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Resumo: Robôs paralelos, como a Plataforma de Stewart, são aplicados onde se exige 
elevada capacidade de carga, bom desempenho dinâmico e alta exatidão de 
posicionamento. Neste artigo, propõe-se um procedimento para a calibração 
cinemática de uma Plataforma de Stewart utilizando-se uma estação total robotizada e 
um sistema indoor-GPS como sistemas de medição de referência. O procedimento e os 
resultados da calibração são apresentados no artigo. Avaliou-se de forma preliminar a 
exatidão de posicionamento após a implementação dos parâmetros determinados na 
calibração. Os erros máximos de posicionamento linear e angular observados foram 
3,3 mm e 0,2º, respectivamente.  

Palavras-chave: Plataforma de Stewart, calibração de robôs, indoor-GPS, estação 
total. 

Abstract: Parallel robots such as the Stewart platform are used in applications that 
demand high load capacity, good dynamic performance and high positioning accuracy. 
A procedure for the cinematic calibration of a Stewart platform is proposed. A robotic 
total station and an indoor-GPS system are used as reference measurement systems. 
The calibration procedure and results are presented in the paper. A preliminary 
evaluation of the positioning accuracy was performed. The observed maximum linear 
and angular positioning are 3,3 mm and 0,2º, respectively. 
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1. INTRODUÇÃO 

Robôs com cadeia cinemática paralela são 
utilizados quando se exige elevada capacidade de 
carga, bom desempenho dinâmico e alta exatidão 
de posicionamento [1]. Um robô paralelo que 
atrai considerável atenção é a Plataforma de 
Stewart. O mesmo possui seis graus de liberdade 
e é composto por seis cadeias cinemáticas seriais 

do tipo UPS (universal-prismática-esférica) 
chamadas de pernas [2].  

Em robótica, calibração é o termo adotado 
para referenciar os procedimentos de 
determinação dos valores de parâmetros 
geométricos e mecânicos de um robô. A 
calibração para determinação de parâmetros 
geométricos é denominada calibração cinemática 
[3]. O procedimento tipicamente requer uma 
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quantidade suficiente de diferentes medições da 
pose (posição e orientação) efetiva da atuador 
final com um ou mais sistemas de medição de 
referência. A partir dos resultados dessas 
medições, determina-se então os parâmetros de 
interesse por otimização numérica. 

Este artigo propõe um procedimento para 
calibração cinemática de uma Plataforma de 
Stewart por medição direta dos parâmetros de 
interesse utilizando-se um sistema indoor-GPS e 
de uma estação total robotizada como sistemas de 
medição de referência, não havendo necessidade 
de otimização numérica. Também são 
apresentados os resultados da avaliação 
preliminar da exatidão de posicionamento 
utilizando-se os mesmos sistemas de medição. 
 
2. MATERIAIS E MÉTODOS 

2.1. Equipamentos 

Os equipamentos utilizados nesse trabalho 
seguem descritos a seguir. 

2.1.1. Plataforma de Stewart 

Utilizou-se a Plataforma de Stewart projetada e 
construída no Laboratório de Geodésia Industrial 
da UFSC (Figura 1).  

           
Figura 1. Plataforma de Stewart. 
 

Cada uma das seis pernas desse manipulador 
consiste de um fuso acionado por um servo-
motor. As pernas são acopladas à base fixa e à 

plataforma móvel por juntas universais (juntas 
Cardan). O fuso permite um movimento de 
rotação em torno do próprio eixo, o que faz com 
que cada uma das pernas seja da forma UPS. 
 
2.1.2. Estação total 

Estações totais são sistemas de medição ópticos 
que materializam um sistema coordenado 
esférico através de dois encoders angulares e 
medidor eletrônico de distâncias (EDM). 
Informações acerca do princípio de 
funcionamento desse sistema de medição podem 
ser encontradas em [4]. 

