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Resumo 

A biópsia cerebral é um procedimento cirúrgico comum na actualidade com o objectivo de retirar uma 

amostra de tecido para análise. Esta cirurgia, tal como muitas outras, tem a possibilidade de ser 

aperfeiçoada. A eficácia desta operação está relacionada, entre outras características, com a exactidão 

dos procedimentos e das ferramentas a serem utilizadas. Hoje em dia a robótica é um meio importante 

quando se pretende exactidões elevadas. Esta tese propõe um método de calibração cinemática 

direccionada para o manipulador KUKA LWR 4+ e para o sistema óptico Polaris Specta como dispositivo 

de medição. A calibração do manipulador é realizada através de um algoritmo desenvolvido, baseado na 

teoria de calibração cinemática, e consiste num processo de medição de pontos num espaço de trabalho 

com um volume de um cérebro, os quais são comparados com valores nominais dados pelo controlador 

do manipulador. Através de métodos lineares de quadrados mínimos, a calibração é efectuada 

minimizando o erro entre os pontos lidos pelo sistema óptico e os pontos dados pelo controlador do 

manipulador, compensada numericamente a correcção dos parâmetros do manipulador definido através 

da convenção de Denavit-Hartenberg. Na simulação computacional, após a calibração, a convergência do 

erro foi verificada e foram obtidos erros de (7.84𝑚𝑚 ± 0.81𝑚𝑚) × 10−4 para a posição e de 

(2.06° ± 0.23°) × 10−6 para a orientação, onde o tempo de computação estava directamente relacionado 

com o número de pontos da trajectória e com o planeamento da trajectória efectuado antes da calibração.  
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Abstract 

Nowadays brain biopsy is a common surgical procedure with the objective of removing a tissue sample for 

analysis. This surgery, like many others, has a chance to be improved. The efficiency of this operation is 

related, amongst other characteristics, with the accuracy of the procedure and tools used. Today robotics 

is an important mean when high accuracy is needed. This thesis proposes a kinematic calibration method 

directed to the KUKA LWR 4+ manipulator and to the Polaris Spectra optical device as a measurement 

device. The manipulator calibration is performed through a developed algorithm based on kinematic 

calibration theory which consists in a measuring process of work space points with a brain volume that are 

compared to nominal values obtained by the robot controller. The calibration is performed through least 

square methods minimizing the error between the points obtained by the optical system and the points 

attained by the manipulator controller, numerically compensating the manipulator parameters defined with 

the Denavit-Hartenberg convention. After calibration in the computer simulation the error convergence was 

verified and the errors obtained were (7.84𝑚𝑚 ± 0.81𝑚𝑚) × 10−4 for position and (2.06° ± 0.23°) × 10−6 

for orientation where the computation time was directly related with the trajectory number of points and with 

the trajectory planning performed prior to calibration. 
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1 Introdução 

A calibração robótica representa um papel tão importante como o procedimento efectuado. Sem uma boa 

calibração é impossível garantir resultados exactos. 

 

1.1 Robótica na Cirurgia 

Após o aparecimento do termo robô na peça Rossom’s Universal Robots do dramaturgo Karel Capek em 

1921, os robôs começaram a ter um peso maior no quotidiano humano.  

Ao longo dos anos, com o desenvolvimento das técnicas cirúrgicas e com o uso de acessórios cirúrgicos, 

a motivação para desenvolver robôs cirúrgicos esteve focada no desejo de ultrapassar as limitações das 

tecnologias laparoscópicas e aumentar os benefícios das cirurgias minimamente invasivas [1].  

O primeiro robô cirúrgico foi desenvolvido em Vancouver no ano de 1983 [2] por uma equipa liderada por 

o, na altura, director do departamento de engenharia biomédica Dr. James McEwen [3] e constituída pelo  

Dr. Brian Day e colegas seus. O robô tinha como objectivo retirar o trabalho, ao cirurgião ou a um assistente 

humano, de manipular e posicionar um membro de um paciente durante uma cirurgia ortopédica [4]. 

 

Figura 1 – Arthrobot [4] 
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Posteriormente, em 1985, apareceu o PUMA 560, um robô usado por Kwoh et al. em biópsias 

neurocirúrgicas com elevada precisão e que três anos mais tarde, em 1988, foi usado por Davies et al 

numa ressecção transuretral da próstata.  

 

Figura 2 – PUMA 560 [5] 

Estes avanços levaram ao desenvolvimento do PROBOT, desenhado especificamente para ressecção 

transuretal da próstata.  

 

Figura 3 – PROBOT [5] 

Ao mesmo tempo estava a ser desenvolvido o ROBODOC em Sacramento, Califórnia, pela Integrated 

Surgical Supplies Ltd., com o objectivo de trabalhar num fémur com maior precisão durante uma cirurgia 

de substituição da anca. Este foi o primeiro robô cirúrgico a ser aprovado pela FDA (Food and Drugs 

Administration).  
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Figura 4 -ROBODC [5]  

Nos finais dos anos oitenta um grupo de pesquisadores da NASA ficou interessado em usar a tecnologia 

do ROBODOC para desenvolver telecirurgia. No início de 1990 a NASA juntamente com o Stanford 

Research Institute (SRI) desenvolveu um telemanipulador hábil para cirurgia de mãos. Juntamente com o 

exército americano e com a ajuda de vários cirurgiões e engenheiros a trabalhar em cirurgia robótica foi 

desenvolvido o “Automated Endoscopic System for Optimal Positioning” ou AESOP, um braço robótico 

controlado por voz para manusear uma câmara endoscópica.  

Após o AESOP ser posto no mercado, a Integrated Surgical Systems de Mountain View, na Califórnia, 

licenciou o sistema, submeteu-o a uma grande mudança visual e foi então introduzido como o sistema 

cirúrgico Da Vinci. Passado um ano a empresa, Computer Motion, pôs o sistema Zeus em produção [2]. 

Figura 5 – AESOP [5] 

Figura 6 - Da Vinci [5] 
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1.2 Estado da arte da robótica na neurocirurgia 

A Neurocirurgia é uma especialidade médica que trata e diagnostica condições no cérebro, na medula 

espinhal, coluna vertebral e nos nervos espalhados pelo corpo [6]. 

A neurocirurgia data de há mais de 5000 anos atrás na Europa e há pelo menos 2500 anos no “Novo 

Mundo”. Um dos procedimentos realizados nestas épocas eram as trepanações, estudadas pelo 

antropólogo John Verano no seu livro sobre trepanações no Peru Antigo [7]. Só no século 19, com o 

aparecimento da anestesia na década de 40 e o aparecimento de ácido carbólico para efeitos de 

esterilização na década de 60, é que a neurocirurgia começou a ser desenvolvida no sentido em que é 

conhecida actualmente [8]. 

O uso de robôs na neurocirurgia permite a realização de melhores cirurgias, visualização de pormenores 

que seriam impossíveis de visualizar sem o auxílio de um robô, economizar na equipa cirúrgica e menor 

tempo de permanência dos pacientes no hospital após a cirurgia [9,10]. A robótica tem várias aplicações 

e permite realizar variadas tarefas na neurocirurgia. Algumas das tarefas possíveis são posicionamento, 

biópsia e inserção de agulhas, dimensionamento dinâmico, manuseamento de objectos, entre outras. As 

aplicações neurocirúrgicas incluem cirurgias estereostáticas, microscópios cirúrgicos, ressecção de 

tumores, telepresença, entre outras [10].  

Existem vários robôs utilizados na cirurgia, com várias características e usos diferentes. Tais como o 

PUMA 200 [11,12], Neuromate [10,13], Minerva [14], NeuRobot [15], Steady Hand system [16], Pathfinder 

[17], Neuroarm [9], The spine assist [18], Renaissance [18,19], iArmS [20], Expert [21] , iSYS1 Robot [22], 

Da Vinci [23], ROSA [24], SOCRATES [25], MKM [26], RONNA G3 [27]. 

1.2.1 Robótica na neurocirurgia 

Na actualidade existem muitas opções disponíveis dentro da robótica na neurocirurgia. Quando se trata 

de biópsias, alguns robôs como o ROSA, o Neuromate, o NeuroArm e o RONNA G3 fazem parte da 

tecnologia mais desenvolvida usada hoje em dia. Nesta secção irão ser descritos os robôs mencionados. 

1.2.1.1 ROSA 

O Robotic Stereotactic Assistance ou ROSA (Figura 7) é um robô que foi desenvolvido entre 2007 e 2009 

pela Medtech [28]. O ROSA consiste num robô com seis graus de liberdade, que reproduz os movimentos 

de um braço humano, com navegação assistida para visualização em tempo real das imagens do paciente, 

com capacidades hápticas que permitem o controlo manual dos instrumentos com grande precisão dentro 

dos limites pré-estabelecidos [29], pelo que pode ser usado como dispositivo supervisionador de controlo  

ou como um dispositivo de controlo partilhado. 
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Figura 7 - Robô ROSA [30] 

Antes da realização do procedimento é necessário recorrer à realização de exames médicos como TACs 

e RMs. Para definir o alvo e a trajectória da operação recorre-se ao programa de planeamento do robô 

(RosanaI) e às imagens obtidas antes da operação através de exames médicos já referidos como 

necessários [31]. 

O procedimento cirúrgico sem moldura consiste, em primeiro, no uso de um encosto de cabeça para a 

posicionar, limitando qualquer movimento mecânico por meio de um braço rígido. Através de um laser não 

evasivo são registados pontos da superfície para se mapear a cabeça. O robô posiciona-se 

automaticamente na trajectória planeada e o restante procedimento depende da operação a ser efectuada 

[31]. 

O ROSA tanto pode ser usado num procedimento estereostático ou numa biópsia sem moldura. 

Recorrendo ao uso do ROSA tanto a exactidão como o registo do paciente foi melhorando 

significativamente de 5,8 𝑚𝑚 para 3,3 𝑚𝑚 [32]. 

1.2.1.2 NeuroMate 

O 𝑁𝑒𝑢𝑟𝑜𝑚𝑎𝑡𝑒𝑇𝑀 (Figura 8) é um robô originalmente desenvolvido por Benabid et al [13,33] em 1987 e 

actualmente é comercializado pela Renishaw [34]. O 𝑁𝑒𝑢𝑟𝑜𝑚𝑎𝑡𝑒𝑇𝑀 é um robô com cinco graus de 

liberdade, guiado e controlado por um programa de posicionamento cinemático através de um computador. 

O programa de visualização, 𝑉𝑜𝑋𝑖𝑚𝑇𝑀, permite planear e visualizar as trajectórias do procedimento [10]. 
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Figura 8 - Robô Neuromate [34] 

Tal como no ROSA, através de exames médicos como TACs e RMs e recorrendo ao uso do programa 

próprio, Voxim, é definido o alvo e a trajectória do procedimento. 

O Neuromate pode ser utlizado com ou sem moldura. Num procedimento sem moldura, diferentemente do 

ROSA, são implantadas bases com emissores sónicos que incluem marcadores que definem pontos 

comuns entre a imagem e o espaço real. Para o registo do paciente introduz-se um dispositivo nas bases 

implementadas e no braço robótico e recorre-se ao sistema sónico dos emissores. Com a trajectória 

definida o robô serve de guia e fica fixado na posição necessária para guiar as ferramentas cirúrgicas 

usadas. A exactidão obtida através do Neuromate encontra-se dentro dos 2 mm [10]. 

1.2.1.3 NeuroArm 

O neuroArm começou a ser desenvolvido em Setembro de 2001 na universidade de Calgary. O sistema 

consiste em dois braços robóticos com 7 DOF [9] e uma das características mais singulares do sistema é 

a sua estação de trabalho imersiva [35], que permite o controlo remoto do robô. A estação de trabalho 

(Figura 9) está equipada com uma interface que apresenta as imagens das RMs e imagens em alta 

definição do local da cirurgia [36].  
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Figura 9 - Estação de trabalho do NeuroArm 

Este robô foi desenhado para ser compatível com um ambiente magnético [9] para se poder executar o 

procedimento dentro de uma máquina de RM, intra-operatório (Figura 10), e ter assim acesso às imagens 

quase em tempo real [37]. 

 

Figura 10 - Procedimento intra-operatório [9] 

O sistema de guia por imagem do neuroArm permite ao cirurgião realizar os procedimentos necessários. 

Através de um programa de simulação é possível planear o procedimento e a trajectória a executar. O 

registo do robô é efectuado através de imagens de RMs pré-operatórias e pontos guia obtidos pelas RMs. 

Para o registo entre o robô e os pontos guia é utilizado um braço digital de medição de coordenadas 

localizado na base do robô, que as transmite para a estação de trabalho, onde são transformadas em 

coordenadas geométricas [9]. 
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1.2.1.4 RONNA G3 

O RONNA G3 (RObotic Neurosurgical NAvigator [38] de 3ª geração) é baseado no sistema RONNA [39] 

que começou a ser desenvolvido em 2011 por uma equipa de pesquisa da Faculdade de Engenharia 

Mecânica e Arquitectura Naval (FSB), em Zagreb (Croácia) em colaboração com o Hospital Clínico de 

Zagreb (KBD) e o Instituto do cérebro de Zagreb [38]. O RONNA G3 (Figura 11) é composto por dois robôs 

(mestre e assistente) com 6 DOF de revolução cada, montado numa plataforma móvel, um sistema de 

rastreio óptico (OTS), denominado de RONNAstereo, e um programa de planeamento [27].  

 

Figura 11 - Robô RONNA G3 [40] 

O registo do paciente é efectuado através de marcadores introduzidos na área do procedimento. E o 

planeamento é efectuado através de um programa próprio, o RONNAplan, que se baseia em TACs ou em 

RMs [27]. 

Em testes experimentais foram obtidos erros médios entre os 0.43 𝑚𝑚 e os 0.88 𝑚𝑚 para diferentes 

profundidades [27] e numa biópsia um erro do ponto de entrada de 2.24 𝑚𝑚 e um erro relativo ao alvo de 

2.33 𝑚𝑚 [40]. 
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1.2.2 Biópsia Cerebral 

Uma biópsia cerebral é um procedimento cirúrgico realizado no cérebro, que consiste em remover uma 

pequena quantidade de tecido de um tumor para ser posteriormente avaliado num laboratório [41]. 

Existem várias abordagens para realizar uma biópsia que dependem da localização do tumor no cérebro. 

As abordagens mais comuns são [42]: 

• Craniotomia – É removida uma parte do crânio que permita aceder ao tumor e executar a 

biópsia; 

• Biópsia com agulha – Para tumores localizados no interior do cérebro é usada uma agulha 

de aspiração fina guiada por imagiologia tridimensional; 

• Neuro-endoscopia (Estereostático [41]) – É feito um pequeno orifício no crânio por onde é 

realizado o processo endoscópico e removido o tecido do tumor. 

É importante que uma biópsia tenha uma elevada precisão e exactidão devido à complexidade e 

sensibilidade do procedimento. De modo a se obterem melhores resultados no procedimento recorreu-se 

ao uso de um método esterotáctico com uma moldura. A moldura tem o objectivo de estabilizar a cabeça 

e ser usada juntamente com o sistema de orientação de imagem [43]. Os primeiros procedimentos 

neurocirúrgicos assistidos pela robótica datam do ano de 1993 e desde então tem-se recorrido 

maioritariamente a procedimentos sem moldura [44] que recorrem a um braço robótico para orientar a 

agulha de biópsia [43]. 

Num estudo publicado em 2018, que avaliou a biópsia cerebral estereostática assistida por um robô em 

60 pacientes, verificou-se que seis (10%) ficaram com um sangramento, no local da lesão, que não casou 

nenhum agravamento clínico. Cinco pacientes apresentaram um quadro clínico comprometido após a 

biópsia. Dos cinco, três (5%) apresentaram um agravamento temporário de hemiparesia pré-existente. Os 

outros dois (3.3%) apresentaram um déficit permanente. Um paciente dos 60 (1.7%) apresentou 

convulsões generalizadas. Zero pacientes morreram devido ao procedimento. 

Um procedimento cirúrgico assistido por um robô em combinação com um sistema de imagem 

tridimensional tem uma exactidão de 0.3 𝑚𝑚. Através do registo por laser é obtida uma exactidão de 

1.22 𝑚𝑚, e através de um registo fiducial do osso, que consiste no uso de um objecto de referência, obtém-

se uma exactidão de 0.7 𝑚𝑚. Numa biópsia estereostática obteve-se uma exactidão de 0.86 𝑚𝑚 [44]. 

Na amostra acabada de referir, 18,3% dos pacientes tiveram algum tipo de complicações após a biópsia, 

o que é uma percentagem não desprezável. Com a evolução da tecnologia o objectivo é reduzir estes 

casos e permitir que este procedimento não cause complicações. No presente trabalho é estudado um dos 

pontos importantes para garantir bons resultados, que passa por assegurar que a calibração do 

manipulador seja efectuada de modo a que se obtenha a maior exactidão possível. 
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1.3 Estado da Arte da calibração cinemática 

Com a introdução da robótica no mundo da cirurgia surgiram novas oportunidades que permitiam facilitar 

o trabalho dos cirurgiões e reduzir os riscos associados aos procedimentos [1].   

