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Resumo

Título: Sistemas dinâmicos para o controlo de equipas de robôs móveis autónomos em

tarefas de transporte conjunto: teoria, implementação e validação em chão-de-fábrica.

Esta tese apresenta uma arquitetura de controlo distribuída, baseada na topologia 5

leader–helper, para equipas de dois robôs móveis autónomos que em conjunto trans-

portam cargas de grandes dimensões evitando colisões com obstáculos (estáticos e/ou

dinâmicos). O movimento de cada robô é controlado por uma série temporal de estados

assintoticamente estáveis, que é formalizada através da abordagem dinâmica de atratores

para a robótica baseada em comportamento. As vantagens são: (i) o comportamento 10

resultante é suave e estável; (ii) como o comportamento é gerado como uma sequên-

cia de estados atratores (para as variáveis de controlo), contribui para a estabilidade

assintótica do sistema, tornando-o robusto contra perturbações. Esta tese apresenta re-

sultados de experiências em ambientes simulados e com robôs reais em ambientes reais.

O Leader navega para uma posição desejada ou segue um colaborador (alvo móvel) e 15

o Helper é responsável por manter a distância (que é igual ao comprimento da carga)

relativamente ao Leader . Ambos os robôs partilham a responsabilidade de assegurar que

a carga a transportar não colida com obstáculos. Não há necessidade de fornecer a priori

um caminho para os robôs nem para a carga. A equipa é capaz de realizar a sua tarefa

de transporte em ambientes desconhecidos nos quais podem existir corredores, esquinas 20

que obriguem a realização de curvaturas acentuadas e alteração no ambiente enquanto

os robôs navegam. A carga pode ter dimensões distintas. A equipa é capaz de lidar com

perturbações abruptas que desafiem o comportamento dos robôs durante a execução da

vii



tarefa. Estas características tornam a abordagem baseada em sistemas dinâmicos capaz

de ser implementada em ambientes como armazéns ou chãos-de-fábrica.
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Abstract

Title: Dynamical systems to control teams of autonomous mobile robots for joint trans-

portation tasks: theory, implementation and validation in shop floor.

This thesis presents a distributed leader–helper control architecture for teams of two 5

autonomous mobile robots that jointly transport large cargos while avoiding collisions

with obstacles (either static or dynamic). The motion of each robot is controlled by a

time series asymptotically stable states, which is formalized using the attractor dynamics

approach to behavior based robotics. The advantages are: (i) the overt behavior is

smooth and stable; (ii) because the behavior is generated as a time sequence of attractor 10

states, for the control variables, it contributes to the overall asymptotically stability of

the system that makes it robust against perturbations. This thesis presents results of

experiments in simulated environments and with real robots in real environments. The

Leader navigates to the goal destination or follows a co-worker (moving target) and

the Helper is responsible for maintaining the distance (that is equal to the length of 15

the object) to the Leader . Both robots share the responsibility of ensuring that the

transported object does not collide with obstructions. No path needs to be given a

priori to the robots nor to the cargo. The team is able to perform the transportation

task in unknown environments that can have corridors, corners and may change the

layout online. The cargo can be of different dimensions. The team is able to cope with 20

abrupt/strong perturbations that challenge the robots’ behavior during the execution of

the task. These characteristics make our dynamical systems approach suitable to be

deployed in warehouses or factory plants.
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Capítulo 1. Introdução

Capítulo 1

Introdução

Há bastantes cenários que requerem que uma determinada carga seja transportada desde

um ponto A (inicial ou local de carga) até um ponto B (destino ou local de descarga),

como por exemplo armazéns, portos marítimos, estaleiros de construção e processos 5

industriais (Wang and de Silva, 2005). A movimentação de materiais de um ponto para

outro é frequentemente realizada através de processos manuais. O uso de robôs para

realizar tais movimentações já foi demonstrado, como por exemplo em Widyotriatmo

and Hong (2011) onde um empilhador autónomo ajuda na movimentação de materiais

numa unidade fabril, ou em Lee et al. (2002) onde os autores descrevem a rede de 10

comunicações que garante a movimentação de contentores de um porto por máquinas

autónomas (robôs móveis e AGV’s – automated guided vehicles). Quando os objetos

a serem transportados são de grandes dimensões, em vez de se utilizar um único robô

grande, é preferível utilizar equipas de (pequenos e mais baratos) robôs que em conjunto

transportem a carga para o seu destino (Yang et al., 2004). 15

1.1 O problema de co transporte por equipas de robôs mó-

veis autónomos

Numa tarefa de co-transporte, a equipa de robôs deve ser capaz de navegar num am-

biente mantendo a distância relativa entre robôs igual a uma distância predefinida (que

está relacionada com as dimensões da carga). Embora relacionado com o problema 20