O equipamento utilizado nesse trabalho é uma 
estação total robótica modelo TS 12 da Leica 
Geosystems, produzida em 2015. Para esse 
modelo, o fabricante especifica um erro máximo 
de 1,0 mm + 1,5 ppm para medições de 
comprimento e de 7" para medições de ângulo. O 
intervalo de medição é de 0 até 3500 m. Essas  
especificações são válidas apenas quando 
utilizados alvos adequados [5]. Nesse projeto, 
utilizou-se como alvo um refletor do tipo 
spherical mounted cube-corner reflector (SMR) 
com 38,1 mm (1,5 pol) de diâmetro (Figura 1 - 
Detalhe C). 

 
2.1.3. Indoor-GPS (iGPS) 

O indoor-GPS (iGPS) é um sistema de 
medição por coordenadas óptico que opera pelo 
princípio da triangulação. Componentes 
principais desse sistema são os transmissores e os 
receptores. Um conjunto de tipicamente quatro a 
seis transmissores é distribuído no volume de 
medição. Esses transmissores emitem um sinal 
óptico que é captado e processado pelos 
receptores. Quando há linha de visão entre um 
receptor e ao menos três transmissores, o sistema 
é capaz de determinar a posição do receptor. 
Fixando-se ao menos três receptores em uma 
estrutura, é possível determinar a pose (posição e  
orientação) dessa estrutura no espaço. O 
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equipamento também dispõe de um receptor 
portátil com elemento apalpador esférico, que 
nesse trabalho foi utilizado na medição de pontos 
para definição dos sistemas coordenados. 
Maiores informações acerca do sistema iGPS são 
encontradas em [6]. 

O sistema iGPS utilizado nos estudos é do 
modelo iSpace 6i da Nikon Metrology, fabricado 
em 2008. Quando o equipamento é operado em 
boas condições ambientais, o erro máximo de 
medição de posição é tipicamente da ordem de 
0,5 mm [6]. Neste experimento, foram utilizados 
cinco transmissores. 
 
2.2. Procedimento Experimental  
 
A seguir são discutidos os procedimentos 
adotados na calibração e na avaliação preliminar 
de exatidão da Plataforma de Stewart. 
 
2.4.1 Calibração  
 
Através da calibração, foram quantificados os 
seguintes parâmetros: 

1. xB,i  (i=1,2,..,6): Posições dos centros das 
juntas da base em relação ao sistema 
coordenado da base; 

2. xP,i  (i=1,2,...,6): Posições dos centros das 
juntas da plataforma móvel em relação 
ao sistema coordenado da própria 
plataforma móvel; 

3. BTP: Matriz de transformação homogênea 
do sistema coordenado da plataforma 
móvel para o sistema coordenado da base 
quando a plataforma móvel está na 
posição de origem (posição de fim-de-
curso das pernas); 

4. bi (i=1,2,...,6): Fatores de conversão entre 
a contagem de pulsos no encoder do 
servo-motor e o deslocamento efetivo da 
perna. 

 

Os sistemas coordenados da base e da 
plataforma móvel foram definidos por três pontos 
em cada um dos componentes. Para permitir a 
medição desses pontos com elevada 
reprodutibilidade, os mesmos foram 
materializados através de ninhos cinemáticos 
(cilindros metálicos com cones internos) que 
foram fixados na base e na plataforma móvel 
(Figura 1 – Detalhe A). 

As posições nos centros das juntas xB,i  e xP,i  
foram determinadas utilizando-se a estação total. 
Fixaram-se quatro ninhos em dada junta, sendo 
dois em cada um dos eixos da junta universal 
(Figura 1 – Detalhe B). O processamento dos 
pontos para a definição dos centros das juntas foi 
realizado com apoio do software de metrologia 
dimensional Spatial Analyzer. Cada um dos eixos 
é definido pela reta que une os pontos medidos 
nos ninhos do respectivo eixo. A posição do 
centro da junta corresponde à interseção dos dois 
eixos. Devido a imperfeições mecânicas das 
juntas e à incerteza do processo de medição, essa 
interseção não é exata. Por isso, definiu-se como 
centro da junta a interseção entre o eixo que está 
acoplado na plataforma móvel (ou na base) e a  
perpendicular ao eixo que está acoplado na perna. 
O comprimento da perpendicular entre os dois 
eixos corresponde ao erro de interseção da junta. 
Esse erro também foi registrado. 