Um manipulador robótico é uma cadeia cinemática com um lado, por norma, fixo e o outro lado livre para 

se mover. Estas posições são obtidas através de actuações nas juntas, controladas por um computador 

que usa um modelo cinemático que relaciona a postura relativamente a um referencial de coordenadas 

globais do operador terminal e o valor das variáveis de junta [45]. 

Como em todas as novas tecnologias, surgem obstáculos que não são ultrapassáveis devido aos 

conhecimentos pouco aprofundados sobre o tema ou a procedimentos que necessitam de ser optimizados. 

Neste capítulo será apresentada a evolução dos métodos de calibração para um manipulador.  

1.3.1 Calibração de um Manipulador 

A calibração de um manipulador consiste na determinação dos parâmetros usados para descrever a 

cinemática do robô de maneira a melhorar a exactidão diminuindo ao máximo o erro obtido relativo aos 

parâmetros nominais [45,46].  

Este processo é importante devido à necessidade de realização de procedimentos com alta exactidão e 

precisão. Tanto a nível industrial, como a nível cirúrgico, quanto mais exacto for um manipulador mais 

complexos podem ser os procedimentos a ser executados. 

Existem três tipos de níveis de calibração: O nível 1 definido como “Calibração ao nível das juntas”, o nível 

2 definido como “Calibração do Modelo Cinemático” e o nível 3 definido como “Calibração do Modelo 

Dinâmico” [47]. 

O foco no presente trabalho é a calibração de nível 2. Este tipo de calibração tem como objectivo melhorar 

a exactidão do modelo cinemático assumindo que os elos  dos manipuladores são rígidos e as juntas ou 

são de revolução ou prismáticas [47,48]. 
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O processo de calibração pode ser dividido em quatro procedimentos distintos [49], igualmente 

importantes, representados no diagrama abaixo. 

Os quatros procedimentos acima identificados influenciam diferenciadamente a exactidão de um 

manipulador [50]. Cada processo vai ser discutido nos subcapítulos seguintes, nomeadamente, os 

processos de modelação em que são referidas as convenções usadas, como por exemplo a convenção 

de Denavit Hartenberg (DH), os processos de medição, por exemplo medição através de câmaras, os 

processos de identificação, por exemplo utilizando métodos numéricos, e finalmente os processos de 

compensação. 

 

1.3.1.1 Modelação cinemática  

A modelação refere-se à definição do modelo cinemático que descreve, como o nome indica, a cinemática 

do robô em estudo. A definição do modelo é a base da calibração cinemática [50] e, como tal, um modelo 

deve conter três propriedades para ser válido. Primeiro, a completude que consiste no modelo ter um 

número de parâmetros suficiente para definir o movimento de um robô. Segundo, a equivalência que é a 

capacidade de modelos diferentes do mesmo robô poderem relacionar, entre si, as suas formas funcionais. 

Terceiro, a proporcionalidade de um modelo que existe caso pequenas variações na geometria do robô 

sejam reflectidas por pequenas variações nos parâmetros do modelo [47]. 

O objectivo da modelação consiste na definição de variáveis simbólicas, os parâmetros cinemáticos, que 

descrevam as propriedades cinemáticas de um mecanismo. 

Existem vários métodos para representar um modelo cinemático, os quais dependem do manipulador em 

estudo. Em 1955 foi desenvolvida uma das convenções mais comuns da actualidade, conhecida por 

convenção de DH [51], que consiste em atribuir um referencial a cada elo na junta e descrever a sua 

relação com o referencial do elo anterior através de quatro coordenadas [48,51]. Esta convenção está 

explicada no capítulo 3.5.2. 

Modelação

•Denavit 
Hartenberg

•POE

Medição

•Câmara

•Laser

•Braço Robótico

Identificação

•Métodos 
Numéricos

•Redes Neurais

Compensação

•Newton-
Raphson

•Redes Neurais

Figura 12 - Processo de Calibração  
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Figura 13 - Parâmetros da convenção de DH [51] 

Esta convenção foi adoptada em vários estudos por Newman e Osborn  [52], Zhong e Lewis [53], Wang et 

al. [54], Katsiaris et al. [55], entre outros. No entanto, este método não é aplicável quando duas juntas 

consecutivas são paralelas [47,51] devido às singularidades existentes na matriz jacobiana [46]. Para 

ultrapassar este obstáculo Hayati e Mirmirani, em 1985, modificaram o algoritmo de DH [56] e 

acrescentaram um novo parâmetro de rotação 𝛽. Este parâmetro traduz-se no desalinhamento 

apresentado pelos eixos quase paralelos. 

 

 

Figura 14 - Parâmetros da convenção de DH modificada [56] 

Este método é conhecido como o modelo de Hayati ou como o modelo de Denavit e Hartenberg 

modificado e foi adoptado em vários estudos por Veitschegger et al. [57], Renders et al. [58], Zhuang et 

al. [59], Ginani e Motta [46], entre outros. Do mesmo modo já referido, o método não é aplicável a duas 

juntas consecutivas perpendiculares [46]. 

Em 1984, foi desenvolvida, por Brockett, a convenção POE (Product Of Exponentials) que recorre à 

formula do exponencial dos produtos [60] abaixo explicitada. Esta convenção representa a cinemática 
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directa de um manipulador como um produto das matrizes exponenciais e é baseada na interpretação 

geométrica da teoria do parafuso (Screw Theory) [60,61].  

 𝑇(𝜃1, 𝜃2, … 𝜃𝑟) = 𝑀1(𝑒𝑥𝑝𝜃1 [
𝑆𝑟 0
0 0

])𝑀2(𝑒𝑥𝑝𝜃2 [
𝑆2 0
0 0

]) …𝑀𝑟(𝑒𝑥𝑝𝜃𝑟 [
𝑆1 0
0 0

]) (1) 

 

Onde 𝑇 é a transformação da base para o operador terminal, 𝑀𝑖 é o elemento que mapeia as coordenadas 

do sistema e 𝜃𝑖 os ângulos de junta. 

Contrariamente à convenção de DH, os parâmetros cinemáticos na fórmula POE apresentam pequenas 

variações ao efectuar alterações nos eixos das juntas [61]. Esta convenção foi adoptada em alguns 

estudos, realizados por Mustafa et al. [62], Chen et al. [63], Wu et al. [64], Li et al. [65], entre outros. 

Mais tarde, em 1990, Zhuang et al. desenvolveram uma nova convenção para modelação cinemática, a 

convenção CPC (Complete and Parametrically Continuous) [66].  

 

Figura 15 - Parâmetros da convenção CPC [66]  

O modelo CPC denomina-se assim devido às propriedades dos seus parâmetros de serem completos, em 

consequência da adição de dois parâmetros relativos aos elos, e contínuos, devido ao uso de uma 

representação linear sem singularidades [66]. Menos comum, esta convenção foi adoptada por Bai et al. 

[49], entre outros. 
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1.3.1.2 Métodos de medição  

Um aparelho de medição deve ser capaz de obter poses num espaço de trabalho de grande dimensão e 

idealmente com exactidão dez vezes superior à exactidão pretendida do manipulador [50]. Existem vários 

métodos de medição como ferramentas, câmaras, laser, braços robóticos, sensores, sondas e outros. 

Alguns projectos recorreram a ferramentas mecânicas para a medição das poses do operador terminal tais 

como o projecto de Veitschegger e Wu [57], que recorreu a uma superfície com orifícios dimensionados e 

posições previamente conhecidas, e o projecto de Renders et al. [58], que utilizou um dispositivo de análise 

de movimento linear com dois transdutores magnéticos para os deslocamentos transversais. 

No que diz respeito ao uso de câmaras como aparelhos de medição, na década de 80, um dos métodos 

mais comuns para efectuar medições era através de um sistema de teodolitos utilizado por Whitney et al. 

[67], Judd et al. [68], entre outros. O teodolito é um aparelho óptico que mede distâncias relativas entre 

pontos determinados e devolve ângulos num plano horizontal e vertical [69]. Este aparelho permite obter 

a posição do operador terminal com exactidão na ordem dos 0.05 mm [68] através do posicionamento de 

um ponto alvo no mesmo. Este processo de medição, apesar da sua elevada exactidão, tinha os 

inconvenientes de as medições terem que ser efectuadas com o ponto alvo estático, ser um processo 

demorado, exaustivo, e apenas medir ângulos [58].  

 

Figura 16 - Teodolito no processo de medição [67] 

Com o desenvolvimento tecnológico tornou-se possível recorrer a métodos mais sofisticados com custos 

mais aceitáveis e, no passar do século, tornou-se comum o uso de laser e câmaras para medição da pose 

do operador terminal, utilizado por Lei et al. [70], Wang et al. [54], Park et al. [71], Hu et al. [72], entre 

outros. Mais especificamente, utilizavam-se câmaras CCD, câmara de dispositivo de carga acoplada. Este 

método consiste na adição de um dispositivo de calibração ao operador terminal, um emissor de feixes de 

laser, que incidem num plano onde as câmaras CCD recolhem a leitura da posição dos mesmos. 
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Figura 17 - Dispositivos de calibração [72] 

Outro método para medição da pose do operador terminal consiste em sistemas baseados em lasers. 

Estes sistemas podem ser montados de modo a que a recolha de dados seja efectuada enquanto o 

operador terminal de um manipulador se mova ao longo de um feixe de laser estacionário, como no método 

desenvolvido por Newman e Osborn [52]. 

 Com a evolução da tecnologia foram surgindo novos métodos de aplicação dos laser na calibração 

robótica, tais como os métodos descritos no capítulo anterior, ou através de sistemas de rastreio de laser, 

utilizados por Bai et al [73], Aoyagi et al. [74], Chen et al. [63], Li et al.  [65], e outros. Um sistema de 

rastreio de laser consiste num espelho de localização instalado num ponto de referência que emite e 

reflecte um feixe de laser num retro-reflector fixo no operador terminal do manipulador onde as medidas 

são obtidas através de codificadores ópticos e interferómetros [74]. 

 

Figura 18 - Sistema de rastreio de laser [63] 

Alternativamente, também se pode recorrer ao uso de sondas para se obter as medições pretendidas. Um 

dos métodos consiste na fixação de uma sonda ao operador terminal, através da qual são obtidas as 

posições do operador terminal num plano de restrição. Este método foi utilizado por Zhong e Lewis [53], 

Ikits e Hollerbach [75], entre outros. Outro exemplo para este método consiste no recurso a uma máquina 
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de medição de coordenadas, CMM, utlizado por Katsiaris [55].  Para medir a pose do manipulador através 

da sonda fixou-se um artefacto de calibração. 

 

Figura 19 - Máquina de Medição de Coordenadas [55] 

 

Outra opção passa por utilizar sondas para obter as medições da pose do operador terminal. Lee et al. 

apresentaram o sistema de posicionamento global interior, IGPS, constituído por transmissores de sinais, 

que emitem dois sinais de laser e um sinal LED, e um sensor fixo no operador terminal, que faz os cálculos 

das poses através dos sinais transmitidos [76]. Du e Zhang recorreram à unidade de medida inercial e a 

um sensor de posição para  medir as poses do robô [77]. 

 

Figura 20 - Sistema de calibração através do IGPS [76] 
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Adicionalmente aos métodos já referidos também existe a possibilidade de obter medição da pose de um 

operador terminal através do uso de um manipulador robótico já calibrado. Liu et al. [78] e Mustafa et al. 

[62] recorreram ao uso de um manipulador FARO, com exactidão entre os 13 𝜇𝑚 e os  80 𝜇𝑚, para obter 

as medições. Enquanto que Ginani e Motta [46] e Wu et al. [64] utilizaram um manipulador ROMER, com 

exactidão entre os 50 𝜇𝑚 e os  87 𝜇𝑚, para obter as medições. 

 

Figura 21 - Braço de medição ROMER [46] 
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1.3.1.3 Métodos de Identificação cinemática 

A identificação de parâmetros do modelo cinemático baseia-se no uso de métodos numéricos [79]. Para 

melhorar a robustez e a eficiência da identificação foram introduzidos alguns conceitos teóricos. Borm e 

Menq [80] desenvolveram o conceito de índice de observabilidade, que indica quais as configurações que 

têm uma maior influência no erro obtido e como tal devem ser usadas para medição dos parâmetros 

identificados. Khalil et al. [81] desenvolveram outro método que consiste no cálculo do número de condição 

da matriz observação, que quantifica a sensibilidade da solução relativa ao ruído e ao erro modelado. 

A identificação cinemática consiste num procedimento de optimização não linear ou linear de mínimos 

quadrados, que minimiza a inexactidão dos pontos obtidos no espaço de trabalho estudado [79].  

Dentro dos métodos não lineares existem várias alternativas. Ikits e Hollerbach [75] recorreram ao método 

de Gauss-Newton para aperfeiçoar a optimização não linear dos mínimos quadrados . Aoyagi et al. [74] 

recorrem a um método não linear que minimiza a diferença entre a posição medida e a prevista. Katsiaris 

et al. [55] realizaram o processo de identificação dos parâmetros cinemáticos através de uma técnica não 

linear de minimização da relação entre a cinemática directa e a pose medida. Ginani e Motta [46], Hu et 

al. [72] resolveram o problema não linear de identificação dos parâmetros através do algoritmo de 

Lavenberg-Marquardt, que consiste numa interpolação ideal entre a série de Taylor e o método do 

gradiente [82,83].  

Relativamente aos procedimentos lineares, os processos necessitam de menos tempo de computação, no 

entanto sofrem de problemas numéricos de mau condicionamento da matriz de identificação Jacobiana 

[79]. Para ultrapassar este obstáculo existem vários métodos a aplicar. Alguns trabalhos recorreram ao 

método de Lavenberg-Marquardt, como Chen et al. [63], entre outros. Outros trabalhos, para resolver o 

problema linear aplicaram redes neurais tais como o trabalho de Zhong e Lewis [53] que aplicaram Redes 

Neurais Recorrentes. Outro método de identificação linear baseia-se no uso de um filtro de Kalman 

estendido como um algoritmo de optimização, usado por Park et al. [71], Du e Zhang [77], entre outros. 

Alguns outros investigadores optaram por realizar a identificação dos parâmetros cinemáticos através da 

minimização de uma função de custo, tais como Render et al. [58], Wu et al. [64]. Existem também alguns 

métodos menos comuns, como o algoritmo de busca de padrões que é um conjunto de métodos numéricos 

de optimização [84], utilizado por Whitney et al. [67], o método de eliminação de Gauss utilizado por 

Veitschegger e Wu [57]. Judd e Knasinski [68] desenvolveram o método “Accurate Forward Solution” que 

é um método iterativo que resolve a cinemática inversa, que consiste no cálculo das variáveis de junta 

através da pose do operador terminal. Outro método para resolver linearmente os mínimos quadrados foi 

desenvolvido por Newman e Osborn [52], método que recorria à minimização de uma métrica escalar 

dentro do espaço de parâmetros. Bai et al. [49] procederam à identificação dos parâmetros cinemáticos 

através de um sistema de rastreio a laser sem especificação do método numérico utilizado. Alguns 

trabalhos não especificaram o algoritmo utilizado para resolver os mínimos quadrados, tais como os de 

Mustafa et al. [62], Wang et al. [54], Lee et al. [76], Li et al. [65], entre outros. 
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1.3.1.4 Métodos de Compensação 

A compensação do erro é a aplicação do modelo com os parâmetros cinemáticos identificados no modelo 

do robô [50] para que seja possível efectuar a tarefa pretendida [49]. Durante o cálculo dos parâmetros 

relativos às poses compensadas uma das barreiras encontradas é o cálculo da cinemática inversa [50].  

Existem vários métodos de compensação que permitem calcular a cinemática inversa. Um dos métodos é 

o método iterativo de Newton-Raphson que recorre a derivadas parciais para calcular a posição corrigida 

[57], utlizado por Veitschegger e Wu [57], Render et al. [58], entre outros.  

Alguns trabalhos recorreram às redes neurais para ultrapassar o obstáculo do cálculo da cinemática 

inversa. Entre eles Aoyagi et al. [74] que não especificaram o tipo de rede neural utilizada, Zhong e Lewis 

[53]  que utilizaram uma rede neural recorrente e Liu et al. [78] que usaram uma rede neural de propagação 

de fundo. 

Veitschegger e Wu também referenciaram o método de compensação da transformação do erro, método 

que assume que num pequeno espaço de trabalho a transformação do erro diferencial entre a posição 

desejada e a posição real não varia com pequenas variações nos parâmetros das juntas [57]. 

Além dos métodos acima mencionados Judd e Knasinski utilizaram a “Accurate Forward Solution” que 

assume que todos os efeitos não ideais são zero [68]. Ginani e Motta recorreram ao método de redefinição 

da pose, que utiliza um modelo de erro com a exactidão linearizada e as posições calculadas [46]. Katsiaris 

et al. resolveram a cinemática inversa através das fórmulas dos ângulos de Euler [55]. 

