnc-machining-centres.12351
https://www.scmgroup.com/en/cmsadvancedmaterials/products/composite-material-aluminium-and-advanced-material-working-systems.c12350/high-speed-5-axis-cnc-machining-centres.12351


64 
 

[30] “Robot-transfer unit (RTU) and other linear-transfer system considerations” 

[Online]. Available at: https://www.linearmotiontips.com/robot-transfer-unit-rtu-

linear-transfer-system-considerations/. [Last accessed: 10-Jan-2020]. 

[31] Roth, Z. S., Ravani, B.. “An Overview of Robot Calibration”, Information 

technology Journal, vol 3, pp. 74-78, 2004.   

[32] Judd, R.P., Knasinski, A.B. “A technique to calibrate industrial robots with 

experimental verification”, IEEE Trans. Robotics Automation, vol 6, pp. 20–30, 

1990. 

[33] Instructions manual Yaskawa Motoman ES-165D [Online]. Available at: 

https://www.manualslib.com/manual/1270044/Yaskawa-Motoman-Es165d.html. 

[Last accessed: 10-Jan-2020]. 

[34] Mako, P. “Principles of Mastering at KUKA Robots” International Scientific 

Journal about Mechatronics, vol 2, pp. 7-12, 2017.  

[35] ABB Pendulum Calibration tool [Online]. Available at: 

https://new.abb.com/products/3HAC15716-1/cal-pendulum. [Last accessed: 10-

Jan-2020]. 

[36] KUKA Industrial Robots [Online]. Available at: https://www.kuka.com/en-

de/products/robot-systems/industrial-robots. [Last accessed: 10-Jan-2020].  

[37] Manual MotocalV EG [Online]. Available at: 

https://www.motoman.com/getmedia/5076CDB0-0677-4DB7-9C2E-

6F3D2F9CEAC4/152646-1cd.pdf.aspx?ext=.pdf. [Last accessed: 10-Jan-2020]. 

[38] Wiest AG – LaserLAB [Online]. Available at: https://www.wiest-

ag.de/en/laserlab.html. [Last accessed: 10-Jan-2020]. 

[39] Zis-Cutting - ZIS Robot Calibration Unit [Online]. Available at: 

https://www.zis-cutting.de/en/machine-components/robot-calibration-unit/. 

[Last accessed: 10-Jan-2020]. 

[40] Leoni advintec TCP [Online]. Available at: https://www.leoni-factory-

automation.com/en/products-and-services/calibration-of-robotic-tools-fixtures/. 

[Last accessed: 10-Jan-2020]. 

[41] RoboDk- Simulation and Programming [Online]. Available at: 

https://robodk.com/. [Last accessed: 10-Jan-2020]. 

https://www.manualslib.com/manual/1270044/Yaskawa-Motoman-Es165d.html
https://new.abb.com/products/3HAC15716-1/cal-pendulum
https://www.kuka.com/en-de/products/robot-systems/industrial-robots
https://www.kuka.com/en-de/products/robot-systems/industrial-robots
https://www.motoman.com/getmedia/5076CDB0-0677-4DB7-9C2E-6F3D2F9CEAC4/152646-1cd.pdf.aspx?ext=.pdf
https://www.motoman.com/getmedia/5076CDB0-0677-4DB7-9C2E-6F3D2F9CEAC4/152646-1cd.pdf.aspx?ext=.pdf
https://www.wiest-ag.de/en/laserlab.html
https://www.wiest-ag.de/en/laserlab.html
https://www.zis-cutting.de/en/machine-components/robot-calibration-unit/
https://www.leoni-factory-automation.com/en/products-and-services/calibration-of-robotic-tools-fixtures/
https://www.leoni-factory-automation.com/en/products-and-services/calibration-of-robotic-tools-fixtures/
https://robodk.com/


65 
 

[42] ISO 9283:1998 Manipulating industrial robots — Performance criteria and 

related test methods [Online]. Available at: 

https://www.iso.org/standard/22244.html. [Last accessed: 10-Jan-2020]. 

[43] Kumicakova, D., Tlach, V., Cisar, M. “Testing the Performance Characteristics 

of Manipulating Industrial Robots”, Transactions of the VSB – Technical University 

of Ostrava, Mechanical Series, vol 62, pp. 39-50, 2016. 

[44] Styrotec km 2 Spindle [Online]. Available at: 

https://www.styrotec.de/en/zubehoer/styropor-hohlfraesspindeln/. [Last 

Accessed: 10-Jan-2020]. 