3



Capítulo 1. Introdução

de controlo de formação multi robô (Defoort et al., 2008; Monteiro and Bicho, 2010;

Bayezit and Fidan, 2013; Fidan et al., 2013), o problema de transporte de objetos por

equipas de robôs tem uma diferença fundamental: os robôs estão fisicamente acoplados

pela carga. Assim, a distância entre os robôs terá obrigatoriamente de ser mantida den-

tro de limites apertados e quando a equipa evitar obstáculos esta deve navegar em torno5

deles (todos pelo mesmo lado do obstáculo). Este problema é agravado se o ambiente

não for estruturado ou se apresentar corredores estreitos e com esquinas (Machado et al.,

2013).

Os tipos de interações num sistema distribuído (ver Figura 1.1) podem ser clas-

sificadas como (Parker, 2008): (i) coletiva – cada agente não tem em consideração10

a presença dos outros agentes da equipa, embora partilhem os mesmos objetivos, e as

suas ações são benéficas para os outros agentes (Kube and Zhang, 1993; Matarić, 1995);

(ii) cooperativa – cada agente tem em consideração a presença dos outros agentes da

equipa, partilham os mesmos objetivos, e as suas ações são benéficas para os outros

agentes (Parker, 1998; Stroupe et al., 2006); (iii) colaborativa – cada agente tem em15

consideração a presença dos outros agentes da equipa, não partilham os objetivos, mas

as suas ações são benéficas para os outros agentes, i.e. cada agente ajuda os restantes

a atingirem os objetivos individuais (Parker and Tang, 2006; Vig and Adams, 2006);

(iv) coordenativa – cada agente tem em consideração a presença dos outros agentes da

equipa, não partilham os objetivos, e as suas ações não ajudam os restantes agentes20

(Asama et al., 1991; Kloder and Hutchinson, 2006).

O tema transporte de objetos por equipas de robôs móveis autónomos é abordado

de 4 formas diferentes para fisicamente transportar/mover um objeto desde um ponto

inicial A até um ponto final B: (i) pushing – o objeto transportado é empurrado pelos

robôs (Sudsang, 2002; Groß and Dorigo, 2009); (ii) pulling – o objeto transportado é25

puxado pelos robôs (Yamashita et al., 2000; Donald et al., 2000; Cheng et al., 2009);

(iii) carrying – o objeto transportado é agarrado, mantendo contacto apenas com os

robôs que o transportam (Tang et al., 2004; Stouten and de Graaf, 2004; Loh and Tra-

echtler, 2012); e (iv) grasping – o objeto transportado é suportado por um manipulador

(ou algum mecanismo similar) móvel (Ahmadabadi and Nakano, 2001; Herbert et al.,30

4
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Figura 1.1: Categorização dos tipos de interação em sistemas distribuídos, in Parker (2008).

2003; Malheiro et al., 2012). No contexto desta tese, pretende-se contribuir para solu-

ções de transporte de objetos em ambientes industriais, onde os objetos a transportar

podem ser longos e/ou pesados, pelo que, soluções baseadas em pushing e pulling não

são adequadas e soluções baseadas em plataformas móveis equipadas com manipuladores

não são robustas e/ou viáveis para cargas pesadas. 5

Quando uma tarefa requer coordenação, é necessária alguma forma de comunicação

entre os agentes que realizam a tarefa (Mohan and Ponnambalam, 2009). A comuni-

cação entre os agentes de uma equipa pode ser de dois tipos, dependendo da forma

com que os agentes trocam essa informação (Iocchi et al., 2001; Pereira et al., 2002):

(i) explícita ou direta – o agente recorre a hardware dedicado para sinalizar algo que os 10

outros membros da equipa podem entender; (ii) implícita ou indireta – quando a ação de

um agente altera a informação sensorial de outro agente. A forma de comunicação mais

frequentemente utilizada tem sido a explícita. A forma explícita, geralmente, conduz

a uma abordagem mais simples e torna as equipas mais eficazes (Verbiest and Colon,