No caso dos restantes trabalhos referenciados nos outros capítulos, não foram especificados os métodos 

utilizados para a compensação, como nos trabalhos de Whitney et al. [67], Mustafa et al. [62], Park et al. 

[71], Li et al. [65], entre outros. 

  



20 

 

1.3.1.5 Estudo da qualidade de calibração  

De modo a estudar a qualidade da exactidão obtida durante o processo de calibração com vários métodos 

diferentes, é avaliado o valor quadrático médio (𝑟𝑚𝑠) dos resultados obtidos. O valor quadrático médio é 

uma medida estatística que demonstra a qualidade de um conjunto de valores [85] e é calculado através 

da seguinte fórmula [86]: 

 

𝑥𝑟𝑚𝑠 = √
1

𝑛
(𝑥1

2 + 𝑥2
2 + ⋯ + 𝑥𝑛

2). (2) 

São apresentados os resultados, na tabela 1, referente a vários artigos publicados ao longo dos anos.  

 

Tabela 1 - Resultados da calibração 

Artigo Ano Robô 
Conven-

ção 
Parâme-

tros 
Medição 

Identifi-
cação 

Compen-
sação 

𝒓𝒎𝒔 
(mm, 
rad) 

Whtiney et 

al. [67] 
1986 PUMA 560 E 2 M1 I1 CN 0.13, - 

Veitschegg

er et al. 

[57] 
1987 PUMA 560 B 1 M6 I1 C1 0.15, - 

Judd et al. 

[68] 
1990 AID - 900 B 2 M1 I1 C1 0.48, - 

Render et 

al. [58] 
1991 ULB B 2 M6 I1 C1 0.5*, - 

Newman e 

Osborn 

[52] 

1993 G.E P50 A 1 M2, M4 I1 CN 0.05*, - 

Zhong e 

Lewis [53] 
1995 PUMA 560 A 1 M5 I3 C2 

0.68, 

0.016 

Ikits e 

Hollerbach 

[75] 

1997 PUMA 560 B 2 M5 I2 CN 0.156, - 

Bai et al. 

[49] 
2003 PUMA 560 C 1 M2 I1 CN 0.63, - 

Liu et al. 

[78] 
2007 

Neuromast

er 
B 1 M3 I3 C2 1.5*, - 
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Mustafa et 

al. [62] 
2008 CDRA D 1 M3 I1 CN 5*, 0.01* 

Wang et al. 

[54] 
2009 HP3 A 1 M1, M2 I1 CN 0.66, - 

Lee et al. 

[76] 
2009 SHI B 1 M4 I1 CN 0.2*, - 

Aoyagi et 

al. [74] 
2010 PA10-7C A 2 M2 I2, I3 C2 0.3*, - 

Ginani e 

Motta [46] 
2011 

ABB 

IRB2000 
B 1 M3 I2 I1 0.3*, - 

Hu et al. 

[72] 
2012 TX60 A 1 M1, M2 I2 CN 4.51*, - 

Park et al. 

[71] 
2012 4DOF A 1 M1, M2 I1 CN 2.85, - 

Chen et al. 

[63] 
2014 

FANUC M-

710iC. 
D 2 M2 I1 CN 

0.48*,0.7

5* 

Du e 

Zhang [77] 
2014 

GOOGOL 

GRB3016 
A 1 M4 I1 CN 0.2, - 

Wu et al. 

[64] 
2015 

ABB IRB 

120 
D 2 M3 I1 CN 0.27*, - 

Li et al. 

[65] 
2016 

AR-F650H, 

RA10N 
D 2 M3 I1 CN 

0.07*, - 

0.63*, - 

Katsiaris 

et al. [55] 2017 
DENSO 

VP-6242G 
A 1 M3 I2 CN 0.18, - 

1 – Geométricos; 2 – Geométricos + Não Geométricos; A – Denavit-Hartenberg; B – Denavit-Hartenberg Modificado; C – CPC; 

D – POE; E – Outro; I1 – Mínimos Quadrados Linear; I2 – Mínimos Quadrados não Linear; I3 – Redes Neurais; M1 – Câmara; 

M2 – Laser; M3 – Braço Robótico; M4 – Sensor; M5 – Sonda; M6 – Ferramenta ; C1 – Métodos Numéricos; C2 – Redes Neurais; 

CN – Não Especificado.  

* Menor valor obtido ou valor médio do erro após a calibração. 
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As três primeiras colunas indicam o estudo, o ano em que foi feito e o robô utilizado. Na quarta e quinta 

coluna é referenciada a convenção escolhida, que depende do robô utilizado, e o tipo de parâmetros 

utilizados para a calibração. Da sexta à oitava coluna cada coluna contém informação sobre os diferentes 

métodos escolhidos para a medição das poses, os métodos de identificação usados e os métodos de 

compensação dos parâmetros empregados. Por fim, a última coluna contém os valores que descrevem a 

qualidade do processo de calibração efectuado. 

Muitos estudos não calcularam o valor quadrático médio e apresentaram o menor valor obtido do erro, ou 

o valor médio do erro após a calibração. Nestes estudos o valor do RMS é apresentado com um “*”. 

O valor quadrático médio obtido depende de cada método utilizado durante o processo de calibração. 

Como se verifica na tabela 1, não existe um padrão relacionado com os métodos escolhidos e como tal 

pode-se concluir que o erro obtido após a calibração é dependente da resolução dos diferentes métodos 

usados e não dos métodos escolhidos em cada estudo. 
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1.4 Trabalho Proposto 

Este trabalho encontra-se dividido em 6 partes que permitem introduzir o tema, desenvolver o tópico de 

estudo, demonstrar os resultados teóricos obtidos e finalmente concluir sobre os resultados. 

Nomeadamente: 

 

Dispositivos – Neste capítulo é feita uma descrição técnica dos dispositivos usados durante a realização 

deste trabalho. 

Cinemática da Robótica – Neste capítulo é resumida a teoria fundamental sobre a cinemática da robótica. 

São explicados os conceitos essenciais para o entendimento do tema e do capítulo que se segue. 

Calibração Cinemática – Este capítulo cobre, aprofundadamente, a calibração cinemática e o algoritmo 

utilizado e computacionalmente desenvolvido. São descritos os principais componentes usados no 

algoritmo e métodos de aumento da qualidade e eficiência do mesmo. 

Resultados – Neste capítulo encontram-se os resultados obtidos para os testes efectuados e comparam-

se os valores entre os diferentes tipos de simulações. 

Conclusão e trabalhos futuros – Finalmente é realizada a conclusão onde se descrevem os principais 

resultados obtidos e os passos mais importantes executados ao longo deste trabalho. São referidos 

também os próximos passos a efectuar relativamente ao trabalho desenvolvido.  
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2 Dispositivos 

Neste capítulo vão ser discutidos alguns aspectos dos aparelhos planeados para o uso das ferramentas 

desenvolvidas. O KUKA lightweight robôt 4+ [87] e o seu controlo, e o dispositivo de mapeamento Polaris 

Spectra [88]. 

2.1 KUKA lightweight robot 𝟒+ 

Em 2010 a KUKA Roboter e o Instituto de Robótica e Mecatrónica do Centro Aeroespacial Alemão (DLR) 

uniram esforços no desenvolvimento do KUKA Lightwieght Robot (LWR). Este robô foi originalmente 

inventado em 1991 e a produção de protótipos foi realizada em Dezembro de 2008. O LWR veio introduzir 

características inovadoras com a sua chegada. O facto de ser comparativamente leve, 15 kg, permite o 

transporte manual do mesmo. Com sete eixos o robô torna-se redundante, o que permite evitar 

singularidades de manipuladores cinemáticos com seis eixos e permite mais flexibilidade no espaço de 

trabalho. Cada junta tem um sensor de torque, e juntamente com um sistema dinâmico do modelo, controlo 

de estado e um servo controlador permite amortecer vibrações e obter desempenhos cinemáticos 

excepcionais. Adicionalmente o robô pode funcionar como uma “mola amortecedora” e pode ser 

manualmente guiado o que permite um novo nível de interacção humano-robô [89]. 

  

Figura 22 - Juntas do LWR e dimensões 
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As setes juntas demonstradas na Figura 22 têm um alcance de movimento, 𝑅𝑜𝑀, representado na tabela 

seguinte. 

Tabela 2 - Alcance de movimento do LWR 

Junta A1 A2 E1 A3 A4 A5 A6 

𝑹𝒐𝑴 ± 170 ° ± 120 ° ± 170 ° ± 120 ° ± 170 ° ± 120 ° ± 170 ° 

 

 

As dimensões dos elos permitem trabalhar num volume de trabalho de 1.84 𝑚3, com cargas máximas, 

recomendadas, de sete quilogramas, e o robô tem uma repetibilidade documentada de ±0.05 𝑚𝑚 [90]. 

O LWR (1) é controlado através de um painel de controlo (2), KCP, que está conectado ao controlador do 

robô (3), KRC, como se verifica na Figura 23. Para controlar o robô recorre-se ao Fast Research Interface 

(FRI) que é a interface de comunicação entre o computador e o KRC. O KRC através da KUKA Robot 

Language, KRL, permite controlar o robô em diferentes modos com um tempo de ciclo flexível entre um e 

100 𝑚𝑠. O robô pode ser controlado no modo de controlo de posição das juntas onde,  

 qcmd = 𝑞𝐹𝑅𝐼 . (3) 

Este tipo de controlo substitui a posição definida no KRC, 𝑞𝑐𝑚𝑑 , pela posição definida no computador, 

externamente, pelo FRI, 𝑞𝐹𝑅𝐼.  

Também a nível das juntas o robô pode ser controlado no modo de controlo de impedância das juntas. 

Este modo é baseado numa equação do tipo, 

1 

2 

3 

Figura 23 - LWR e controladores 
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 τcmd = 𝑘𝑗(𝑞𝐹𝑅𝐼 − 𝑞𝑚𝑠𝑟) + 𝐷(𝑑𝑗) + 𝜏𝐹𝑅𝐼 + 𝑓𝑑𝑦𝑛𝑎𝑚𝑖𝑐𝑠(𝑞, �̇�, �̈�), (4) 

onde é simulada uma mola virtual no espaço de juntas, 𝑘𝑗(𝑞𝐹𝑅𝐼 − 𝑞𝑚𝑠𝑟), dependente da rigidez da mola, 

𝑘𝑗, e da posição actual medida, 𝑞𝑚𝑠𝑟. O torque resultante, 𝜏𝑐𝑚𝑑 , depende também de um parâmetro de 

amortecimento normalizado, 𝑑𝑗, do torque definido pelo FRI, 𝜏𝐹𝑅𝐼, e do tipo de controlo de sistema 

computado no núcleo do movimento que influencia o amortecimento, 𝐷(𝑑𝑗), e influencia o modelo 

dinâmico, 𝑓𝑑𝑦𝑛𝑎𝑚𝑖𝑐𝑠(𝑞, �̇�, �̈�). 

A nível cartesiano também é possível controlar o robô no modo de controlo de impedância cartesiano, 

onde a lei de controlo é 

 τcmd = 𝐽𝑇(𝑘𝑐(𝑥𝐹𝑅𝐼 − 𝑥𝑚𝑠𝑟) + 𝐷(𝑑𝑐) + 𝐹𝐹𝑅𝐼) + 𝑓𝑑𝑦𝑛𝑎𝑚𝑖𝑐𝑠(𝑞, �̇�, �̈�). (5) 

Neste caso, o torque resultante depende do Jacobiano transposto, 𝐽𝑇, de uma mola virtual 

cartesiana, 𝑘𝑐(𝑥𝐹𝑅𝐼 − 𝑥𝑚𝑠𝑟), representada por uma rigidez cartesiana, 𝑘𝑐, e pela diferença no espaço 

cartesiano entre a posição definida pelo utilizador, 𝑥𝐹𝑅𝐼, e a posição medida, 𝑥𝑚𝑠𝑟, depende também de 

um factor de amortecimento, 𝐷, dependente de um parâmetro de amortecimento cartesiano normalizado, 

𝑑𝑐, do torque imposto no computador, 𝐹𝐹𝑅𝐼, e do modelo dinâmico, 𝑓𝑑𝑦𝑛𝑎𝑚𝑖𝑐𝑠(𝑞, �̇�, �̈�). 

 

2.2 Polaris Spectra 

A Polaris Spectra é um sistema óptico de rastreamento tridimensional de posição e orientação. Este 

sistema é composto por uma câmara, Figura 24, de 1.9 𝐾𝑔 e pode ser usado para assistir diversos 

procedimentos, nomeadamente procedimentos cirúrgicos na área da neurocirurgia, ortopedia, entre 

outros, e pode também servir de sistema de treinamento médico. 

 

 

Figura 24 - Gama do sistema Polaris 
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A Polaris Spectra tem um volume de trabalho, Figura 25 , descrito pela região na qual as ferramentas 

podem ser rastreadas, sendo suficientemente abrangente para diversos procedimentos. 

 

Figura 25 - Volume de trabalho da Polaris Spectra 

Dentro do volume de trabalho está documentada uma exactidão na medição de 0.25 𝑚𝑚 𝑅𝑀𝑆 para o tronco 

de pirâmide a verde, e de 0.3 𝑚𝑚 𝑅𝑀𝑆 para o tronco a laranja. 

Para auxiliar as medições efectuadas, a câmara Polaris recorre a umas esferas Figura 26, denominadas 

marcadores, que servem de alvos de medição. Estes marcadores tanto podem ser activos (à esquerda na 

figura), emitindo infravermelhos activados por um sinal eléctrico, como podem ser passivos (à direita na 

figura), de forma esférica, reflectindo a luz infravermelha emitida pelo sensor de posição, a câmara. 

 

Figura 26 - Marcadores activos e passivos 
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3 Cinemática da Robótica 

A fim de se entender melhor a teoria e as fórmulas utilizadas, são resumidos, neste capítulo, alguns 

conceitos base sobre a cinemática da robótica tais como matrizes de rotação, metodologias de 

representação de uma orientação, transformações homogéneas e cinemática directa. 

Esta teoria é baseado nas obras efectuadas por Bruno Siciliano et al. [91] e por Kevin M. Lynch et al [92]. 

3.1 Postura de um Corpo Rígido 

Um corpo rígido é completamente descrito no espaço pela sua posição e orientação ou, por outras 

palavras, pela sua postura. 

 

Figura 27 - Postura de um corpo rígido 

A posição do corpo rígido 𝑂′ é definida relativamente ao referencial de coordenadas 𝑂 − 𝑥𝑦𝑧 e representa-

se por 

  𝑜′ = 𝑜𝑥
′ 𝑥 + 𝑜𝑦

′ 𝑦 + 𝑜𝑧
′𝑧, (6) 

onde 𝑜𝑥
′ , 𝑜𝑦

′ , 𝑜𝑧
′  são os componentes de 𝑜′ no referencial base. 

A orientação de um corpo rígido é definida por um referencial de coordenadas ortonormal, 𝑂′ − 𝑥′𝑦′𝑧′. Este 

referencial está ligado ao corpo e é expresso por vectores unitários, 𝑥′, 𝑦′, 𝑧′, relativamente ao referencial 

base por 

 

 𝑥′ = 𝑥𝑥
′ 𝑥 + 𝑥𝑦

′ 𝑦 + 𝑥𝑧
′𝑧 

𝑦′ = 𝑦𝑥
′𝑥 + 𝑦𝑦

′𝑦 + 𝑦𝑧
′𝑧 

𝑧′ = 𝑧𝑥
′ 𝑥 + 𝑧𝑦

′ 𝑦 + 𝑧𝑧
′𝑧. 

(7) 
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3.2 Matriz de Rotação 

A orientação ou postura de um corpo rígido pode ser descrita através de uma matriz de rotação (3 × 3) 

que é a adaptação dos vectores em (7). 

 
𝑅 = [

𝑥′𝑇𝑥 𝑦′𝑇𝑥 𝑧′𝑇𝑥

𝑥′𝑇𝑦 𝑦′𝑇𝑦 𝑧′𝑇𝑦

𝑥′𝑇𝑧 𝑦′𝑇𝑧 𝑧′𝑇𝑧

] , (8) 

 

A uma rotação sobre um eixo de coordenada do referencial base chama-se uma rotação elementar. Estas 

rotações são positivas se forem no sentido anti-horário. 

