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ABSTRACT
This thesis has the purpose to study the precision of a new robotic structure for
milling operations, in substitution to the conventional serial machine-tools, specialy the
CNC milling machines and cutting centers. The proposed structure is based on the
parallel kinematics concept and the precision analysis was realized, applying
mathematical models, to obtain the positioning errors mapping of the cutting tool in the
available workspace, during finishing milling operations. The motivation is on the
search higher performances and the parallel robotic structures have several advantages
to the serial structures: modular construction, lightness, high velocities/acelerations.
Otherwise, there are still problems to be solved, like: guaranty of precision, workspace
optimization and reduction/elimination of singularities.
The methodology applied for the development of this work involves four steps:
the proposal of a new robotic structure developed using existing synthesis methods; the
development of mathematical models to characterize its kinematic behavior; the error
sources identification that influences the deviation of the tool position; the elaboration
of mathematical models and computer algorithms to analyse the influence level of each
identified error source.
We developed one assymmetric robotic structure 2UPS+PRP, with the following
characteristics: mobility 3 with three translations in the space, reduced number of
componentes and displacement in z direction independent from the displacents in the x
and y directions. We presented the computer algorithms to map the kinematic,
geometric and elastic errors, throw the discretization of the available workspace, based
on the Jacobian matrices and the virtual work principle.
With regard to the tool position deviation mappings obtained, we reach to some
conclusions. The major kinematic errors occurred when the imprecisions imposed to the
two lateral actuatores had opposed signals. The geometric errors with dimensional
tolerances in the IT5 work class, were the more relevant among the considered errors.
The elastic errors, considering finishing manufacturing forces, were the less relevent
among the considered errors, being expressive the influence of the rigidity of the
universal and spherical jounts. The utilization of the virtual work principle and
concentrated rigidity parameters, showed to be efficacious and efficient, compared to
the SMA (astructural matrice analisis) and the FEM (finite elements methode), because
of the minor work to develop its formulations end the reduced computer time to its
prosecution.
Keywords: precision, machine-tool, milling process, parallel robot.
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RESUMO
Esta tese tem por objetivo estudar a precisão de uma nova estrutura robótica para
operações de fresamento, em substituição às convencionais maquinas-ferramentas
seriais, especialmente as fresadoras e os centros de usinagem CNC. A estrutura proposta
está baseada no conceito da cinemática paralela, tendo a análise da precisão sido
realizada em função do mapeamento dos erros de posicionamento da ferramenta de
corte dentro do espaço de trabalho disponível, durante operação de fresamento de
acabamento, aplicando modelagem matemática. A motivação está na busca por altos
desempenhos e as estruturas robóticas paralelas possuem diversas vantagens perante as
estruturas seriais: construção modular, massa reduzida, altas velocidades/acelerações.
Por outro lado, há ainda problemas a serem solucionados, como: garantia da precisão,
otimização do espaço de trabalho e redução/eliminação de singularidades.
A metodologia aplicada no desenvolvimento deste trabalho compreende quatro
etapas: a proposta de uma nova estrutura robótica desenvolvida a partir de métodos de
síntese existentes; o desenvolvimento de modelos matemáticos para caracterizar o seu
comportamento cinemático; a identificação das fontes de erro que influenciam no
desvio de posição da ferramenta; a elaboração de modelos matemáticos e algorítmos
computacionais para analisar o grau de influência de cada fonte de erro identificada.
Desenvolvemos uma estrutura robótica de topologia assimétrica 2UPS+PRP,
com as seguintes características: mobilidade 3 com três translações no espaço, reduzido
número de componentes e movimento na direção z independente dos movimentos nas
direções x e y. Apresentamos os algoritmos computacionais para mapear os erros
cinemáticos, geométricos e elásticos através da discretização do espaço de trabalho
disponível, baseado nas matrizes Jacobianas e no princípio do trabalho virtual.
Com relação aos mapeamentos dos desvios de posição da ferramenta obtidos,
chegamos a algumas conclusões. Os maiores erros cinemáticos ocorreram quando as
imprecisões impostas aos dois membros motores laterais tinham sinais contrários. Os
erros geométricos com tolerâncias dimensionais na classe de trabalho IT5, foram os
mais relevantes dentre os erros considerados. Os erros elásticos, considerando forças de
usinagem de acabamento, foram os menos relevantes entre os erros considerados, sendo
expressiva a influência da rigidez das juntas universais e esféricas. A utilização do
princípio do trabalho virtual, com parâmetros de rigidez concentrados, mostrou ser
eficaz e eficiente, comparado ao SMA (análise da matriz estrutural) e ao FEM (método
dos elementos finitos), devido ao menor trabalho para o desenvolvimento da sua
formulação e ao tempo computacional reduzido para o seu processamento.
Palavras-chave: precisão, máquina-ferramenta, processo de fresamento, robô paralelo.