2012). No entanto, em caso de ambientes com comunicações defeituosas podem surgir 15

graves problemas, como deixar cair o objeto, o esforço de forças excessivas, ou a degra-

dação do desempenho (Tsiamis et al., 2015). Além disso, quando o número de agentes

da equipa aumenta, a gestão das comunicações torna-se mais complexa e mais propícia

a atrasos, ou até mesmo a falhas, nas transmissões da informação. Em contrapartida,

5
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o uso de comunicação implícita aumenta significativamente a robustez da solução, pelo

que o recurso a esta forma de comunicação tem como principais benefícios: (i) a redução

da comunicação e da sobrecarga na coordenação (Entin and Serfaty, 1999); e (ii) o for-

necimento de informações indiretas para orientar as ações dos parceiros (Serfaty et al.,

1993; Shah and Breazeal, 2010).5

Há duas abordagens gerais para controlar uma equipa de robôs para transporte de

cargas: (i) centralizada (Hashimoto et al., 1993; Herbert et al., 2003; Yamashita et al.,

2003); e (ii) distribuída (Tang et al., 2004; Trebi-Ollennu et al., 2002; Fujii et al., 2007;

Stouten and de Graaf, 2004). A abordagem centralizada depende de um agente único

(que pode ser uma entidade externa) para calcular o caminho geral da equipa, ao propor-10

cionar um percurso de referência (pode ser virtual) para cada um dos robôs, ou a ação

de cada um dos robôs. O sucesso limitado desta abordagem é principalmente devido

aos custos computacionais e de comunicação (Ren and Sorensen, 2008). Na aborda-

gem descentralizada, cada robô é completamente autónomo, o qual sente o ambiente,

comunica (ou não) com a equipa e calcula o seu próprio comportamento baseado na15

informação sensorial, local e limitada. A abordagem descentralizada tem sido alegada

por diversas vantagens sobre a centralizada (Cao et al., 1997; Ge et al., 2005; Parker,

2008). No entanto, o controlo preciso e a coordenação dos robôs pode ser mais difícil

utilizando a abordagem descentralizada.

A abordagem distribuída utiliza principalmente a estratégia de controlo baseada em20

leader–helper, por vezes denominada de master–slave ou leader–follower, onde um robô

(o leader) encaminha/guia a equipa e o(s) restante(s) robô(s) (helper(s)) segue(m) o

leader (Pereira, 2004; Groß and Dorigo, 2009). Diversos autores minimizam o esforço de

coordenação na abordagem descentralizada fornecendo trajetórias pré calculadas para o

leader, para o objeto a transportar ou para algum ponto de referência.25

1.2 Estado da arte

Nesta secção são abordados diversos trabalhos relacionados com o tema de transporte

de objetos por equipas robôs móveis autónomos, os quais são frequentemente citados

6
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pela comunidade científica como representativos do estado da arte do tema abordado

nesta tese.

No artigo “Decentralized Control of Multiple Robots Handling an Object” (Kosuge

and Oosumi, 1996) os autores propõem um algoritmo de controlo distribuído para uma

equipa de robôs transportar um objeto em coordenação, sem recurso a comunicação 5

explícita entre os robôs e utilizando a topologia leader–follower. O comando de movi-

mento do objeto é dado apenas ao robô leader e os n restantes robôs (denominados

de followers) estimam o movimento do leader através do movimento do objeto. No

artigo “Load sharing of decentralized-controlled multiple mobile robots handling a single

object” (Kosuge et al., 1997) os autores adaptam o algoritmo de controlo anterior de 10

forma a distribuir as forças aplicadas nas cargas pelos robôs da equipa. A força aplicada

ao objeto é especificada pelo algoritmo de controlo, pelo que o movimento da carga de-

pende das dinâmicas dos robôs. O algoritmo proposto foi experimentalmente aplicado

a uma equipa de dois robôs móveis, em que cada robô tinha 1 DoF, como representado

na Figura 1.2. Nestes trabalhos, os autores não têm em consideração a presença de

Figura 1.2: Sistema experimental, in Kosuge and Oosumi (1996).

15

obstáculos e os robôs apenas se movimentam em linha reta.