 

Figura 28 - Rotação elementar 𝛼 sobre z 

Por exemplo, a rotação elementar de um ângulo 𝛼 sobre 𝑧 demonstrada na Figura 28 é dada por 

 𝑅𝑧(α) = [
𝑐𝑜𝑠 𝛼 − sin  𝛼 0
sin  𝛼 cos  𝛼 0

0 0 1
]. (9) 

 

A matriz de rotação descreve a rotação de um eixo no espaço necessária para alinhar os eixos do 

referencial de referência com os eixos correspondentes da estrutura do corpo. 
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Figura 29 - Representação de um ponto em dois eixos de coordenadas diferentes 

Sendo o ponto 𝑃 descrito no espaço por 𝑝 = (𝑝𝑥 , 𝑝𝑦 , 𝑝𝑧) ou por 𝑝′ = (𝑝𝑥
′ , 𝑝𝑦

′ , 𝑝𝑧
′) (Figura 29), através da 

matriz rotação, pode-se descrever 𝑝 em função de 𝑝′ por 

 𝑝 = 𝑅𝑝′. (10) 

Há casos onde o referencial de coordenadas é obtido através de matrizes de rotação compostas, ou seja, 

existem vários sistemas de coordenadas de referência. 

Pode obter-se a matriz de rotação composta considerando que cada rotação é definida em relação à 

rotação precedente, onde o referencial sobre o qual a rotação ocorre é o referencial actual. A matriz de 

rotação composta também pode ser expressa considerando que cada rotação é definida relativamente ao 

referencial inicial, o qual é denominado por referencial fixo. 

A matriz obtida considerando o referencial actual é dada por 

 𝑅2
0 = 𝑅1

0𝑅2
1, (11) 

e a matriz obtida considerando o referencial fixo é dada por 

 �̅�2
0 = �̅�2

1𝑅1
0, (12) 

onde  �̅�2
0 é uma matriz diferente de 𝑅2

0. 
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3.3 Orientação 

Para representar a orientação de um corpo a matriz rotação não é suficiente pois descreve a orientação 

do referencial de uma forma redundante.  

Podemos recorrer a três esquematizações diferentes que irão ser explicitadas neste subcapítulo. Ângulos 

de Euler, Eixos e Ângulo e Quaterniões Unitários.  

3.3.1 Ângulos de Euler 

A orientação de um corpo rígido precisa de 
𝑚(𝑚−1)

2
 parâmetros independentes para constituir uma 

representação mínima.  

Esta representação pode ser obtida através do uso de um conjunto de três ângulos, para três graus de 

liberdade, 𝜙 = [φ ϑ 𝜓]𝑇.  

 

Figura 30 - Representação dos ângulos de Euler ZYZ 

Existem 12 conjuntos de ângulos possíveis em todas as 27 combinações. Cada conjunto representa um 

trio de ângulos de Euler.  

Na Figura 30 está representado o conjunto de Euler 𝑍𝑌𝑍 onde existe uma rotação de 𝜑 sobre 𝑍 no 

referencial de referência, seguida por uma rotação de 𝜗 sobre 𝑌 no referencial actual e finalmente uma 

rotação de 𝜓 sobre 𝑍 no referencial actual. 

O referencial de orientação resultante, considerando o referencial actual, é dado por 

 
𝑅(𝜙) = [

𝑐𝜑𝑐𝜗𝑐𝜓 − 𝑠𝜑𝑠𝜓 −𝑐𝜑𝑐𝜗𝑐𝜓 − 𝑠𝜑𝑠𝜓 𝑐𝜑𝑠𝜗

𝑠𝜑𝑐𝜗𝑐𝜓 + 𝑐𝜑𝑠𝜓 −𝑠𝜑𝑐𝜗𝑠𝜓 + 𝑠𝜑𝑠𝜓 𝑠𝜑𝑠𝜗

−𝑠𝜗𝑐𝜓 𝑠𝜗𝑠𝜓 𝑐𝜗

] . (13) 
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Ao resolver a cinemática inversa obtém-se os ângulos de Euler, [φ ϑ 𝜓], através da matriz rotação dada. 

A solução é dada por 

 
𝜑 = 𝐴𝑡𝑎𝑛2(𝑟23, 𝑟13) 

𝜗 = 𝐴𝑡𝑎𝑛2(√𝑟13
2 + 𝑟23

2 , 𝑟33 

𝜓 = 𝐴𝑡𝑎𝑛2(𝑟32, −𝑟31) 

(14) 

 
O erro de orientação é dado por 

 𝑒𝑂 = Φ𝑑 − Φ𝑒(𝑞),  
 

(15) 

Onde Φ é o conjunto de ângulos de Euler desejados e calculados, respectivamente. 
 

3.3.2 Ângulo e Eixo 

É possível obter uma representação não mínima através de quatro parâmetros que expressam a rotação 

de um ângulo, 𝜗, dado sobre um eixo, 𝑟, no espaço. 

 

Figura 31 – Rotação 𝜗 sobre um eixo 

Como se pode verificar na Figura 31, 𝑟 = [𝑟𝑥  𝑟𝑦 𝑟𝑧]
𝑇
e a matriz rotação de um ângulo 𝜗 sobre 𝑟 é dada por 

 
𝑅(𝜗, 𝑟) = [

𝑟𝑥
2(1 − 𝑐𝜗) + 𝑐𝜗 𝑟𝑥𝑟𝑦(1 − 𝑐𝜗) − 𝑟𝑧𝑠𝜗 𝑟𝑥𝑟𝑧(1 − 𝑐𝜗) + 𝑟𝑦𝑠𝜗

𝑟𝑥𝑟𝑦(1 − 𝑐𝜗) + 𝑟𝑧𝑠𝜗 𝑟𝑦
2(1 − 𝑐𝜗) + 𝑐𝜗 𝑟𝑦𝑟𝑍(1 − 𝑐𝜗) − 𝑟𝑥𝑠𝜗

𝑟𝑥𝑟𝑧(1 − 𝑐𝜗) − 𝑟𝑦𝑠𝜗 𝑟𝑦𝑟𝑧(1 − 𝑐𝜗) + 𝑟𝑥𝑠𝜗 𝑟𝑧
2(1 − 𝑐𝜗) + 𝑐𝜗

]. 

 

(16) 

Para resolver o problema inverso e calcular o ângulo 𝜗 e o eixo 𝑟, usa-se a matriz de rotação 𝑅(𝜗, 𝑟), 

 𝜗 = cos−1 (
𝑟11 + 𝑟22 + 𝑟33 − 1

2
)

 
 (17) 

 𝑟 =
1

2 sin 𝜗
[

𝑟32 − 𝑟23

𝑟13 − 𝑟31

𝑟21 − 𝑟12

]. (18) 

O erro de orientação é dado por 
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𝑒𝑂 =

1

2
(𝑛𝑒(𝑞) × 𝑛𝑑 + 𝑠𝑒(𝑞) × 𝑠𝑑 + 𝑎𝑒(𝑞) × 𝑎𝑑) 

 

(19) 

Onde n, s e 𝑎 são os vectores normais, de deslizamento e de aproximação calculados e desejados, 

respectivamente. 

3.3.3 Quaternião Unitário 

A fim de superar as desvantagens da representação ângulo/eixo é possível recorrer a uma representação 

de quatro parâmetros diferentes, o quaternião unitário definido por uma parte escalar, 𝜂, e uma parte 

vectorial, 𝜖 = [𝜖𝑥 𝜖𝑦 𝜖𝑧], onde 

 𝜂 = cos
𝜗

2
 (20) 

 𝜖 = sin
𝜗

2
𝑟. (21) 

A matriz de rotação obtida através de um quaternião unitário é dada por  𝜂  𝜖𝑥 𝜖𝑦 𝜖𝑧 

 
𝑅(𝜂, 𝜖) = [

2(𝜂2 + 𝜖𝑥
2) − 1 2(𝜖𝑥𝜖𝑦 − 𝜂𝜖𝑧) 2(𝜖𝑥𝜖𝑧 + 𝜂𝜖𝑦)

2(𝜖𝑥𝜖𝑦 + 𝜂𝜖𝑧) 2(𝜂2 + 𝜖𝑦
2) − 1 2(𝜖𝑦𝜖𝑧 − 𝜂𝜖𝑥)

2(𝜖𝑥𝜖𝑧 − 𝜂𝜖𝑦) 2(𝜖𝑦𝜖𝑧 + 𝜂𝜖𝑥) 2(𝜂2 + 𝜖𝑧
2) − 1

] (22) 

Para resolver o problema inverso e calcular a parte escalar 𝜂 e a parte vectorial 𝜖, usa-se a matriz de 

rotação dada 

 𝜂 =
1

2
√𝑟11 + 𝑟22 + 𝑟33 + 1  (23) 

 

𝜖 =
1

2
[

𝑠𝑔𝑛(𝑟32 − 𝑟23)√𝑟11 − 𝑟22 − 𝑟33 + 1

𝑠𝑔𝑛(𝑟13 − 𝑟31)√𝑟22 − 𝑟33 − 𝑟11 + 1

𝑠𝑔𝑛(𝑟21 − 𝑟12)√𝑟33 − 𝑟11 − 𝑟22 + 2

]. (24) 

 
 
O erro de orientação é dado por 

 
𝑒𝑂 = ηe(𝑞)ϵd − 𝜂𝑑𝜖𝑒(𝑞) − 𝑆(𝜖𝑑)𝜖𝑒(𝑞), 

 
 

(25) 

onde 𝑆 é o operador anti-simétrico. 
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3.4 Transformações Homogéneas 

Para descrever um ponto no espaço relativamente a dois referencias de coordenadas diferentes recorre-

se a matrizes de transformações homogéneas.  

 

Figura 32 - Ponto em dois referenciais de coordenadas diferentes 

 
 

Para o ponto 𝑃 representado na Figura 32 a matriz de transformação homogénea, 𝐴1
0, contém a matriz de 

rotação, 𝑅1
0, do referencial de coordenadas 1 relativamente ao referencial de coordenadas 0, e o vector de 

translação, 𝑜1
0, do referencial de coordenadas 0 para o referencial de coordenadas 1. Para se obter uma 

representação compacta da relação entre as coordenadas de referenciais diferentes adiciona-se a 

representação homogénea ao vector posição. Como tal, a matriz de transformação homogénea obtida é 

 𝐴1
0 = [

𝑅1
0 𝑜1

0

0𝑇 1
]. (26) 

 

3.5 Cinemática Directa 

Um manipulador é constituído por vários corpos rígidos, elos, ligados por juntas que podem ser juntas de 

revolução, juntas de rotação, ou prismáticas, juntas de translação. Um conjunto de elos e juntas denomina-

se uma cadeia cinemática que contém uma base fixa e, na ponta contrária, um operador terminal. 

A estrutura mecânica é, normalmente, caracterizada pelo número de graus de liberdade onde cada grau 

está, por norma, associado a uma junta articular. 

O objectivo da cinemática directa é calcular a postura do operador terminal em função das variáveis de 

junta. 
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Figura 33 - Pose do operador terminal 

 

Para o cálculo da postura do operador terminal recorre-se à matriz transformação homogénea 

 

 𝑇𝑒
𝑏(𝑞) = [𝑛𝑒

𝑏(𝑞) 𝑠𝑒
𝑏(𝑞) 𝑎𝑒

𝑏(𝑞) 𝑝𝑒
𝑏(𝑞)

0 0 0 1
]. (27) 

 

Onde 𝑛 é o vector normal, 𝑠 é o vector de deslizamento e 𝑎 é o vector de aproximação. 

3.5.1 Manipulador de cadeia aberta 

Uma cadeia cinemática pode ser aberta quando apenas uma sequência de elos liga as duas extremidades 

da cadeia. Contrariamente, quando uma sequência de elos forma um loop denomina-se cadeia cinemática 

fechada. 

 

Figura 34 - Cadeia cinemática aberta 
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Considerando a cadeia aberta exemplificada na Figura 34, a matriz transformação, 𝑇𝑛
0, do referencial 𝑛 

relativo ao referencial base, 0, onde 𝑛 é o número juntas, é dada por 

 𝑇𝑛
0(𝑞) = 𝐴1

0(𝑞1)A2
1 (q2)… 𝐴𝑛

𝑛−1(𝑞𝑛). (28) 

 

3.5.2 Convenção de Denavit-Hartenberg 

Os parâmetros de Denavit-Hartenberg são os parâmetros que definem as juntas de um manipulador. Para 

calcular a equação da cinemática directa recorre-se à convenção de DH, usada para definir a posição 

relativa e a orientação de dois elos consecutivos. 

A convenção pode ser utilizada para qualquer cadeia cinemática aberta e segue os seguintes passos: 

1. Numerar o eixo das juntas consecutivas de 𝑧0 até 𝑧𝑛−1; 
2. Escolher o referencial inicial 0 na origem do eixo 𝑧0. Os eixos 𝑥0 e 𝑦0 são definidos para se obter 

um referencial que se rege pela regra da mão direita. 

Para as restantes juntas 𝑖 = 0, 1, … , 𝑛 − 1 

1. Localizar a origem 𝑂𝑖 na intersecção de 𝑧𝑖 com a normal comum entre 𝑧𝑖−1 e 𝑧𝑖. Localizar, 

também, a origem 𝑂𝑖
′ na intersecção de 𝑧𝑖−1com a normal comum entre 𝑧𝑖−1 e 𝑧𝑖; 

2. Escolher o eixo 𝑥𝑖 ao longo da comum normal entre 𝑧𝑖−1 e 𝑧𝑖; 

3. Escolher o eixo 𝑦𝑖 para se obter um referencial que se rege pela regra da mão direita. 

Logo que os referenciais dos elos estejam definidos, assumem-se os seguintes parâmetros de junta: 

𝑎𝑖 – Distância entre 𝑂𝑖 e 𝑂𝑖
′, 

𝑑𝑖 – Coordenada de 𝑂𝑖
′ ao longo de 𝑧𝑖−1, 

𝛼𝑖 – 𝑧𝑖−1^𝑧𝑖 sobre 𝑥𝑖, com rotação positiva em sentido anti-horário, 

𝜈𝑖 – 𝑥𝑖−1^𝑥𝑖 sobre 𝑧𝑖−1, com rotação positiva em sentido anti-horário. 
 
 

3.6 Espaço de juntas e espaço operacional 

Para uma tarefa ser executada pelo operador terminal é necessário atribuir uma posição e orientação ao 

mesmo. A posição é definida por um número mínimo de coordenadas relativas à geometria da estrutura. 

A orientação pode ser definida por uma representação mínima que descreva a rotação do operador 

terminal relativamente ao referencial da base. 

O espaço operacional é dado pelo número de coordenadas que descreve a postura do operador terminal 

e é dado pelo vector (𝑚 x 1) 

 𝑥𝑒 = [
𝑝𝑒

𝜙𝑒
], (29) 

onde 𝑝𝑒 descreve a posição do operador terminal e 𝜙𝑒 a sua orientação. 

O espaço de juntas, tal como o nome indica, é o espaço das variáveis de junta dado pelo vector (𝑛 x 1) 
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𝑞 =

[
 
 
 
 
𝑞1

.

.

.
𝑞𝑛]

 
 
 
 

, (30) 

onde 𝑞𝑖 = 𝜈𝑖 para cada junta. 

Relativamente ao espaço operacional, um dos critérios de avaliação de um manipulador é o seu espaço 

operacional que é definido por todo o espaço onde a origem do operador terminal realiza todos os 

movimentos possíveis. Dentro do espaço operacional existe o espaço operacional hábil que se descreve 

pela região que a origem do operador terminal percorre enquanto executa várias orientações. Existe 

também o espaço alcançável que é a região que a origem do operador terminal pode descrever com pelo 

menos uma orientação. 

3.6.1 Redundância 

Um manipulador é denominado cinematicamente redundante quando tem um número de graus de 

liberdade superior ao número de variáveis necessárias para definir uma tarefa. 

Dentro da redundância cinemática, um manipulador pode ser intrinsecamente redundante quando a 

dimensão do espaço operacional (𝑚) é menor que a dimensão do espaço de juntas (𝑛). Isto significa que 

uma dada posição e orientação do operador terminal pode ser obtida por várias, ou até infinitas, 

configurações de junta. Quando apenas um número específico de componentes (𝑟) do espaço operacional 

é relevante para uma tarefa denomina-se redundância funcional, com 𝑟 < 𝑚. 

3.7 Jacobiano e Singularidades Cinemáticas 

De modo a se entender a relação entre as coordenadas de junta e a postura do operador terminal é preciso 

recorrer ao Jacobiano. O Jacobiano é uma matriz, denominada 𝐽(𝜈), que representa a relação entre as 

velocidades lineares e angulares do operador terminal, 𝑥�̇� e  𝑤�̇�, e as velocidades das juntas, �̇�, sendo 

função das variáveis de junta, 𝜈. Esta matriz descreve a influência de cada coordenada de junta no 

operador terminal relativo ao referencial da base. 

O Jacobiano é descrito por 

 

𝐽(𝜈) =
𝑑𝑓(𝜈)

𝑑𝜈
=

[
 
 
 
 
 
𝑑𝑓1

𝑑𝜈1
. . .

𝑑𝑓1

𝑑𝜈𝑛
. .   .
.  .  .
.   . .

𝑑𝑓𝑚

𝑑𝜈1
. . .