Os pontos referentes aos sistemas 
coordenados da base e da plataforma móvel 
foram medidos com a estação total e informados 
como dados de entrada no software Spatial 
Analyzer para obtenção da matriz BTP.  

Os fatores de conversão bi entre a contagem 
de pulsos no encoder do servo-motor e o 
deslocamento efetivo da respectiva perna foram 
obtidos com auxílio do sistema iGPS. Três 
unidades receptoras, com dois detectores cada 
uma, foram fixadas sobre a plataforma móvel 
(Figura 1). Essas unidades receptoras foram 
associadas ao sistema coordenado da plataforma 
móvel e aos centros das juntas da mesma, 
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permitindo assim monitorar as posições dos 
pontos dos centros das juntas dela, em relação ao 
sistema coordenado da base, quando ela é 
movimentada.  

A partir da posição de origem, todas as pernas 
foram movimentadas até que um determinado 
número de pulsos np fosse contado no encoder do 
servo-motor. Nessa posição, foram registradas as 
posições das juntas da plataforma móvel em 
relação ao sistema coordenado da base e 
determinadas as distâncias li entre os centros das 
juntas da base e da plataforma. Esse 
procedimento foi repetido três vezes para cada 
um dos seguintes valores de np: 10000, 94000, 
195200, 296400, 397600, 498800, 600000, 
605000. A relação entre a contagem de pulsos e a 
distância percorrida pela perna corresponde ao 
coeficiente bi da Equação 1. Esse coeficiente foi 
determinado por regressão linear. 

li = ai + binp ; i = 1...6  (1) 

 
Como medida da qualidade da regressão 

linear, determinou-se o valor RMS (root-mean-

square) através da Equação 2, onde l̂i  
corresponde ao deslocamento observado e li  ao 

deslocamento determinado através da Equação 1. 

RMSi =
(l̂i − li )

2∑
n

 ; i = 1...6 (2) 

 
2.4.2 Avaliação preliminar de exatidão de 
posicionamento 
 
Após a implementação dos parâmetros 
determinados na calibração no controlador da 
Plataforma de Stewart, procedeu-se uma 
avaliação preliminar da exatidão de 
posicionamento do equipamento. Nessa etapa, 
foram realizados deslocamentos lineares e 
angulares pré-definidos. Os deslocamentos foram 
realizados aproximadamente no centro do volume 
de trabalho da Plataforma de Stewart. Os pontos 

selecionados são apresentados na Tabela 1. Esses 
deslocamentos foram medidos com o sistema 
iGPS. Foram realizadas três medições em cada 
um dos pontos e registrados os erros médios e as 
amplitudes. 
 

Tabela 1. Deslocamentos na avaliação de 
exatidão preliminar. 

Ponto Linear [mm] Angular [º] 
 Δx  Δy   Δz ΔRx ΔRy  ΔRz 

1 600 0 0 0 0 0 
2 0 600 0 0 0 0 
3 0 0 200 0 0 0 
4 0 0 0 30 0 0 
5 0 0 0 0 30 0 
6 0 0 0 0 0 30 
7 300 300 0 10 10 10 

3. RESULTADOS 

Nessa seção serão apresentados os resultados das 
etapas de calibração e avaliação de desempenho. 
Esses resultados serão discutidos na seção 
seguinte. 

3.1. Calibração 

A Tabela 2 resume os resultados da etapa de 
determinação das posições dos centros das juntas. 

Tabela 2. Posições das juntas e erros de 
interseção (EI). 

i xB,i [mm] xP,i [mm] 
(EI) [mm] (EI) [mm] 

1 (-265,3; -435,7; 69,0) (-35,2; -69,3; 820,3) 
0,9 0,5 

2  (-183,7; -576,1; 71,3) (249,0; -579,7; 823,8) 
0,3 0,2 

3  (853,3; -595,6; 73,0) (425,9; -581,0; 824,2) 
1,2 1,1 

4  (934,6; -450,0; 72,7) (730,2; -75,3; 824,0) 
2,3 1,0 

5  (431,7; 449,1; 70,7) (644,3; 77,6; 822,1) 
1,0 0,2 

6 (268,5; 451,0; 70,4) (51,7; 79,7; 820,4) 
0,4 0,2 
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A matriz de transformação homogênea do 
sistema coordenado da plataforma móvel para o 
sistema coordenado da base é apresentada na 
Equação 3. 