No artigo “Transportation of a single object by two decentralized controlled no-

nholonomic mobile robots” (Kosuge et al., 1998), os autores (do mesmo laboratório de

investigação que o anterior) propõem um algoritmo de controlo descentralizado para

uma equipa de dois robôs móveis autónomos e não holonómicos. Neste trabalho, o 20

acoplamento do objeto ao robô móvel é realizado através de uma junta rotacional livre

em cada robô móvel e centrada no eixo (de rotação) vertical do respetivo robô (como

representado na Figura 1.3). Ao robô que designam de leader, é fornecida a trajetória

7
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Figura 1.3: Junta rotacional livre, in Kosuge et al. (1998).

do objeto, e aos n robôs followers cabem-lhes a tarefa de ajudar o leader, estimando

o movimento do objeto. Todos os robôs são controlados através das suas direções de

navegação e das suas velocidades nas direções em que navegam. Neste trabalho, devido

ao objeto ser acoplado diretamente sobre uma junta rotacional, no caso de o transporte

ser realizado por dois robôs, a distância entre ambos é sempre constante e igual ao5

comprimento da carga que estes transportam, não sendo referido como é que o acopla-

mento é feito para equipas de n > 2 robôs. Na experiência reportada por Kosuge et al.

(1998) os autores colocaram dois robôs a transportar uma barra, onde o follower estava

orientado segundo a barra a transportar e o leader orientado a cerca de 30◦ relativa-

mente à orientação do follower. No entanto, o robô leader apenas andou em linha reta.10

Contudo, o follower conseguiu acompanhar a movimentação do leader.

O tema de desvios de obstáculos no trabalho do grupo anterior começou a ser abor-

dado com o trabalho entitulado “Collision Avoidance Algorithm for Two Tracked Mobile

Robots Transporting a Single Object in Coordination Based on Function Allocation Con-

cept” (Takeda et al., 2002). Tal foi aplicado a uma equipa de dois robôs móveis não15

holonómicos. A estratégia deste grupo passa por mimetizar um sistema de rodas rodízio

(do inglês caster wheels). Neste trabalho, a posição desejada para o objeto continua

a ser controlada pelo leader, no entanto, em termos de rotação do objeto esta tem

de ser realizada por ambos os robôs leader e follower. Assim, ambos os robôs devem

contribuir para as não colisões da carga. O algoritmo de controlo dos robôs para evitar20

colisões da carga durante o transporte é baseado na atribuição (aos robôs) das funções

de controlo da posição do objeto a transportar e de controlo da orientação do objeto a

transportar. O desvio de obstáculos é baseado na distância mínima da carga ao obstá-

8
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culo em causa. Todos os trabalhos deste grupo de investigação e desenvolvimento (até

aqui apresentados) assumem que o objeto a transportar está rigidamente acoplado aos

robôs da equipa para que a comunicação implícita seja possível (comunicação através

das forças e momentos), pelo que, as estratégias de controlo até então não permitiam

lidar com mecanismos de suporte do tipo loose handling (onde o acoplamento do objeto 5

a transportar ao robô não é rígido).

Para lidar com a restrição de loose handling do trabalho anterior, no trabalho

“Cooperative Control of Multiple Mobile Robots Transporting a Single Object with Loose

Handling” (Fujii et al., 2007) os autores expandem o algoritmo (dos trabalhos anteriores

aqui referidos) para que o follower consiga estimar o movimento do leader através do 10

deslizamento e rotação do objeto no ponto de suporte da carga (ver Figura 1.4). Na

Figura 1.4: Robôs móveis não holonómicos com manipuladores com um gancho como end-

effector, in Fujii et al. (2007).

abordagem dos autores, a distância entre os robôs é medida através da força provocada

dinamicamente devido aos seus movimentos. Através desta medida e do comprimento

do objeto obtêm o deslizamento do objeto no ponto de apoio (gancho de suporte).

A velocidade do robô follower é função da distância entre ambos os robôs. Assim, 15

neste trabalho, o controlo do movimento do follower é baseado no novo estimador da

trajetória do seu leader, continuando o leader a ser controlado como no último trabalho

aqui referido. A simulação descrita é com o leader a empurrar 1 m o objeto em linha

reta a uma velocidade máxima de 0.2 m/s. Os resultados apresentados em simulação

(posição e velocidade linear do follower) mostram que a utilização do estimador do 20

9
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trabalho anterior não consegue lidar com o problema de loose handling, apresentando

oscilações. Contrariamente, o estimador proposto consegue eliminar tais oscilações por

completo. É apresentada uma experiência com robôs reais onde estes descrevem uma

trajetória elítica, obtendo os mesmos resultados. Os autores apresentam também uma

simulação com 3 robôs móveis demonstrando que o controlo aplicado a uma equipa5

de dois robôs pode ser estendido a equipas com mais do que dois robôs. De salientar

que os resultados apresentados foram realizados em cenários sem obstáculos e que nada

é referido sobre o controlo dos manipuladores (pelas imagens das experiências estes

parecem ser estáticos).