𝑑𝑓𝑚

𝑑𝜈𝑛]
 
 
 
 
 

 𝜖ℝ𝑚×𝑛, (31) 

onde 𝑚 é o número de coordenadas do espaço operacional e 𝑛 o número de coordenadas do espaço de 

juntas. 



39 

 

O espaço operacional de um manipulador é definido por três coordenadas de posição, as três primeiras 

linhas do Jacobiano, e três coordenadas de orientação, as três últimas linhas do Jacobiano, como tal 

𝐽(𝜈)𝜖ℝ6×𝑛. Isto significa que 

 𝑟𝑎𝑛𝑘 𝐽(𝜈) ≤ min (6, 𝑛). (32) 

A característica de uma matriz, ou rank, indica o número máximo de colunas independentes. Para o 

Jacobiano em (31) a matriz tem o número característico máximo quando 

 𝑟𝑎𝑛𝑘 𝐽(𝜈) = min (6, 𝑛). (33) 

Dependente do número de coordenadas de juntas, 𝑛, a matriz Jacobiana pode ser: 

• Cinematicamente deficiente quando o número de juntas é insuficiente para definir as seis 

coordenadas do espaço operacional (𝑛 < 6); 

• Quadrada quando tem o número de juntas mínimo necessário para definir as seis coordenadas do 

espaço operacional (𝑛 = 6); 

• Redundante quando o número de juntas é superior ao necessário para definir as seis coordenadas 

do espaço operacional e uma postura do operador terminal pode ser obtida através de várias, ou 

até infinitas, configurações do espaço de juntas (𝑛 > 6). 

Existem situações, para coordenadas do espaço de juntas 𝜈∗, em que o Jacobiano se encontra numa 

singularidade. Acontece na situação em que 

 𝑟𝑎𝑛𝑘 𝐽(𝜈∗) < max rank 𝐽(𝜈). (34) 

Uma singularidade representa um limite mecânico no qual a mobilidade do manipulador está reduzida e 

impossibilita o manipulador de se mover numa ou mais direcções. Isto significa que é impossível ao 

operador terminal executar movimento aleatórios. Quando um manipulador se encontra numa 

singularidade, a cinemática inversa tem infinitas soluções. 

As singularidades podem ser divididas em dois tipos: 

• Singularidades de limite – Ocorrem quando o manipulador está completamente estendido ou 

retraído. 

• Singularidades internas – Ocorrem dentro do espaço de trabalho alcançável e são normalmente 

originadas pelo alinhamento de dois ou mais eixos de movimento, ou por configurações 

específicas do terminador operacional. 

Matematicamente, no Jacobiano, uma singularidade é representada por colunas nulas, singularidades 

internas, ou por linhas nulas, singularidades de limite, e como tal a característica da matriz é inferior à 
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característica máxima da mesma. Estes valores significam que as coordenadas de juntas referentes às 

colunas nulas ou dependentes não têm influência na postura do operador terminal. 

3.8 Manipuladores Cinemáticos 

De modo a entender melhor o manipulador em estudo, vão ser descritos, neste capítulo, vários 

manipuladores com diferentes graus de liberdade. Vai ser discutida a cinemática, redundância e 

singularidade de cada manipulador e a influência que isso tem no seu estudo. 

Para descrever os manipuladores recorre-se aos parâmetros e à convenção de DH referidos no capítulo 

3.5.2. 

 

3.8.1 Braço Planar com 2 elos 

O braço planar, como indicado na Figura 35, tem dois eixos de revolução. Para se obter os parâmetros de 

DH mais facilmente, desenham-se os eixos 𝑥𝑖 no seguimento do respectivo elo no plano (𝑥𝑜 , 𝑦𝑜), onde 

aqueles são desenhados arbitrariamente. 

 

Figura 35 - Braço planar com dois elos 

Os parâmetros de DH estão especificados na Tabela 3. 

Tabela 3 - Braço planar com dois elos 

Parâmetros DH 

Elo 𝒂𝒊 𝜶𝒊 𝒅𝒊 𝝂𝒊 

1 𝑎1 0 0 𝜈1 

2 𝑎2 0 0 𝜈2 

 

Este manipulador não é redundante (𝑚 > 𝑛). Como é um manipulador planar o espaço operacional apenas 

pode ter três componentes, dois relativos à posição e um relativo à orientação. Dado o número de juntas 
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(𝑛 = 2) o manipulador apenas prescreve posição e como tal a sua orientação é dada pela soma dos 

ângulos de junta. 

A matriz transformação entre juntas para este manipulador é dada por 

 
𝐴𝑖

𝑖−1(𝜈𝑖) = [

𝑐𝑖 −𝑠𝑖 0 𝑎𝑖𝑐𝑖

𝑠𝑖 𝑐𝑖 0 𝑎𝑖𝑠𝑖

0 0 1 0
0 0 0 1

], (35) 

como tal a função da cinemática directa é 

 

𝑇𝑒
0 = [

𝑐12 −𝑠12 0 𝑎1𝑐1 + 𝑎2𝑐12

𝑠12 𝑐12 0 𝑎1𝑠1 + 𝑎2𝑠12

0 0 1 0
0 0 0 1

]. (36) 

A posição do operador terminal é obtida através do comprimento dos elos e dos ângulos de junta, 

 𝑥 = [
𝑝𝑒𝑥

𝑝𝑒𝑦
] = [

𝑎1𝑐1 + 𝑎2𝑐12

𝑎1𝑠1 + 𝑎2𝑠12
]. (37) 

Para este manipulador apenas existem singularidades de limite e ocorrem quando 𝜈2 = 0, completamente 

estendido (Figura 36), ou 𝜈2 = 𝜋, completamente retraído. Quando 𝜈2 = 0 a posição do operador terminal 

resultaria em 

 𝑥 = [
𝑝𝑒𝑥

𝑝𝑒𝑦
] = [

𝑎1𝑐1 + 𝑎2𝑐1

𝑎1𝑠1 + 𝑎2𝑠1
], (38) 

ficando apenas dependente da coordenada da primeira junta. Para 𝜈2 = 𝜋 a posição fica, 

 𝑥 = [
𝑝𝑒𝑥

𝑝𝑒𝑦
] = [

𝑎1𝑐1 − 𝑎2𝑐1

𝑎1𝑠1 − 𝑎2𝑠1
]. (39) 

 

Figura 36 - Braço planar em singularidade de limite 

O Jacobiano para a singularidade de limite apresentada tem as linhas referentes às coordenadas não 

influenciadas nulas. 
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𝐽 =

[
 
 
 
 
 
0 0
𝐽21 𝐽22

0 0
0 0
0 0
𝐽61 𝐽62]

 
 
 
 
 

. (40) 

3.8.2 Braço Planar com 3 elos 

O braço planar com 3 eixos de rotação, tal como indicado na Figura 37, é semelhante ao braço planar com 

2 eixos de rotação. Para se obter os parâmetros de DH mais facilmente, são desenhados os eixos 𝑥𝑖 e 𝑦𝑖 

do mesmo modo que no caso com 2 eixos de rotação. 

 

Figura 37 - Braço planar com três elos 

 
Os parâmetros de DH estão especificados na Tabela 4. 

 

Tabela 4 - Braço planar com três elos 

Parâmetros DH 

 

Elo 𝒂𝒊 𝜶𝒊 𝒅𝒊 𝝂𝒊 

1 𝑎1 0 0 𝜈1 

2 𝑎2 0 0 𝜈2 

3 𝑎3 0 0 𝜈3 



43 

 

Com a adição de uma 3ª junta o manipulador passa a prescrever posição e orientação. Identicamente ao 

caso anterior, 𝑚 = 3, como tal este manipulador não é intrinsecamente redundante (𝑚 = 𝑛). No entanto, 

em casos em que apenas se especifica a posição do operador terminal o manipulador apresenta uma 

redundância funcional (𝑟 = 2). Do mesmo modo que no braço planar com dois elos, a orientação do 

operador terminal é dada pela soma dos ângulos de junta. 

A matriz transformação entre juntas para este manipulador é semelhante à matriz do braço planar com 2 

elos, como tal a função da cinemática directa é 

 
𝑇𝑒

0 = [

𝑐123 −𝑠123 0 𝑎1𝑐1 + 𝑎2𝑐12 + 𝑎3𝑐123

𝑠123 𝑐123 0 𝑎1𝑠1 + 𝑎2𝑠12 + 𝑎3𝑠123

0 0 1 0
0 0 0 1

]. (41) 

Do mesmo modo, a posição do operador terminal é dada por 

 𝑥𝑒 = [
𝑝𝑒𝑥

𝑝𝑒𝑦
] = [

𝑎1𝑐1 + 𝑎2𝑐12 + 𝑎3𝑐123

𝑎1𝑠1 + 𝑎2𝑠12 + 𝑎3𝑠123
]. (42) 

Diferentemente do manipulador com dois eixos de rotação, o braço planar com três eixos de rotação 

prescreve posição e orientação. 

À semelhança do braço planar com dois eles, este manipulador encontra-se em singularidade de limite 

quando 𝜈2 = 𝜈3 = 0 e a posição depende apenas de 𝑣1 e é dada por, 

 𝑥𝑒 = [
𝑝𝑒𝑥

𝑝𝑒𝑦
] = [

𝑎1𝑐1 + 𝑎2𝑐1 + 𝑎3𝑐1

𝑎1𝑠1 + 𝑎2𝑠1 + 𝑎3𝑠1
]. (43) 

O Jacobiano, para a singularidade de limite do manipulador com três elos, tem a segunda e terceira coluna 

nulas e as coordenadas operacionais não prescritas igualmente nulas. 

 

𝐽 =

[
 
 
 
 
 
0 0 0
𝐽21 𝐽22 𝐽23

0 0 0
0 0 0
0 0 0
𝐽61 𝐽62 𝐽63]

 
 
 
 
 

. (44) 

 

3.8.3 Braço Antropomórfico com pulso esférico 

O braço antropomórfico com pulso esférico é um manipulador com seis eixos de rotação. Seguindo a 

convenção de DH, descrita no capítulo 3.5.2, são definidos os referenciais de eixos para cada junta como 

exemplificado na Figura 38. 
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Figura 38 - Braço antropomórfico com pulso esférico 

Através dos referenciais de eixos escolhidos obtêm-se os parâmetros de DH 

Tabela 5 - Braço antropomórfico com pulso esférico 

Parâmetros DH 

Elo 𝒂𝒊 𝜶𝒊 𝒅𝒊 𝝂𝒊 

1 0 
𝜋

2
 0 𝜈1 

2 𝑎2 0 0 𝜈2 

3 0 
𝜋

2
 0 𝜈3 

4 0 −
𝜋

2
 𝑑4 𝜈4 

5 0 
𝜋

2
 0 𝜈5 

6 0 0 𝑑6 𝜈6 

 

Para este caso o espaço operacional já tem seis componentes, três de posição e três de orientação. À 

semelhança do braço planar com três eixos de rotação, este manipulador não é intrinsecamente 

redundante (𝑚 = 𝑛) e pode apresentar redundância funcional dependente da tarefa a executar. 

Com 𝛼𝑖 diferente de zero as matrizes de transformação homogénea entre juntas são afectadas. 

Nomeadamente,  

com 𝛼𝑖 =
𝜋

2
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𝐴𝑖
𝑖−1(𝜈𝑖) = [

𝑐𝑖 0 𝑠𝑖 0
𝑠𝑖 0 −𝑐𝑖 0
0 1 0 𝑑𝑖

0 0 0 1

], (45) 

com 𝛼𝑖 = −
𝜋

2
  

 
𝐴𝑖

𝑖−1(𝜈𝑖) = [

𝑐𝑖 0 −𝑠𝑖 0
𝑠𝑖 0 𝑐𝑖 0
0 −1 0 𝑑𝑖

0 0 0 1

], (46) 

com 𝛼𝑖 = 0 

 
𝐴𝑖

𝑖−1(𝜈𝑖) = [

𝑐𝑖 −𝑠𝑖 0 0
𝑠𝑖 𝑐𝑖 0 0
0 0 1 𝑑𝑖

0 0 0 1

]. (47) 

 Através das matrizes transformação e da tabela dos parâmetros DH, a cinemática directa do manipulador 

é calculada. Para a posição obtêm-se, 

 

𝑝𝑒
0 = [

𝑎2𝑐1𝑐2 + 𝑑4𝑐1𝑠23
+ 𝑑6(𝑐1(𝑐23𝑐4𝑠5 + 𝑠23𝑐5) + 𝑠1𝑠4𝑠5)

𝑎2𝑠1𝑐2 + 𝑑4𝑠1𝑠23 + 𝑑6(𝑠1(𝑐23𝑐4𝑠5 + 𝑠23𝑐5) − 𝑐1𝑠4𝑠5)

𝑎2𝑠2 − 𝑑4𝑐23 + 𝑑6(𝑠23𝑐4𝑠5 − 𝑐23𝑐5)

]. (48) 

Para a orientação obtêm-se, 

 
𝑛𝑒

0 = [

𝑐1(𝑐23(𝑐4𝑐5𝑐6 − 𝑠4𝑠6) − 𝑠23𝑠5𝑐6) + 𝑠1(𝑠4𝑐5𝑐6 + 𝑐4𝑠6)

𝑠1(𝑐23(𝑐4𝑐5𝑐6 − 𝑠4𝑠6) − 𝑠23𝑠5𝑐6) − 𝑐1(𝑠4𝑐5𝑐6 + 𝑐4𝑠6)

𝑠23(𝑐4𝑐5𝑐6 − 𝑠4𝑠6) + 𝑐23𝑠5𝑐6

], (49) 

 

 
𝑠𝑒

0 = [

𝑐1(−𝑐23(𝑐4𝑐5𝑠6 + 𝑠4𝑐6) + 𝑠23𝑠5𝑠6) + 𝑠1(−𝑠4𝑐5𝑠6 + 𝑐4𝑐6)

𝑠1(−𝑐23(𝑐4𝑐5𝑠6 + 𝑠4𝑐6) + 𝑠23𝑠5𝑠6) − 𝑐1(−𝑠4𝑐5𝑠6 + 𝑐4𝑐6)

−𝑠23(𝑐4𝑐5𝑠6 + 𝑠4𝑐6) − 𝑐23𝑠5𝑠6

], (50) 

 

 
𝑎𝑒

0 = [

𝑐1(𝑐23𝑐4𝑠5 + 𝑠23𝑐5) + 𝑠1𝑠4𝑠5

𝑠1(𝑐23𝑐4𝑠5 + 𝑠23𝑐5) − 𝑐1𝑠4𝑠5

𝑠23𝑐4𝑠5 − 𝑐23𝑐5

]. (51) 

Para a análise do Jacobiano e das singularidades é possível realizar o estudo deste manipulador através 

da decomposição do mesmo. 

De modo a simplificar, divide-se o Jacobiano do manipulador em blocos de 3 × 3 resultando em 

 
𝐽 = [

𝐽11 𝐽12

𝐽21 𝐽22
]. (52) 

As três primeiras linhas do Jacobiano são referentes ao braço antropomórfico e quando  
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 det(𝐽11) = 0, (53) 

verificam-se singularidades do braço. As últimas três linhas estão relacionadas ao pulso esférico e quando 

 det(𝐽22) = 0, (54) 

são determinadas singularidades do pulso. Caso se escolha a origem do referencial do operador terminal 

na intersecção com os eixos do pulso, 𝑝 = 𝑝𝑊, obtém-se que 

 J12 = [0 0 0], (55) 

o que simplifica a computação do determinante, 

 det(J) = det(J11)det(𝐽22). (56) 

 

As singularidades do braço ocorrem no movimento dos primeiros três elos quando 𝜈3 = 0 ⋁ 𝜈3 = 𝜋, 

significando que o cotovelo está esticado ou retraído (Figura 39) o que se denomina singularidade do 

cotovelo. 

 

Figura 39 - Braço antropomórfico em singularidade do cotovelo 

Esta singularidade é conceptualmente igual à existente no braço planar com dois elos. O Jacobiano das 

coordenadas de junta do braço em singularidade do cotovelo relativo à posição do pulso assumindo os 

referenciais na Figura 38 é dado por, 

 

𝐽 =

[
 
 
 
 
 

0 0 0
𝐽21 0 0
0 𝐽32 𝐽33

0 0 0
0 𝐽52 𝐽53

 𝐽61 0 0 ]
 
 
 
 
 

. (57) 
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Outra singularidade do braço ocorre quando o pulso está no eixo 𝑧𝑜, logo 𝑝𝑥 = 𝑝𝑦 = 0 (Figura 40) e 

denomina-se singularidade do ombro. 