[45] Yaskawa TSL 2000 Track [Online].  Available at: 

https://www.roboplan.pt/en/products/positioners/yaskawa-motoman-linear-

track-tsl-tsl. [Last accessed: 10-Jan-2020]. 

[46] Yaskawa Dx100 Controller [Online]. Available at: 

https://www.yaskawa.eu.com/en/products/robotics/controller/. [Last accessed: 

10-Jan-2020]. 

[47] Autodesk Software Products [Online]. Available at: 

https://www.autodesk.com/products. [Last accessed: 10-Jan-2020]. 

[48] InspectPlus Software [Online]. Available at: 

https://optotechnik.zeiss.com/pt/108-pt/produkte/software/inspectplus. [Last 

accessed: 10-Jan-2020]. 

[49] Gom Inspect 2019 Software [Online]. Available at: https://www.gom.com/3d-

software/gom-inspect.html. [Last accessed: 10-Jan-2020] 

[50] Yaskawa Software - Motosim EG [Online]. Available at: 

https://www.yaskawa.eu.com/en/products/robotics/software/offline-tools/.  

[Last accessed: 10-Jan-2020]. 

[51] Optotechnik.zeiss [Online]. Available at: 

https://optotechnik.zeiss.com/en/?Itemid=. [Last accessed: 10-Jan-2020]. 

[52] Metronor Solo [Online]. Available at: 

https://www.metronor.com/industrial/products/solo/. [Last accessed: 10-Jan-

2020]. 

[53] Technical Specification Sheet for the Faro Fusion [Online]. Available: 

https://knowledge.faro.com/Hardware/Legacy-Hardware/Legacy_USB_FaroArm-

https://www.iso.org/standard/22244.html
https://www.styrotec.de/en/zubehoer/styropor-hohlfraesspindeln/
https://www.roboplan.pt/en/products/positioners/yaskawa-motoman-linear-track-tsl-tsl
https://www.roboplan.pt/en/products/positioners/yaskawa-motoman-linear-track-tsl-tsl
https://www.yaskawa.eu.com/en/products/robotics/controller/
https://www.autodesk.com/products
https://optotechnik.zeiss.com/pt/108-pt/produkte/software/inspectplus
https://www.gom.com/3d-software/gom-inspect.html
https://www.gom.com/3d-software/gom-inspect.html
https://www.yaskawa.eu.com/en/products/robotics/software/offline-tools/
https://optotechnik.zeiss.com/en/?Itemid=
https://www.metronor.com/industrial/products/solo/


66 
 

ScanArm/Technical_Specification_Sheet_for_the_Fusion. [Last accessed: 10-Jan-

2020]. 

[54] SIKABLOCK® M700 [Online]. Available at: https://advanced-

resins.sika.com/content/sikaaxson/main/en/solutions_products/product-

groups/block-materials/model-and-tooling-boards/sikablock-m700.html. [Last 

accessed: 10-Jan-2020]. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://advanced-resins.sika.com/content/sikaaxson/main/en/solutions_products/product-groups/block-materials/model-and-tooling-boards/sikablock-m700.html
https://advanced-resins.sika.com/content/sikaaxson/main/en/solutions_products/product-groups/block-materials/model-and-tooling-boards/sikablock-m700.html
https://advanced-resins.sika.com/content/sikaaxson/main/en/solutions_products/product-groups/block-materials/model-and-tooling-boards/sikablock-m700.html


67 
 

 

 

 

 

 

7 Anexos 
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Anexo A - resumo dos passos de forma a desenvolver a equação e adaptar a um 

qualquer manipulador do tipo antropomórfico 
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Anexo B – Planeamento de inspeção e manutenção de um robô antropomórfico
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Anexo C – Exemplo de pontos de calibração de um robô antropomórfico. 
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Anexo D – Exemplo de ficheiro de trabalho para calibração com software MotocalV 

EG 
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Anexo E – Desenho técnico do modelo a maquinar 

m
m

 



76 
 

Anexo F – Dados obtidos no software GOM Inspect 2019, InspectPlus e Autodesk® 

PowerInspect® 2020 

 

Anexo F.1. Dado de medição do 1º modelo  
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Anexo F.2. Dados de medição da planeza do carril  
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Anexo F.3. Dados de medição do 2º modelo  
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Anexo F.4. Dados de medição do 4º modelo 
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