No seguimento dos trabalhos apresentados, este grupo de investigação no trabalho10

entitulado de “A Car Transportation System by Multiple Mobile Robots - iCART” (Endo

et al., 2008) apresenta uma equipa de dois robôs móveis autónomos omnidirecionais para

transporte de automóveis (ver Figura 1.5). Cada robô é formado por 3 módulos: (i) base

(a) Equipa virtual. (b) Equipa experimental.

Figura 1.5: Robôs móveis autónomos omnidirecionais para transporte de automóveis, in Endo
et al. (2008).

móvel – mecanismo móvel omnidirecional; (ii) elevador – end-effector para levantar o

carro através dos pneus; e (iii) acoplador – mecanismo que liga a base móvel ao elevador15

e absorve erros no posicionamento entre ambos os (outros) módulos. O módulo elevador

(de cada robô) eleva o carro pelos pneus e sustem-no, enquanto o módulo base móvel

transmite a força/momento ao módulo elevador através do módulo acoplador de forma

a transportar o carro de forma coordenada. Sendo que o módulo elevador está sempre

10
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em contacto com o chão, este tipo de coordenação pode ser considerada como uma

combinação de transporte tipo pushing e carrying. Neste trabalho, os autores continuam

a utilizar uma abordagem distribuída seguindo a topologia leader–follower. Continua a

ser ao leader que cabe a tarefa de conduzir a equipa enquanto que o follower estima

a trajetória do leader através da força de interação (através do objeto) entre ambos. 5

Como resultados experimentais, os autores utilizaram dois robôs móveis para transportar

um carrinho elétrico para idosos (Figura 1.5b) num ambiente livre de obstáculos. Foi

calculada uma trajetória de 1 m (segundo Oy), a qual foi fornecida ao robô leader e o

follower estimou essa trajetória através do algoritmo proposto pelos autores. O leader

comunica explicitamente o valor da fricção do módulo elevador para o follower. Para 10

executar a trajetória definida para o leader o sistema de transporte precisou de 20 s.

No trabalho “A Coordinated Control Algorithm based on the Caster-like Motion for a

Car Transportation System - iCART” (Endo et al., 2009), com o algoritmo do trabalho

anterior, os autores apresentam os resultados correspondentes a meia rotação do sistema

em torno do centro do objeto, sendo que o ponto de rotação sofreu um desvio inferior 15

a 2 cm, relativamente ao ponto de rotação inicial.

Ainda no seguimento dos trabalhos anteriores, com o objetivo de diminuírem o

tamanho dos robôs móveis, no trabalho “A Car Transportation System Using Multiple

Mobile Robots” (Kashiwazaki et al., 2011), em vez de apenas dois robôs móveis, os

autores propõem um robô por roda (ver Figura 1.6). Com estes robôs, os autores referem 20

que além de ser possível reduzir o tamanho, estes também permitirão o transporte de

veículos com distâncias entre eixos distintas e até mesmo movimentar veículos com

mais de 4 rodas. Para controlo do sistema de transporte, os autores utilizam o mesmo

algoritmo de Endo et al. (2009) aplicado a uma equipa de 4 robôs (1 leader e 3 followers).

Na experiência apresentada o objeto (carro) é transportado ao longo de 7.5 m em linha 25

reta, tendo demorado 24 s desde o início do movimento. No entanto, o algoritmo

necessita de calibração das direções de navegação de cada robô móvel. Como forma de

superar esta restrição, no trabalho intitulado de “Estimation of Relative Rositions and

Orientations on a Car Transportation System Grasping two Drive Wheels” (Yonezawa

et al., 2012) os autores apresentam um algoritmo para lidar com tal restrição. 30

11
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(a) Equipa de 4 robôs móveis em ambiente vir-

tual.

(b) Robô móvel real.

Figura 1.6: Um robô móvel autónomo omnidirecional por roda para transporte de automóveis,
in Kashiwazaki et al. (2011).