 

Figura 40 - Braço antropomórfico em singularidade do ombro 

Na singularidade do ombro a posição do pulso não é afectada por 𝜈1 e como tal a primeira coluna do 

Jacobiano de posição é sempre nula. Adicionalmente, movimentos iniciados a partir desta singularidade 

não são possíveis. O Jacobiano das coordenadas de junta do braço em singularidade do ombro relativo à 

posição do pulso assumindo os referenciais na Figura 38 é dado por, 

 

𝐽 =

[
 
 
 
 
 
0 𝐽12 𝐽13

0 0 0
0 𝐽32 𝐽33

0 0 0
0 𝐽52 𝐽53

0 0 0 ]
 
 
 
 
 

. (58) 

As singularidades do pulso ocorrem no movimento dos três eixos do pulso e podem ser reconhecidas 

quando os vectores unitários são linearmente dependentes. A singularidade verifica-se quando 𝑧3 e 𝑧5 

estão alinhados (Figura 41), ou seja 𝜈5 = 0 ⋁ 𝜈5 = 𝜋. 

 

Figura 41 - Pulso esférico em singularidade 
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O Jacobiano das coordenadas de junta do pulso esférico em singularidade do pulso relativo à posição do 

operador terminal assumindo os referenciais na Figura 38 é dado por, 

 

𝐽 =

[
 
 
 
 
 
0 0 0
0 0 0
0 𝐽35 0
𝐽44 0 𝐽46

0 𝐽55 0
0 0 0 ]

 
 
 
 
 

. (59) 

Esta singularidade resulta numa perda de efeito na rotação do operador terminal quando são aplicadas 

rotações com a mesma magnitude em sentidos opostos nas juntas 𝜈4 e 𝜈6, e impossibilita rotações sobre 

o eixo ortogonal a 𝑧4 e 𝑧3. 

3.8.4 Manipulador DLR 

O manipulador DLR é um braço robótico com sete eixos de rotação. O manipulador simula um braço 

humano. É constituído por um braço antropomórfico que simula os três graus de liberdade de um ombro, 

e por um pulso esférico com, também, três graus de liberdade. Estes dois componentes são unidos por 

uma junta que simula o cotovelo e perfaz assim um total de sete graus de liberdade. Através da convenção 

DH obtêm-se o referencial de eixos, como se pode verificar na Figura 42, e consequentemente os 

parâmetros demonstrados na 

Tabela 6 em baixo. 

 

Figura 42 - Manipulador DLR 
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Tabela 6 – Manipulador DLR 

Parâmetros DH 

Elo 𝒂𝒊 𝜶𝒊 𝒅𝒊 𝝂𝒊 

1 0 
𝜋

2
 0 𝜈1 

2 0 
𝜋

2
 0 𝜈2 

3 0 
𝜋

2
 𝑑3 𝜈3 

4 0 
𝜋

2
 0 𝜈4 

5 0 
𝜋

2
 𝑑5 𝜈5 

6 0 
𝜋

2
 0 𝜈6 

7 0 0 𝑑7 𝜈7 

 

Este manipulador com sete juntas é intrinsecamente redundante (𝑚 < 𝑛), pois uma tarefa pode ter no 

máximo seis componentes, três de posição e três de orientação. Esta redundância existe devido à junta 

adicional, o cotovelo, que une o braço antropomórfico ao pulso esférico. Para se fixarem a posição e a 

orientação, apenas seis graus de liberdade são necessários e, como tal, o cotovelo pode ser movido. Logo 

é possível evitar obstáculos no espaço operacional ou, caso uma junta atinja o seu limite mecânico, é 

possível que outras juntas permitam o movimento pretendido. 

Através das matrizes de transformação homogénea descritas em 3.8.3 chega-se à cinemática directa do 

manipulador. A posição do operador terminal relativo ao referencial da base é, 

 

𝑝𝑒
0 = [

𝑑3𝑥𝑑3
+ 𝑑5𝑥𝑑5

+ 𝑑7𝑥𝑑7

𝑑3𝑦𝑑3
+ 𝑑5𝑦𝑑5

+ 𝑑7𝑦𝑑7

𝑑3𝑧𝑑3
+ 𝑑5𝑧𝑑5

+ 𝑑7𝑧𝑑7

], (60) 

com, 

 𝑥𝑑3
= 𝑐1𝑠2 

𝑥𝑑5
= 𝑐1(𝑐2𝑐3𝑠4 − 𝑠2𝑐4) + 𝑠1𝑠3𝑠4 

𝑥𝑑7
= 𝑐1(𝑐2𝑘1 + 𝑠2𝑘2)𝑠1𝑘3 

𝑦𝑑3
= 𝑠1𝑠2 

𝑦𝑑5
= 𝑠1(𝑐2𝑐3𝑠4 − 𝑠2𝑐4) − 𝑐1𝑠3𝑠4 

𝑦𝑑7
= 𝑠1(𝑐2𝑘1 + 𝑠2𝑘2) − 𝑐1𝑘3 

𝑧𝑑3
= −𝑐2 

𝑧𝑑5
= 𝑐2𝑐4 + 𝑠2𝑐3𝑠4 

𝑧𝑑7
= 𝑠2(𝑐3(𝑐4𝑐5𝑠6 − 𝑠4𝑐6) + 𝑠3𝑠5𝑠6) − 𝑐2𝑘2 

(61) 
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onde 

 
𝑘1 = 𝑐3(𝑐4𝑐5𝑠6 − 𝑠4𝑐6) + 𝑠3𝑠5𝑠6 

𝑘2 = 𝑠4𝑐5𝑠6 + 𝑐4𝑐6 
𝑘3 = 𝑠3(𝑐4𝑐5𝑠6 − 𝑠4𝑐6) − 𝑐3𝑠5𝑠6 

(62) 

A orientação do manipulador é dada por 

 

𝑛𝑒
0 = [

((𝑥𝑎𝑐5 + 𝑥𝑐𝑠5)𝑐6 + 𝑥𝑏𝑠6)𝑐7 + (𝑥𝑎𝑠5 − 𝑥𝑐𝑐5)𝑠7

((𝑦𝑎𝑐5 + 𝑦𝑐𝑠5)𝑐6 + 𝑦𝑏𝑠6)𝑐7 + (𝑦𝑎𝑠5 − 𝑦𝑐𝑐5)𝑠7

−(𝑧𝑎𝑐6 + 𝑧𝑐𝑠6)𝑐7 + 𝑧𝑏𝑠7

], (63) 

 

 
𝑠𝑒

0 = [

−((𝑥𝑎𝑐5 + 𝑥𝑐𝑠5)𝑐6 + 𝑥𝑏𝑠6)𝑠7 + (𝑥𝑎𝑠5 − 𝑥𝑐𝑐5)𝑐7

((𝑦𝑎𝑐5 + 𝑦𝑐𝑠5)𝑐6 + 𝑦𝑏𝑠6)𝑠7 + (𝑦𝑎𝑠5 − 𝑦𝑐𝑐5)𝑐7

−(𝑧𝑎𝑐6 + 𝑧𝑐𝑠6)𝑐7 + 𝑧𝑏𝑠7

], (64) 

 

 

𝑎𝑒
0 = [

(𝑥𝑎𝑐5 + 𝑥𝑐𝑠5)𝑠6 − 𝑥𝑏𝑐6

(𝑦𝑎𝑐5 + 𝑦𝑐𝑠5)𝑠6 − 𝑦𝑏𝑐6

𝑧𝑎𝑠6 − 𝑧𝑐𝑐6

], (65) 

 onde  

 
𝑥𝑎 = (𝑐1𝑐2𝑐3 + 𝑠1𝑠3)𝑐4 + 𝑐1𝑠2𝑠4 
𝑥𝑏 = (𝑐1𝑐2𝑐3 + 𝑠1𝑠3)𝑠4 − 𝑐1𝑠2𝑐4 

𝑥𝑐 = 𝑐1𝑐2𝑠3 − 𝑠1𝑐3 
𝑦𝑎 = (𝑠1𝑐2𝑐3 − 𝑐1𝑠3)𝑐4 + 𝑠1𝑠2𝑠4 
𝑦𝑏 = (𝑠1𝑐2𝑐3 − 𝑐1𝑠3)𝑠4 − 𝑠1𝑠2𝑐4 

𝑦𝑐 = 𝑠1𝑐2𝑠3 + 𝑐1𝑐3 
𝑧𝑎 = (𝑠2𝑐3𝑐4 − 𝑐2𝑠4)𝑐5 + 𝑠2𝑠3𝑠5 
𝑧𝑏 = (𝑠2𝑐3𝑠4 + 𝑐2𝑐4)𝑠5 − 𝑠2𝑠3𝑐5 

𝑧𝑐 = 𝑠2𝑐3𝑠4 + 𝑐2𝑐4 

(66) 

Para facilitar o estudo do manipulador é introduzido um parâmetro, o ângulo swivel, que é o ângulo 𝛼𝑑 que 

a 4ª junta, ou o cotovelo, faz ao longo de um arco circular perpendicular ao vector, 𝑦𝑠𝑤, entre as posições 

fixas, do pulso, 𝑝𝑤, e do ombro, 𝑝𝑠 como se verifica na Figura 43 abaixo. 
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Figura 43 - Ângulo swivel 

O ângulo 𝛼𝑑 está a zero quando o triângulo formado pelo ombro, cotovelo e pulso formam um plano que 

contém 𝑧0. A rotação é considerada positiva quando o plano referido tem uma rotação segundo a regra da 

mão direita sobre o vector entre o ombro e o pulso. 

Para se definir a posição do cotovelo é preciso definir o referencial de referência do ângulo swivel como 

 𝑅𝑠𝑤 = [𝑥𝑠𝑤  𝑦𝑠𝑤  𝑧𝑠𝑤], (67) 

Com 

 𝑦𝑠𝑤 =
𝑝𝑤

||𝑝𝑤||
, (68) 

 𝑥𝑠𝑤 =
𝑦𝑠𝑤×𝑧𝑜

||𝑦𝑠𝑤×𝑧0||
, (69) 

 𝑧𝑠𝑤 = 𝑥𝑠𝑤 × 𝑦𝑠𝑤. (70) 

Calcula-se a projecção da posição do cotovelo, 𝑝𝑠𝑤 , ao longo do eixo entre o ombro e o pulso 

 𝑝𝑆𝑤 = 𝑑3 cos(β) =
||pw||

2
+ 𝑑3

2 − 𝑑5
2

2||𝑝𝑤||
, (71) 

o que permite calcular o raio do swivel 

 𝑟𝑠𝑤 = √𝑑3
2 − 𝑝𝑠𝑤

2 . (72) 

Finalmente, é possível calcular a posição do cotovelo relativamente ao sistema de coordenadas da base 

como 

 
𝑝𝑒𝑙 = 𝑅𝑠𝑤 [

𝑟𝑠𝑤 sin(𝛼𝑑)
𝑝𝑠𝑤

𝑟𝑠𝑤 cos(𝛼𝑑)
] = [

𝑝𝑒𝑙𝑥
𝑝𝑒𝑙𝑦

𝑝𝑒𝑙𝑧

].  (73) 
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O cálculo da cinemática inversa é realizado através do desacoplamento do manipulador [93]. Para as 

juntas 𝜈1 e 𝜈2 recorre-se à posição do cotovelo obtida pela cinemática directa, 

 𝜈2𝐼 = 𝐴𝑡𝑎𝑛2(√1 − cos2(𝜈2) , cos(𝜈2)), (74) 

 𝜈2𝐼𝐼 = 𝐴𝑡𝑎𝑛2(−√1 − cos2(𝜈2) , cos(𝜈2)), (75) 

 𝜈1𝐼 = 𝐴𝑡𝑎𝑛2 (−𝑝𝑒𝑙𝑦
 , −𝑝𝑒𝑙𝑥

), (76) 

 𝜈1𝐼𝐼 = 𝐴𝑡𝑎𝑛2 (𝑝𝑒𝑙𝑦
 , 𝑝𝑒𝑙𝑥

), (77) 

com 𝜈2𝐼𝐼 e 𝜈1𝐼𝐼para sin (𝜈2) negativo. Para o cálculo de 𝜈3 e 𝜈4 calcula-se a posição do pulso relativamente 

ao referencial da junta dois, 

 𝜈4𝐼 = 𝐴𝑡𝑎𝑛2(√1 − cos2(𝜈4) , cos(𝜈4)), (78) 

 𝜈4𝐼𝐼 = 𝐴𝑡𝑎𝑛2(−√1 − cos2(𝜈4) , cos(𝜈4)), (79) 

 𝜈3𝐼 = 𝐴𝑡𝑎𝑛2 ( 2𝑝𝑤𝑦
 ,  2𝑝𝑤𝑥

), (80) 

 𝜈3𝐼𝐼 = 𝐴𝑡𝑎𝑛2 (− 2𝑝𝑤𝑦
 , − 2𝑝𝑤𝑥

), (81) 

com 𝜈4𝐼𝐼 e 𝜈3𝐼𝐼 para sin (𝜈4) negativo. Finalmente, para o cálculo de 𝜈5, 𝜈6 e 𝜈7 recorre-se à matriz rotação 

entre o referencial da junta sete relativamente ao referencial da junta quatro, 

 𝜈5𝐼 = 𝐴𝑡𝑎𝑛2(−𝑟23 , −𝑟13), (82) 

 𝜈6𝐼 = 𝐴𝑡𝑎𝑛2 (√𝑟31
2 + 𝑟32

2  , 𝑟33), (83) 

 𝜈7𝐼 = 𝐴𝑡𝑎𝑛2(−𝑟32 , −𝑟31), (84) 

e para o sin (𝜈6) negativo, 

 𝜈5𝐼𝐼 = 𝐴𝑡𝑎𝑛2(𝑟23 , 𝑟13), (85) 

 𝜈6𝐼𝐼 = 𝐴𝑡𝑎𝑛2 (−√𝑟31
2 + 𝑟32

2  , 𝑟33), (86) 

 𝜈7𝐼𝐼 = 𝐴𝑡𝑎𝑛2(𝑟32 , −𝑟31). (87) 

A redundância deste manipulador implica que é possível realizar movimentos das juntas enquanto o 

operador terminal se encontra estático ou a realizar outras tarefas. Estes movimentos denominam-se 

movimentos do espaço nulo. O espaço nulo é o conjunto de configuração que não apresenta variação da 

postura do operador terminal. 
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A redundância referida verifica-se, analiticamente, através do cálculo da característica da matriz da 

cinemática directa que vai ser inferior ao número de juntas do manipulador. Devido às singularidades 

possíveis, a característica da matriz pode ser ainda mais reduzida, o que implica uma deficiência 

cinemática. Esta situação impossibilitaria a definição completa da postura do operador terminal devido ao 

número de coordenadas do espaço de juntas a influenciar a postura do manipulador. Como tal é necessário 

planear a trajectória do manipulador de modo a evitar estas singularidades e garantir que todas as juntas 

influenciam a postura do operador terminal. 

Para o manipulador com sete juntas existem vários casos de singularidades. Quando a posição do pulso 

está alinhada com o ombro ao longo de 𝑧0 o braço fica em singularidade. Não é possível definir o ângulo 

swivel, pois 𝑦𝑠𝑤 está alinhado com 𝑧0. Quando 𝑟𝑠𝑤 = 0, significa que  𝑝𝑠, 𝑝𝑒𝑙  e 𝑝𝑤 estão contidos na mesma 

linha recta, a posição do pulso está alinhada com 𝑧2 e o robô encontra-se numa singularidade de limite. 

Quando a posição do cotovelo está alinhada com o ombro ao longo de 𝑧0 ocorre uma singularidade interna 

que pode ser ultrapassada ao definir um ângulo swivel diferente. Quando 𝜈6 = 0 ⋁ 𝜈6 = π, o eixo 𝑧4 está 

alinhado com o eixo 𝑧6 e ocorre uma singularidade interna que pode ser ultrapassada ao definir um ângulo 

swivel diferente que reorienta o eixo 𝑧4. 
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4 Calibração Cinemática  

A calibração cinemática tem como objectivo estimar precisamente os parâmetros de DH de maneira a 

melhorar a exactidão do manipulador. Existem várias técnicas de calibração cinemática com o objectivo 

de determinar com exactidão os parâmetros de DH a partir de uma série de medições à postura do 

operador terminal. Como tal, essas técnicas não permitem medições geométricas directas da estrutura. 

Neste capítulo vai ser descrita a técnica usada neste trabalho.  

Também vai ser detalhado tanto o algoritmo teórico como o desenvolvido através do programa MATLAB. 

Esta teoria e as equações mencionadas são baseado nas obras efectuadas por Bruno Siciliano et al. [91]. 

4.1 Calibração Robótica 

Considerando a equação da cinemática directa descrita como 

 𝑥𝑒 = 𝑓(𝑎, 𝛼, 𝑑, 𝜈), (88) 

onde 𝑥𝑒 é a postura do operador terminal, descrito pela sua posição e orientação 

 𝑥𝑒 = [
𝑝𝑒

𝜙𝑒
], (89) 

𝑓 é a relação entre as variáveis do espaço operacional e os parâmetros de DH 
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𝑎𝑛]
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,  𝜈 =

[
 
 
 
 
𝜈1

.

.