BTP =

0,98762 0,15682 −0,00176 27,9
−0,15681 0,98761 0,005796 34,1
0, 00264 −0,00545 0,99998 988,1
0 0 0 1

⎡

⎣

⎢
⎢
⎢
⎢

⎤

⎦

⎥
⎥
⎥
⎥

 (3) 

 

A Tabela 3 apresenta os fatores b de cada uma 
das pernas e os respectivos valores RMS. 

Tabela 3. Fatores bi e valores RMS. 

i bi [mm/10000 pulsos] RMS [mm] 
1 6,387 0,05 
2 6,367 0,07 
3 6,387 0,06 
4 6,375 0,05 
5 6,388 0,19 
6 6,379 0,05 

 

3.2. Avaliação de desempenho preliminar 

Os erros de posicionamento linear (δx, δy, δz)  e 
angular (δRx, δRy, δRz) médios para cada um dos 
deslocamentos definidos para esse experimento 
são apresentados da Tabela 4. As amplitudes 
entre as três repetições foram de no máximo 
0,7 mm e 0,13º. Essa variabilidade combina a 
repetibilidade de posicionamento da plataforma 
móvel com a repetibilidade do processo de 
medição.  

Tabela 4. Erros de deslocamento médios. 

Ponto Linear [mm] Angular [º] 
 δx  δy   δz δRx,  δRy  δRz 

1 0,7 -0,5 -0,8 0,00 -0,04 0,04 
2 -0,4 1,2 -3,3 -0,03 -0,10 0,04 
3 1,0 0,8 -0,2 -0,08 0,07 0,01 
4 0,8 -1,5 0,1 0,06 0,02 -0,05 
5 1,8 0,1 0,1 0,03 0,08 -0,20 
6 -0,1 0,6 0,6 -0,07 0,18 0,05 

7 0,9 0,6 -2,0 0,10 0,00 0,00 

Não estimou-se a incerteza de medição dessa 
avaliação de desempenho. Devido ao princípio de 

medição, a estimativa de incerteza de tarefas 
específicas de medição com sistema iGPS é 
complexa e extrapola os objetivos desse estudo.  

4. DISCUSSÕES E CONCLUSÕES 

Neste artigo propõe-se um procedimento de 
calibração de uma Plataforma de Stewart através 
da medição direta dos parâmetros cinemáticos. 
Esse procedimento apresenta a vantagem de ser 
de simples realização e não necessitar de 
otimização numérica. 

Observaram-se erros de interseção das juntas 
universais de até 2,3 mm. Esses erros têm 
influência direta na exatidão de posicionamento 
da plataforma móvel. São, no entanto, 
necessários experimentos adicionais para 
averiguar se esses erros estão associados 
predominantemente a imperfeições mecânicas ou 
à incerteza do processo de medição. Se a causa 
for principalmente relacionada a imperfeições 
mecânicas, avaliar-se-á a viabilidade de 
compensação numérica. 

Na avaliação preliminar de exatidão de 
posicionamento, observou-se um erro de 
posicionamento linear de 0,9 mm em média e de 
no máximo 3,3 mm. O erro de posicionamento 
angular foi de 0,06º em média e de no máximo 
0,20º. Esses valores são muito elevados para as 
aplicações pretendidas. Estuda-se aumentar a 
exatidão de posicionamento através do 
refinamento do processo de calibração utilizando 
equipamentos que permitam menor incerteza de 
medição (Laser Tracker, por exemplo) e da 
integração do sistema iGPS com o sistema de 
controle de posição da Plataforma de Stewart do 
LGI. 
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