No trabalho intitulado de “Transferring and regrasping a large object by cooperation

of multiple mobile robots” (Ota et al., 1995) os autores apresentam um algoritmo des-

centralizado para transporte cooperativo de um objeto por um grupo de robôs. Neste

trabalho, os robôs são homogéneos, movem-se omnidirecionalmente e recorrem a co-

municação explícita para troca de informação sensorial. O ciclo de controlo assenta5

em três passos: (i) aquisição da informação do ambiente à volta do grupo de robôs;

(ii) planeamento do movimento para o objeto; e (iii) planeamento do movimento para o

grupo de robôs de forma a realizar o movimento pretendido para o objeto. O algoritmo

para o planeamento do movimento do objeto é uma extensão do método da impedância

virtual de Arai et al. (1989), que foi proposto como um planeador de movimento de10

múltiplos robôs móveis. Neste planeador, como mostra a Figura 1.7, são acrescentados

grupos mola–amortecedor entre: (i) o objeto a transportar e a posição desejada para o

objeto; e (ii) o objeto a transportar e os obstáculos sentidos. O movimento do objeto

é planeado através de forças e momentos virtuais relativamente a um eixo de referência

externo. O algoritmo para o planeamento do movimento do grupo de robôs utiliza o15

plano de movimento do objeto. A velocidade linear para cada robô é calculada a partir

das velocidades (linear e angular) calculadas para o objeto, de acordo com a distribuição

dos robôs relativamente ao objeto a transportar. É apresentada a comparação entre

12
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Figura 1.7: Vista esquemática do modelo estendido de impedância virtual, in Ota et al. (1995).

uma simulação com e sem a estratégia de regrasping para uma equipa: (a) de 3 robôs

com 0.5 m de raio e uma área de deteção de 5 m; (b) transportar um objeto circular,

com 1.5 m de raio e 1 kg de massa; (c) com uma velocidade limite de 1 m/s (para os

robôs e para o objeto a transportar). Na simulação sem a estratégia de regrasping, os

robôs suportam (firmemente) o objeto segundo um triângulo equilátero. Na simulação 5

com a estratégia de regrasping, um robô segura o objeto firmemente enquanto que nos

restantes dois robôs o ponto por onde o objeto é suportado pode mudar dinamicamente.

Como resultados, os autores referem que, com a estratégia de regrasping : (a) evitar

obstáculos consome mais recursos quando estes estão perto do objeto a transportar,

pelo que esta estratégia é mais custosa do que a sem regrasping quando em ambientes 10

livres de obstáculos; e (b) é mais adequada para realização de transporte de objetos em

ambientes dinâmicos. No entanto, os autores não apresentam resultados em ambientes

dinâmicos e referem explicitamente que os robôs não evitam colisões com obstáculos,

apenas o objeto a transportar é considerado.

No seguimento da estratégia de regrasping, no trabalho “Cooperative Transport 15

System with Regrasping Car-like Mobile Robots” (Miyata et al., 1997) os autores mudam

de uma plataforma robótica omnidirecional para uma não holonómica tipo carro (car-

like), onde apresentam: (i) um mecanismo de suporte para o objeto; e (ii) um planeador

de controlo de movimento baseado numa arquitetura híbrida (centralizada e distribuída),

que inclui um observador do movimento do objeto. Tal como no trabalho anterior, o 20

objeto é suportado/agarrado pelas suas extremidades sem estar em contacto com o solo.

13
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No entanto, o objeto é transportado apenas segundo um movimento retilíneo, recorrendo

a comunicação explícita entre robôs. Devido à característica não holonómica dos robôs

e para que possam ser exercidas forças omnidirecionais no objeto, o ponto de suporte do

objeto está a uma determinada distância à frente do eixo de tração, como representado

na Figura 1.8. Sendo os robôs móveis controlados por posição, de forma a evitarem

Figura 1.8: Esquema do robô móvel utilizado, in Miyata et al. (1997).