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localizada em Z = 0 mm.
7.5 - Erro geométrico referente ao posicionamento do ponto P, na direção yb,
com tolerâncias assimétricas: (a) para H = 0 mm; (b) para H = 120 mm;
(c) para H = 240 mm; (d) para H = 360 mm; (e) para H = 480 mm;
(f) para H = 600 mm.7.18: Erro de posição δY na superfície de trabalho
localizada em Z = 200 mm.
7.6 - Sensibilidade média aos parâmetros 1 a 12, em relação a dθ:
(a) para H = 0 mm; (b) para H = 120 mm; (c) para H = 240 mm;
(d) para H = 360 mm; (e) para H = 480 mm; (f) para H = 600 mm.
7.7 - Sensibilidade média aos parâmetros 1 a 12, em relação a dR:
(a) para H = 0 mm; (b) para H = 120 mm; (c) para H = 240 mm;
XVI

(d) para H = 360 mm; (e) para H = 480 mm; (f) para H = 600 mm.
7.8 - Fuso de rolamentos de esferas com castanha (junta prismática).
7.9 - Juntas mecânicas: (a) universal; (b) esférica.
8.1 - Representação simplificada da estrutura 2UPS+PRP, para desenvolvimento do
modelo elástico.
8.2 - Forças atuantes nas molas de rigidez k1, k2 e k3.
r
r r
8.3 - Força F atuante no ponto P e os vetores ρ , τ , iˆ , ĵ e k̂ .

8.4 - Determinação da rigidez dos membros laterais: (a) modelo cinemático;
(b) modelo elástico.
8.5 - Vista em corte do membro lateral, para determinação da rigidez do fuso.
8.6 – Vista do membro central, para determinação da rigidez do fuso.
8.7 - Exemplo de processo de fresamento.
8.8 - Oscilação da força de usinagem.
8.9 - Vista superior da composição da força de usinagem.
8.10 – Fresamento: (a) na direção xb; (b) na direção yb.
8.11 - Estrutura robótica 2UPS+PRP com erros elásticos nas direções: (a) xb e (b) yb.
8.12 - Erro elástico referente ao posicionamento do ponto P na direção xb
e movimento de avanço na direção xb: (a) para H = 0 mm;
(b) para H = 120 mm; (c) para H = 240 mm; (d) para H = 360 mm;
(e) para H = 480 mm; (f) para H = 600 mm.
8.13 - Erro elástico referente ao posicionamento do ponto P na direção yb
e movimento de avanço na direção xb: (a) para H = 0 mm;
(b) para H = 120 mm; (c) para H = 240 mm; (d) para H = 360 mm;
(e) para H = 480; (f) para H = 600 mm.
8.14 - Erro elástico referente ao posicionamento do ponto P na direção xb
e movimento de avanço na direção yb: (a) para H = 0 mm;
(b) para H = 120 mm; (c) para H = 240 mm; (d) para H = 360 mm;
(e) para H = 480 ; (f) para H = 600 mm.
8.15 - Erro elástico referente ao posicionamento do ponto P na direção yb
e movimento de avanço na direção yb: (a) para H = 0 mm;
(b) para H = 120 mm; (c) para H = 240 mm; (d) para H = 360 mm;
(e) para H = 480 mm; (f) para H = 600 mm.
9.1 - Superfície de trabalho para H = 0 mm, com cotas em centímetros, obtida através
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de programa para desenhos AUTOCAD.
9.2 - Superfície de trabalho em H = 0 mm, obtida com MATLAB.
9.3 - Situações de aferição dos modelos geométrico e cinemático.
9.4 - Modelo para equacionamento geométrico.
9.5 - Posições de aferição do modelo de erro elástico.
9.6 - Pontos de fixação com deslocamento nulo.
9.7 - Posição 1 e força Fx, com deformação na direção do eixo x.
9.8 - Posição 1 e força Fy, com deformação na direção do eixo y.
9.9 - Posição 2 e força Fx, com deformação na direção do eixo x.
9.10 - Posição 2 e força Fy, com deformação na direção do eixo y.
9.11 - Posição 3 e força Fx, com deformação na direção do eixo x.
9.12 - Posição 3 e força Fy, com deformação na direção do eixo y.
9.13 - Posição 4 e força Fx, com deformação na direção do eixo x.
9.14 - Posição 4 e força Fy, com deformação na direção do eixo y.
9.15 - Erros elásticos δx e δy para Fx = 100 N e Fy = 0 N: (a) posição 1; (b) posição 2;
(c) posição 3; (d) posição 4.
9.16 - Erros elásticos δx e δy para Fx = 0 N e Fy =100 N: (a) posição 1; (b) posição 2;
(c) posição 3; (d) posição 4.
10.1 - Esquema de estrutura robótica 2UPS+PRP com configuração “estrela”.
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