.
𝜈𝑛]

 
 
 
 

. (90) 

É preciso ter algumas noções em consideração quando se trata da calibração: 

• Existem tolerâncias na construção do manipulador e na montagem dos elos/juntas que implicam 

um pequeno erro na postura do operador terminal; 

• A montagem dos codificadores pode não estar consistente com o zero da referência, logo os 

ângulos das juntas podem apresentar uma tendência; 

• As medições da postura devem ser efectuadas com elevada precisão; 

• O objectivo é corrigir o máximo possível de erros da postura do operador terminal através da 

correcção dos parâmetros nominais de DH baseados em medidas efectuadas externamente; 

• Deve ser efectuada para cada robô antes do início de cada operação, e em operações prolongadas 

deve ser executada regularmente.  

Durante o processo de calibração são usados dois tipos de dados. Primeiro os nominais que, no caso dos 

parâmetros fixos, são obtidos através dos dados da estrutura mecânica, sendo que, para as variáveis de 
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junta, o valor nominal é obtido através dos transdutores de posição numa dada postura do manipulador. 

Os dados nominais são identificados pelo índice 𝑛. Em segundo temos os dados medidos, que tal como o 

nome indica são os dados medidos através da câmara da postura do manipulador. Os dados medidos são 

identificados pelo índice 𝑚. 

Para medir a exactidão da postura, Δ𝑥, recorre-se aos dados medidos e aos dados nominais 

 Δ𝑥 = 𝑥𝑚 − 𝑥𝑛, (91) 

sendo 𝑥  o vector das variáveis relativas à posição e orientação. A dimensão do vector vai depender do 

método de representação da postura. A posição é representada através de três componentes, 𝑝𝑥, 𝑝𝑦, 𝑝𝑧, 

enquanto a orientação pode ser representada de vários modos, discutidos no capítulo 3.3, e pode ter três 

ou quatro componentes consoante o método. 

Assumindo que os componentes apresentam pequenas variações, 

 Δ𝑥 =
𝛿𝑓

𝛿𝑎
Δ𝑎 +

𝛿𝑓

𝛿𝛼
Δ𝛼 +

𝛿𝑓

𝛿𝑑
Δ𝑑 +

𝛿𝑓

𝛿𝜈
Δ𝜈, 

 

(92) 

onde Δa, Δα, Δd, Δν são as variações entre os parâmetros de DH medidos da estrutura real e os nominais. 

E, 
𝛿𝑓

𝛿𝑎
, 

𝛿𝑓

𝛿𝛼
, 

𝛿𝑓

𝛿𝑑
, 

𝛿𝑓

𝛿𝜈
, são as derivadas parciais da função da cinemática directa relativamente a cada parâmetro, 

ou os jacobianos parciais estimados em condições nominais. 

Mede-se a variação dos parâmetros de DH, Δ𝜁, através da subtracção entre os parâmetros medidos e os 

nominais 

 Δ𝜁 = 𝜁𝑚 − 𝜁𝑛, (93) 

onde 𝜁 agrupa os parâmetros num vector (4𝑛 x 1) 

 

𝜁 = [

𝑎𝑇

𝛼𝑇

𝑑𝑇

𝜈𝑇

]. (94) 

As derivadas parciais referidas acima podem ser agrupadas numa matriz (𝑚 x 4𝑛), Φ,  a matriz de 

calibração cinemática ou matriz regressora nos parâmetros nominais. 

Através dos conceitos apresentados podemos escrever a equação (92) como 

 Δ𝑥 = Φ(𝜁𝑛)Δ𝜁, (95) 

denominada como a equação da calibração. 
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O objectivo da equação de calibração é calcular Δ𝜁 para se obter o valor dos parâmetros estimados, 𝜁′, 

através dos, já conhecidos parâmetros nominais, 𝜁𝑛. 

A equação (95) integra um sistema de 𝑚 equações com 4𝑛 incógnitas, onde 𝑛 é o número de juntas, e 𝑚 

< 4𝑛. De modo a se poder resolver o sistema é necessário obter um número, 𝑙, de posturas do operador 

terminal de modo a que se obtenham 4𝑛 equações. Com 𝑙 posturas medidas obtém-se 

 

Δ�̅�  =

[
 
 
 
 
Δ𝑥1

.

.

.
Δ𝑥𝑙 ]

 
 
 
 

, (96) 

e 

 

Φ̅ =

[
 
 
 
 
Φ1

.

.

.
𝜙𝑙 ]

 
 
 
 

. (97) 

Para computar as matrizes Φ𝑖 , os parâmetros geométricos nominais são constantes enquanto as variáveis 

de junta dependem da configuração na postura 𝑖. 

Uma matriz diz-se mal condicionada quando o seu número de condicionamento é elevado. Para evitar esta 

condição deve-se escolher 𝑙, de modo a que 𝑙𝑚 ≫ 4𝑛 e resolver a equação da calibração através das 

técnicas de mínimos quadrados, 

 Δ𝜁 = (Φ̅𝑇Φ̅)−1Φ̅𝑇Δ�̅�, (98) 

onde (Φ̅𝑇Φ̅)−1Φ̅𝑇, (Φ̅#), é a matriz pseudo-inversa esquerda da matriz Φ̅. 

Ao resolver a equação obtém-se então os parâmetros estimados 

 𝜁′ = 𝜁𝑛 + Δ𝜁. (99) 

Como a estimativa dos parâmetros é não linear, deve-se realizar o processo iterativamente até Δ𝜁 

convergir para um valor limite aceitável. Com o cálculo de 𝜁′ deve-se actualizar, para usar na iteração 

seguinte, a matriz de calibração, Φ̅, e o erro da postura do operador terminal, Δ�̅�, que é a diferença dos 

valores medidos na iteração seguinte para cada postura 𝑙 e os novos parâmetros estimados. 
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4.1.1 Matriz Regressora  

A matriz regressora, Φ, tal como descrito acima, é a matriz das derivadas parciais da função da cinemática 

directa relativa a cada parâmetro das juntas, ou o jacobiano parcial em condições nominais. As condições 

nominais são os valores devolvidos pelo controlador do manipulador. 

 
Φ = [

𝛿𝑓

𝛿𝑎
 
𝛿𝑓

𝛿𝛼
 
𝛿𝑓

𝛿𝑑
 
𝛿𝑓

𝛿𝜈
]. (100) 

Esta matriz tem dimensão de [𝑚 × 4𝑛] onde 𝑚 é o número de coordenadas do espaço operacional e 𝑛 é 

o número de juntas. Como cada junta é definida por quatro parâmetros, a matriz regressora tem 4𝑛 

colunas. Cada elemento da matriz regressora é a derivada parcial da coordenada 𝑚 da função da 

cinemática directa relativa a um parâmetro da junta 𝑛. 

A matriz regressora, apresentada em (100), pode ser simbolicamente representada por  
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. (101) 

É necessário ter em atenção a ordem dos parâmetros, 𝑛, e das equações das coordenadas do espaço 

operacional, 𝑚, escolhida para que não existam erros de compatibilidade no ponto dois e três do algoritmo 

apresentado no capítulo 4.2. 

Cada elemento de Φ representa a variação do elemento 𝑚 do espaço operacional relativo ao parâmetro 𝑛 

de uma dada junta. Esta matriz é semelhante ao Jacobiano de um manipulador e como tal, através do 

manipulador, da postura em que se encontra ou da trajectória efectuada, é possível saber de antemão 

alguns valores. Os valores nulos são relativos a singularidades existentes, parâmetros nulos ou parâmetros 

que não influenciem o espaço operacional.  

No algoritmo apresentado, Φ tem uma dimensão dependente do número de pontos escolhidos para a 

trajectória. Cada ponto da trajectória vai resultar numa matriz regressora diferente o que resulta num 

número de linhas de 6𝑙 para Φ. 

Para avaliar a matriz recorre-se ao número de condição, que indica qualidade da matriz regressora. Para 

matrizes com o número de condição igual ao número de colunas, 4𝑛, é necessário que 𝑙 ≫ 𝑛. Se o número 

de condição for inferior ao número de colunas, significa que existem colunas dependentes, parâmetros 

dependentes, que não influenciam as coordenadas do espaço operacional e é necessário removê-las e 
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acoplar os parâmetros respectivos. Por exemplo, uma matriz regressora com cinco colunas tem a coluna 

dois e cinco dependentes: 

 

[𝑐1 𝑐2̅ 𝑐3 𝑐4 𝑐5̅]  

[
 
 
 
 
𝜁1
𝜁2

𝜁3

𝜁4

𝜁5]
 
 
 
 

, (102) 

esta dependência de colunas significa que têm o mesmo efeito, simetricamente, na pose do operador 

terminal 

 
𝑐2. 𝜁2 − 𝑐5. 𝜁5 = 0 ⇒ 𝑐2 =

𝜁5

𝜁2

𝑐5. (103) 

Se a coluna 𝑦 for dependente da coluna 𝑥, o factor de acoplamento entre elas é de  

 𝜁𝑦

𝜁𝑥

. (104) 

4.1.2 Planeamento da trajectória 

De modo a garantir a qualidade da matriz Φ é possível planear a trajectória a fim de evitar singularidades 

e parâmetros que criem colunas dependentes.  

A dimensão de um cérebro tem um volume entre 948.4 𝑐𝑚3 e 1456.8 𝑐𝑚3 para adultos do sexo masculino 

e feminino entre os 22 e os 49 anos [94] e um crânio tem em média uma circunferência entre os 55.2 𝑐𝑚 

e os 57.2 𝑐𝑚 para adultos do sexo masculino e feminino entre os 17 e os 83 anos [95]. Como tal, baseado 

nestas dimensões, é definido o espaço operacional. 

Para os manipuladores com duas, três e seis juntas a trajectória é simulada aleatoriamente, com uma 

distribuição uniforme, através da definição de pontos do espaço de juntas com pontos nominais entre zero 

e 
𝜋

2
, e para os pontos lidos pela câmara é adicionado um erro de ±0.2 graus aos pontos nominais. 

Para o manipulador com sete juntas de revolução, de modo a se ter alguma margem de erro é definido um 

espaço operacional esférico com um raio de 10 𝑐𝑚 que permite englobar o volume médio de um cérebro 

e uma circunferência média de um crânio.  

O centro do volume esférico é estabelecido, relativamente ao referencial da base, em 𝑥 = 0.3 𝑚, 𝑦 = 0.3 𝑚 

e 𝑧 = 0.2 𝑚. Dentro desse volume esférico é definida aleatoriamente, com uma distribuição uniforme, uma 

nuvem de 𝑙 pontos, para simular os pontos medidos pela câmara, à qual se aplica a cinemática inversa, 

definindo um ângulo de swivel constante para se obter as coordenadas de junta. Juntamente com a 

cinemática inversa são calculadas as configurações singulares, que serão eliminadas da trajectória a ser 

usada.  
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4.2 Algoritmo 

A calibração cinemática do manipulador exposta no capítulo 4.1 pode ser descrita através do seguinte 

algoritmo: 

1. Δ�̅� = Φ̅Δ𝜁 

2. Δ𝜁 = Φ̅#Δ�̅� 

3. 𝜁′ = 𝜁𝑛 + Δ𝜁 → novo conjunto de parâmetros de DH estimados englobando o offset viés de 𝜈 

4. Δ�̅�′ = Φ̅′Δ𝜁 →  Δ�̅�′ e Φ̅′ calculados com os novos parâmetros 𝜁′ 

5. Repetir os passos 2, 3, 4 até Δ𝜁 respeitar o limite definido. 

As dimensões das matrizes usadas no algoritmo estão representadas na tabela seguinte. 

Tabela 7 

Dimensões das matrizes de calibração 

Parâmetros Δ�̅� Φ̅ Δ𝜁 

Dimensão 𝑚𝑙 x 1 𝑚𝑙 x 4𝑛 4𝑛 x 1 

Na Tabela 7, 𝑙 é o número de posturas diferentes usadas, 𝑛 o número de juntas do manipulador e 𝑚 o 

número de variáveis do espaço operacional que vai depender das representações utilizadas. 

Como indicado anteriormente, para garantir bons resultados, 𝑚𝑙 ≫ 4𝑛. No entanto o símbolo “≫” não tem 

um valor exacto e tanto pode ser por um factor de 100 ou por um factor de 1000 [96]. Recorrendo à 

trajectória planeada no capítulo 4.1.2 vão ser definidas trajectórias com um número, 𝑙, entre 400 e 1000 

pontos. 

Com a trajectória definida e com os parâmetros do robô são calculadas as matrizes Δ�̅�  e Φ̅ e é verificado 

o número de condição de  Φ̅. Caso existam colunas dependentes, são removidas e os parâmetros 

correspondentes são acoplados pelo factor referido em (104). 

O erro da pose do operador terminal divide-se no erro de posição, calculado pelas diferenças cartesianas 

do mesmo, e no erro de orientação que é calculado através dos métodos apresentados no capítulo 3.3. 

A variação do conjunto de parâmetros de DH referidos no ponto três do algoritmo de calibração é calculado 

linearmente através do produto da pseudo-inversa da matriz regressora pelo erro da pose do operador 

terminal. Consequentemente é calculado o novo conjunto de parâmetros e utilizado para recalcular a matriz 

Δ�̅� e Φ̅ nas novas condições, e verificado o número de condição da matriz regressora. 

Com as matrizes calculadas nas novas condições é efectuado o procedimento, iterativamente, até a 

variação do conjunto de parâmetros resultar num erro da pose do operador terminal inferior a um limite 

pré-estabelecido. 
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4.2.1 Algoritmo Matlab Desenvolvido 

O algoritmo foi desenvolvido em Matlab na sua totalidade. 

Para o cálculo da cinemática directa foram criados ficheiros que incluem as fórmulas necessárias para 

calcular o vector posição, a matriz de rotação para a orientação e a matriz regressora. Estes ficheiros têm 

como entrada os parâmetros de DH numéricos. 

Para inicializar o algoritmo é necessário definir o tipo de robô a utilizar, pelo número de juntas, o número 

de pontos da trajectória, o valor para a condição de paragem e o ângulo swivel a usar. São definidos os 

parâmetros DH numéricos e definidos os ângulos de junta. Para o manipulador DLR, recorre-se ao cálculo 

da cinemática inversa. 

São inicializadas as matrizes necessárias para o decorrer do algoritmo, calculados os erros de posição e 

orientação através das fórmulas apresentadas no capítulo 3.3 e é verificado o número de condição da 

matriz regressora e removidas as colunas dependentes caso existam. 

Através da pseudo-inversa da matriz regressora é calculada a variação dos parâmetros do robô, a qual é 

somada aos parâmetros da iteração anterior para se obter os novos parâmetros. Com os novos parâmetros 

obtidos são actualizadas as matrizes iniciais e repete-se o processo até a diferença da variação dos 

parâmetros entre duas iterações consecutivas ser inferior ao valor definido para a condição de paragem. 

O início deste algoritmo de calibração encontra-se exposto abaixo. 

[i,ErroPos,ErroOrn,SetEps,time] = AlgoritmoCalibracao(j,Nm,limite,sw) 

     
    %{ 

    %%%%%%%%  Algoritmo de Calibração  %%%%%%%% 

 
    [i,ErroPos,ErroOrn,SetEps,time] = test8(7,500,1e-8,8.5374e-04) 

     
    Script com Jacobiano da, dd, dos, dy 

     
    Outputs 
    i - Número de iterações necessárias 
    ErroPos - Erro quadrático médio para a posição 
    ErroOrn - Erro quadrático médio para a orientação 
    SetEps - Parâmetros de Denavit-Hartenberg após calibração 
    time - Tempo de computação do algoritmo 

     
    Inputs 
    j - Número de juntas do manipulador 
    Nm - Factor de multiplicação para o número de pontos da trajectória 
    limite - Valor para a condição de paragem. 
    sw - Ângulo Swivel  

     
    %} 

 

No anexo A encontram-se partes do algoritmo para um melhor entendimento do mesmo. 



62 

 

 

  



63 

 

5 Simulação e resultados 

Neste capítulo são apresentados os resultados obtidos para diferentes parâmetros estabelecidos. Os 

resultados são obtidos para uma simulação computacional do processo de calibração, com todos os 

parâmetros simulados computacionalmente, como os parâmetros nominais do manipulador, parâmetros 

do manipulador lidos pela câmara, erros de leitura, etc. 

5.1 Simulação teórica 

A simulação com valores teóricos foi desenhada para quatro manipuladores com diferentes complexidades 

de modo a estudar-se a eficiência do algoritmo de calibração com o aumento da complexidade. 

Foram escolhidos dois manipuladores planares, um com dois eixos de revolução e outro com três eixos 

de revolução, e dois manipuladores não planares, um com seis eixos de revolução e outro com sete graus 

de liberdade. 

Para o estudo da qualidade do manipulador são comparados os valores médios dos erros quadráticos 

médios da pose após calibração em 𝑚𝑚 e graus (°), para a posição (𝑒𝑝) e orientação (𝑒𝑜), e do tempo de 

computação (𝑡) em segundos. Para o cálculo do valor médio e do desvio padrão o algoritmo foi executado 

10 vezes e os dados são obtidos para trajectórias com diferentes números de pontos. Este número de 

pontos é dado por um factor, 𝑁𝑚, multiplicado pelo número de juntas do manipulador, portanto 𝑁𝑚 ∗ 𝑗. 