5

elevadas forças internas causadas pelo erro posicional, sobre uma junta rotacional livre

montada no topo de cada robô, os autores incorporaram um mecanismo mecanicamente

complacente entre esta e o ponto de apoio do objeto, i.e. um conjunto mola–amortecedor

montado sobre uma junta rotacional livre, como Osumi (1996). O objeto é acoplado ao

robô através de dois eletroímanes no mecanismo de suporte, pelo que na parte inferior são10

afixadas folhas metálicas para possibilitar o acoplamento. Embora os autores refiram que

o mecanismo de suporte do objeto é composto por um conjunto mola–amortecedor, os

resultados apresentados não incluem o uso do componente amortecedor. Relativamente

ao controlo do movimento: (a) o controlo grosseiro (não fino) do movimento do objeto

e o plano de regrasping são realizados de forma centralizada e com baixa frequência15

de atualização, o qual é realizado por um dos robôs denominado de supervisor ; (b) a

estimativa precisa do movimento do objeto e o controlo dos robôs móveis são realizados

com elevada frequência de atualização. São apresentados resultados que validam a

utilização do mecanismo de suporte apresentado numa experiência com uma equipa

de 4 robôs a transportar uma carga de dimensões 800 mm × 600 mm e 1.5 kg de20

massa. Mostram ainda que, devido à utilização do suporte apresentado, o controlo

proposto (embora testado num ambiente de simulação simples) consegue lidar com a

característica não holonómica dos atuadores.

14
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No trabalho “Cooperative Transport by Multiple Mobile Robots in Unknown Static

Environments Associated With Real-Time Task Assignment” (Miyata et al., 2002) este

grupo lida com a atribuição de tarefas específicas para cada um dos robôs envolvidos.

Assim, neste trabalho, os autores propõem um algoritmo que planeia a atribuição das

tarefas aos robôs. Como o ambiente onde os robôs navegam pode sofrer alterações é 5

necessário atribuir tarefas específicas para cada robô em tempo-real, de acordo com a

informação sensorial. Para tal, os autores dividem a tarefa de transporte em pequenas

sub-tarefas que são executadas ao longo do tempo, sendo o plano de movimento de

cada robô função da tarefa em execução, mas o foco deste trabalho está na atribui-

ção de tarefas aos robôs e não no plano de controlo de movimento. A atribuição de 10

uma sub-tarefa consiste nos seguinte passos: (i) verificar o número de robôs disponíveis;

(ii) integrar a informação recolhida sobre o ambiente; (iii) gerar as sub-tarefas propria-

mente ditas a executar; (iv) priorizar as sub-tarefas a executar; (v) gerar o movimento

para cada robô de acordo com a sub-tarefa atribuída; (vi) remover as tarefas em excesso

(dependendo da capacidade computacional as tarefas com menor prioridade podem ser 15

retiradas); e (vii) executar cada sub-tarefa. Para gerar o movimento de cada robô, os

autores utilizam a estratégia proposta no trabalho de Miyata et al. (1997). Segundo os

autores, no transporte cooperativo, tipicamente, as sub-tarefas são divididas em: (i) se-

gurar/suportar o objeto; (ii) reconhecer o seu posicionamento; (iii) observar o ambiente;

e (iv) mover objetos (i.e. afastar obstáculos do caminho). Como resultado, são apre- 20

sentadas simulações num ambiente desconhecido para dois grupos de robôs, formados

por 2 e 4 robôs. Nos resultados conclui-se que também neste trabalho os autores uti-

lizam a abordagem híbrida referida no trabalho anterior. Num cenário, para ambos os

grupos, os robôs apenas necessitam de navegar em frente e remover obstáculos (estes

são passíveis de remover pelos robôs) enquanto navegam para a posição desejada. Num 25

outro cenário, para além de removerem os obstáculos passíveis de serem removidos,

também tiveram que contornar um obstáculo que não podia ser movido. Os autores

apresentam também uma experiência com dois robôs reais e um objeto amovível (ver

Figura 1.9) num ambiente desconhecido. Nesta experiência o planeador da atribuição

das sub-tarefas e os planeadores dos movimentos foram implementados numa unidade 30
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Figura 1.9: Material utilizado na experiência, in Miyata et al. (2002).

central (host computer da Figura 1.9). O mecanismo de suporte referido no trabalho

anterior é utilizado nestes robôs como forma de minimizar as forças internas no objeto

devido aos erros de posicionamento dos robôs.