5.1.1 Manipuladores planares 

Para os manipuladores planares foram simulados parâmetros de DH nominais e parâmetros simulados 

pela leitura da câmara. A trajectória foi definida através da atribuição de valores aleatórios para as juntas 

no intervalo [0,90]°. Os erros dos parâmetros nominais relativamente aos parâmetros ideais correspondem 

a valores ±0.01𝑚 para o parâmetro “𝑎” e de ±0.1° para o offset da junta. 

Para estes manipuladores a pose do operador terminal não é influenciada pelo parâmetro 𝑑, que define a 

distância em 𝑧 dos centros dos referenciais de juntas sequenciais. Independentemente da configuração 

do manipulador, diferentes valores de 𝑑 apenas fazem variar a origem do referencial do operador terminal. 

Consequentemente as colunas da matriz regressora relativas ao parâmetro 𝑑 são dependentes entre si.  

Na matriz regressora do manipulador com duas juntas, existe uma coluna dependente e no manipulador 

com três juntas duas colunas dependentes, como tal é preciso removê-las e acoplar os parâmetros 

correspondentes. Este processo é realizado através da decomposição ortogonal triangular da matriz 

regressora.  

  



64 

 

A convergência do algoritmo para estes manipuladores e a independência do número da nuvem de pontos 

verifica-se através dos seguintes gráficos. 

 

Figura 44 - Evolução do erro da pose do manipulador planar com duas juntas (a) 𝑁𝑚 =  400 (b) 𝑁𝑚 =  1000 

 

 

Figura 45 - Evolução do erro da pose do manipulador planar com três juntas (a) 𝑁𝑚 =  400 (b) 𝑁𝑚 =  1000 

O número reduzido de iterações para a convergência do algoritmo demonstra a simplicidade dos 

manipuladores e estabelece um ponto de referência para a análise dos manipuladores seguintes.  

  

(a) (b) 

(a) (b) 
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Nas tabelas abaixo estão apresentados os resultados obtidos para as diferentes condições simuladas. 

Tabela 8 - Erro da pose 

Manipulador planar com duas juntas 

𝑵𝒎 (�̅�𝒑 ± 𝝈𝒆𝒑
) × 𝟏𝟎−𝟏𝟒 (𝒆̅̅̅

𝒐 ± 𝝈𝒆𝒐
) × 𝟏𝟎−𝟏𝟑 𝒕 

𝟒𝟎𝟎 3.94 ± 1.06 3.55 ± 4.25 0.25 

𝟔𝟎𝟎 3.92 ± 1.59 4.33 ± 3.00 0.4 

𝟖𝟎𝟎 4.52 ± 7.12 6.02 ± 7.12 0.54 

𝟏𝟎𝟎𝟎 4.05 ± 0.94 5.77 ± 4.45 0.76 

 

Tabela 9 - Erro da pose 

Manipulador planar com três juntas 

𝑵𝒎 (�̅�𝒑 ± 𝝈𝒆𝒑
) × 𝟏𝟎−𝟏𝟒 (𝒆̅̅̅

𝒐 ± 𝝈𝒆𝒐
) × 𝟏𝟎−𝟏𝟑 𝒕 

𝟒𝟎𝟎 1.82 ± 2.45 5.76 ± 0.10 0.46 

𝟔𝟎𝟎 0.81 ± 1.70 3.67 ± 7.96 0.72 

𝟖𝟎𝟎 1.19 ± 2.57 2.33 ± 4.88 1.03 

𝟏𝟎𝟎𝟎 1.19 ± 2.50 4.24 ± 8.75 1.43 

 

Estes resultados são referentes aos robôs com um número de juntas 𝑗 = 2 e 𝑗 = 3. 

Para estes manipuladores foi definido um limite de erro entre os parâmetros de junta de 1 ∗ 10−15 ou seja, 

quando |Δ𝜁𝑖 − Δ𝜁𝑖−1| < 1 ∗ 10−15, sendo 𝑖 uma iteração do algoritmo, é devolvido o 𝑟𝑚𝑠 da posição e da 

orientação.  

Os manipuladores planares têm poucas juntas, apenas prescrevem duas coordenadas de posição e uma 

de orientação. Como tal, a simulação resultou em valores, para a calibração, de erro muito reduzidos num 

curto espaço de tempo como se pode verificar na Tabela 8 e na Tabela 9. 
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5.1.2 Manipulador antropomórfico com pulso esférico 

Para o manipulador antropomórfico com pulso esférico foram simulados parâmetros do mesmo modo que 

para os manipuladores planares. A trajectórias foi estabelecida de forma aleatória com a definição das 

juntas num intervalo de valores entre [30,60]°. Os erros dos parâmetros nominais relativamente aos 

parâmetros ideais foram definidos aleatoriamente com valores de: 

• ±0.005𝑚 para o parâmetro “𝑎" 

• ±0.002𝑚 para o parâmetro “d” 

• ±3° para os offsets das juntas 

• ±1º para o parâmetro "𝛼" 

Estes manipuladores contêm duas juntas paralelas, e através do estudo da matriz regressora verifica-se 

que existe dependência entre os parâmetros 𝑑 das duas juntas correspondentes.   

Do mesmo modo que nos manipuladores planares, através da decomposição ortogonal triangular da matriz 

regressora são removidas as colunas relativas aos parâmetros dependentes e acoplados os parâmetros 

correspondentes.  

Como se pode verficar nos gráficos abaixo apresentados a convergência do algoritmo é obtida e o número 

da nuvem de pontos não influencia a tendência do erro com o decorrer do algoritmo.  

 

Figura 46 - Evolução do erro da pose do manipulador com seis juntas (a) 𝑁𝑚 =  400 (b) 𝑁𝑚 =  1000 

Como esperado para este manipulador, verifica-se um aumento do número de iterações necessárias para 

a convergência do erro, que, no entanto, continua a ser relativamente baixo.  

(a) (b) 
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Nas tabelas abaixo estão apresentados os resultados obtidos para as diferentes condições simuladas 

Tabela 10 - Erro da pose 

Manipulador antropomórfico com pulso esférico 

𝑵𝒎 (�̅�𝒑 ± 𝝈𝒆𝒑
) × 𝟏𝟎−𝟏𝟑 (𝒆̅̅̅

𝒐 ± 𝝈𝒆𝒐
) × 𝟏𝟎−𝟏𝟔 𝒕 

𝟒𝟎𝟎 1.12 ± 0.11 2.47 ± 0.44 16.75 

𝟔𝟎𝟎 1.07 ± 0.23 2.38 ± 0.35 32.92 

𝟖𝟎𝟎 1.15 ± 1.25 2.43 ± 0.45 57.73 

𝟏𝟎𝟎𝟎 1.08 ± 0.07 2.30 ± 0.31 91.92 

Devido ao aumento da complexidade do manipulador já se verifica um aumento do tempo de convergência, 

como esperado. Relativamente aos manipuladores planares, verificou-se um aumento do valor médio do 

𝑟𝑚𝑠, que, no entanto, é insignificante pois os resultados para este manipulador apresentam erros muito 

reduzidos após o algoritmo de calibração ser aplicado. 

5.1.3 Manipulador DLR 

 O manipulador DLR, como referido anteriormente no capítulo 3.8.4, é um manipulador com sete juntas de 

revolução e como tal é intrinsecamente redundante. 

Após definidos os parâmetros de DH baseados no robô KUKA LWR 4± [90] foi definida a trajectória do 

manipulador de modo a simular o volume de trabalho de um crânio. Como referido em 4.1.2, o volume de 

trabalho simulado é uma esfera com 0.1 𝑚 de raio centrada, relativamente ao referencial da base, em 𝑥 =

0.3 𝑚 , 𝑦 = 0.3 𝑚 e 𝑧 = 0.2 𝑚. Devido à redundância do manipulador, em vez de se definir aleatoriamente 

as variáveis de junta, optou-se por realizar a cinemática inversa com as poses simuladas e com os 

parâmetros ideais, obtidas pela câmara, para se obter as coordenadas de junta relativas a cada ponto da 

trajectória. Os erros dos parâmetros nominais relativamente aos parâmetros ideais foram definidos 

aleatoriamente com valores de: 

• ±0.005𝑚 para o parâmetro “d” 

• ±0.1° para os offsets das juntas 

• ±1º para o parâmetro "𝛼" 

 

Foram realizados vários testes, nos quais eram alternados variados parâmetros para testar a sua influência 

nos resultados da calibração. Num primeiro teste, efectuou-se a simulação da calibração com o cálculo da 

cinemática inversa para ângulos swivel constantes. 
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Para cada ângulo swivel verificou-se que foi necessário o mesmo número de iterações para atingir a 

convergência. 

 

 

Figura 48 - Evolução do erro da pose do manipulador com sete juntas com 𝑁𝑚 =  400 e 𝛼𝑑 = 60° 

  

Figura 47 - Evolução do erro da pose do manipulador com sete juntas com 𝑁𝑚 =  400 (a) 𝛼𝑑 ≈ 0° (b) 𝛼𝑑 = 22.5° 

(a) (b) 
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Obtiveram-se os erros apresentados nas tabelas seguintes. 

Tabela 11 – Erro da pose 

Manipulador DLR com 𝛼𝑑 ≈ 0° 

𝑵𝒎 (�̅�𝒑 ± 𝝈𝒆𝒑
) × 𝟏𝟎−𝟒 (𝒆̅̅̅

𝒐 ± 𝝈𝒆𝒐
) × 𝟏𝟎−𝟔 𝒕 

𝟒𝟎𝟎 8.35 ± 1.34 2.18 ± 0.39 8.74 

𝟔𝟎𝟎 7.84 ± 0.81 2.06 ± 0.23 18.28 

𝟖𝟎𝟎 8.18 ± 0.97 2.15 ± 0.33 35.11 

𝟏𝟎𝟎𝟎 8.40 ± 0.81 2.24 ± 0.22 60.35 

 

 

Tabela 12 – Erro da pose 

Manipulador DLR com 𝛼𝑑 = 22.5° 

𝑵𝒎 (�̅�𝒑 ± 𝝈𝒆𝒑
) × 𝟏𝟎−𝟑 (𝒆̅̅̅

𝒐 ± 𝝈𝒆𝒐
) × 𝟏𝟎−𝟔 𝒕 

𝟒𝟎𝟎 2.02 ± 0.05 8.82 ± 0.22 9.13 

𝟔𝟎𝟎 2.02 ± 0.04 8.85 ± 0.19 18.78 

𝟖𝟎𝟎 2.03 ± 0.04 8.88 ± 0.67 36.68 

𝟏𝟎𝟎𝟎 2.03 ± 0.04 8.90 ± 0.22 58.62 

 

 

Tabela 13 – Erro da pose 

Manipulador DLR com 𝛼𝑑 = 60° 

𝑵𝒎 (�̅�𝒑 ± 𝝈𝒆𝒑
) × 𝟏𝟎−𝟑 (𝒆̅̅̅

𝒐 ± 𝝈𝒆𝒐
) × 𝟏𝟎−𝟔 𝒕 

𝟒𝟎𝟎 1.47 ± 0.04 5.03 ± 0.18 14.13 

𝟔𝟎𝟎 1.48 ± 0.05 5.03 ± 0.22 29.48 

𝟖𝟎𝟎 1.49 ± 0.02 5.08 ± 0.07 41.30 

𝟏𝟎𝟎𝟎 1.49 ± 0.03 5.09 ± 0.13 75.05 

 

Através destes resultados verifica-se que para valores constantes do ângulo swivel, o número de pontos, 

afectado por 𝑁𝑚, não influencia o erro da pose e apenas está proporcionalmente relacionado com o tempo 
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de convergência do algoritmo. Verifica-se que para um 𝛼𝑑 ≈ 0° os erros de posição são inferiores, por uma 

casa decimal, relativamente aos restantes. Face aos resultados obtidos foi definido uma nuvem de pontos, 

com um factor, 𝑁𝑚 = 500. 

De seguida definiu-se uma nuvem de pontos constante ao qual foi realizada a cinemática inversa para 

diferentes valores do ângulo swivel, de modo a testar o espaço nulo do manipulador. Na tabela estão 

demonstrados os resultados obtidos nestas condições. 

Tabela 14 – Tempo de convergência 

Manipulador DLR com nuvem de pontos constante e Nm = 500 

𝜶𝒅 𝒕 𝜶𝒅 𝒕 

≈ 𝟎° 13.25 𝟑𝟎° 14.81 

𝟏𝟓° 13.06 𝟒𝟓° 15.43 

𝟏𝟖° 13.19 𝟔𝟎° 17.34 

𝟐𝟐. 𝟓° 13.59 𝟗𝟎° 20.97 

 

Na Tabela 14 a cada valor de 𝛼𝑑 corresponde um tempo de computação do algoritmo. Não foram 

apresentados os valores do erro da pose pois são idênticos aos valores obtidos nas Tabela 11, Tabela 12 

e Tabela 13. Os resultados obtidos demonstram que existe alguma tendência para o aumento do tempo 

de computação médio com o aumento do ângulo swivel. 

Devido à definição prévia da trajectória, eliminando pontos que resultassem em singularidades, o algoritmo 

de calibração resultou num tempo semelhante de computação e numa diminuição de iterações necessárias 

para convergência quando comparado com a simulação para o manipulador com seis juntas.  

É de notar que independentemente dos diferentes parâmetros alternados, o algoritmo apresentou 

resultados precisos, com uma qualidade elevada e com tempos de computação reduzidos. 
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6 Conclusão e trabalho futuro 

O objectivo deste trabalho consistiu no desenvolvimento de um algoritmo capaz de calibrar um manipulador 

robótico, mais precisamente o KUKA Lightweight Robot 4+. A calibração cinemática é um procedimento 

importante, não só na neurocirurgia, mas em todos os processos onde se utiliza um manipulador robótico. 

A calibração garante que a pose do operador terminal do manipulador é obtida dentro de valores de 

exactidão elevados. 

Este algoritmo foi desenvolvido através da ferramenta computacional MATLAB, baseado na teoria sobre 

calibração cinemática exposta em Siciliano B. et al [91]. O algoritmo desenvolvido fornece todos os passos 

descritos em teoria e permite o seu uso para manipuladores com diferentes complexidades. Como o 

presente trabalho foi planeado para, apenas, simulação computacional, o algoritmo foi desenvolvido para 

ser aplicado computacionalmente, não comportando a possibilidade de ser testado experimentalmente. 

Para o teste do algoritmo simularam-se todos os parâmetros necessários para a realização do mesmo. 

Foram simuladas as nuvens de pontos obtidas pela câmara Polaris Spectra e os parâmetros do 

manipulador nominais e ideais. 

Para o manipulador pretendido, o KUKA LWR 4+, foram obtidos no processo de simulação computacional 

após a calibração valores de erro quadrático médio para a posição de (8.40𝑚𝑚 ± 0.81𝑚𝑚) × 10−4 e para 

a orientação (2.24° ± 0.22°) × 10−6 para 𝛼𝑑 ≈ 0°. Dependente da trajectória do manipulador, 𝛼𝑑 pode ter 

que ser diferente de zero, e nesse caso os erros aumentam ligeiramente para erros à volta de 

(2.03𝑚𝑚 ± 0.04𝑚𝑚) × 10−3 para a posição e mantêm-se semelhantes para a orientação. Este aumento é 

desprezável pois continua com uma exactidão elevada, na ordem dos 10−3 𝑚𝑚. 

Em teoria, para simulações experimentais, com um manipulador e câmaras reais, os resultados para a 

exactidão do erro irão, supostamente, diminuir devido às limitações mecânicas dos dispositivos, como o 

erro associado à exactidão de medição das poses da câmara ou o erro das juntas do manipulador. 

Em conclusão, foram obtidos valores para a calibração muito promissores relativamente aos trabalhos 

efectuados até à actualidade. Estes resultados demonstram que o desenvolvimento deste algoritmo deve 

continuar a ser estudado para permitir que cada vez mais estes manipuladores nos permitam realizar 

tarefas limitadas pelas capacidades do ser humano. 

No futuro é desejado que este algoritmo seja implementado em condições reais para testar a qualidade 

teórica obtida. O Matlab é uma ferramenta cara, que pode ser de difícil acesso e na minha opinião este 

algoritmo deveria ser adaptado para outra linguagem de programação, como Python, devido ao facto de 

ser gratuito e open-source, o que permite uma maior facilidade de trabalho e cooperação.  

Neste trabalho optou-se por não utilizar o acordo ortográfico actual. 
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Anexo A 

A1. Ângulos das Juntas 
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A2. Matriz Regressora 
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A3. Erro da pose do operador terminal 

 

A4. Vector variação dos parâmetros 

 

A5. Condição de paragem do algoritmo  

 

 