No trabalho “Cooperative Transportation of a Single Object by Omnidirectional Ro-

bots using Potential Method” (Wada and Torii, 2013), os autores estendem o algoritmo5

de controlo baseado nos campos de potenciais para controlar as posições e orientações

relativas entre n robôs e um objeto. A locomoção dos robôs é realizada através de

um mecanismo omnidirecional desenvolvido por Wada (2006), o qual permite contro-

lar (de forma centralizada) o movimento de cada plataforma móvel no plano, através

da velocidade angular (ż) e do vetor velocidade linear (na forma trigonométrica, pelas10

componentes ẋ e ẏ). As experiências de transporte foram realizadas com dois robôs

como o representado na Figura 1.10. Para suportar o objeto a transportar, na frente

de cada robô existe um mecanismo como o representado na Figura 1.10a, o qual pode

ser atuado em altura (através de um motor). O sistema de transporte é constituído

por duas camadas: (i) host/server – unidade central localizada num local próximo do15

local onde decorre a experiência; e (ii) n robôs omnidirecionais – entidades encarregues

da movimentação física do objeto a transportar. Para realizar a tarefa os robôs recor-
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(a) Vista geral. (b) Sistema omnidirecional.

Figura 1.10: Protótipo de um dos robôs omnidirecionais utilizados, in Wada and Torii (2013).

rem a comunicação explícita (robô–robô e host/server–robô), via Wi-Fi. O host/server

contem um mapa do ambiente. Esta camada tem como função informar cada robô

da correspondente localização e enviar os respetivos valores de comando (velocidades

linear e angular). No que concerne aos campos de potenciais, a posição do alvo de-

fine uma força atrativa para um robô, enquanto que paredes e portas definem forças 5

repulsivas. Os campos de potenciais são aplicados aos centros dos robôs e a alguns

pontos em redor do objeto transportado, e o conjunto robôs–objeto é tratado como

um único corpo rígido (através da sobreposição de todos os campos de potenciais). O

campo potencial resultante do conjunto robôs–objeto controla a velocidade angular (ż)

e o vetor velocidade (na forma trigonométrica, pelas componentes ẋ e ẏ). Como forma 10

de validarem o método de transporte que propõem, os autores realizaram experiências

com dois robôs omnidirecionais (como os da Figura 1.10) a transportarem um objeto,

definindo os campos de potenciais para os centros dos dois robôs e para o ponto médio

entre os dois robôs (centro do objeto), como mostra a Figura 1.11. O transporte é

realizado de forma a manter a configuração geométrica entre os robôs e o objeto. A 15

experiência apresentada pelos autores (ver cenário na Figura 1.11b) consiste no trans-

porte de um objeto, desde a posição inicial Start até à posição final Goal, a qual faz

com que os centros dos robôs distem 1600 mm um do outro (não há informação sobre
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(b) Layout da experiência.

(c) Equipa de robôs reais.

Figura 1.11: Experiência de transporte de um objeto por uma equipa de dois robôs móveis, in
Wada and Torii (2013).

as dimensões do objeto). A largura dessa passagem é de 1400 mm, o que impede os

robôs de atravessarem lado a lado por essa passagem. De forma a evitar que o sistema

fique preso num mínimo local, foi adicionado um ponto de passagem intermédio Sub

Target Point na passagem do Room 213 para o Corridor. Durante a execução da tarefa,

o erro relativo máximo entre robôs, na translação e na orientação, foi de 101 mm e5

de 1.7 graus, respetivamente, tendo sido percorridos 5000 mm ao longo da trajetória

do objeto. Os resultados mostram trajetórias do conjunto robôs–objeto suaves e livres

de colisões. No entanto, não há referência à velocidade linear com que a experiência
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decorreu, nem como é que a informação sensorial é utilizada na construção dos campos

de potenciais que controlam os movimentos dos robôs.

No trabalho “Decentralized Object Transportation by two Nonholonomic Mobile

Robots Exploiting only Implicit Communication” (Tsiamis et al., 2015) o transporte de

objetos é realizado por uma equipa de 2 robôs seguindo a topologia leader–follower. 5

A estratégia de controlo leader–follower é similar à utilizada por Kosuge et al. (1998).

Apenas o robô leader conhece a posição desejada para o objeto a transportar. O robô

follower segura o objeto através de um mecanismo complacente constituído por uma

junta do tipo linear sobre uma outra rotacional. No entanto, no leader o mecanismo

de suporte é constituído apenas por uma junta rotacional. O eixo de rotação da junta 10

rotacional de cada robô está montado no topo do respetivo robô, coincidindo com o

correspondente eixo de rotação do robô (como representado na Figura 1.12). O follower

(a) Esquema da equipa de transporte. (b) Robô follower (ActivMediaPioneer2).

Figura 1.12: Esquema da equipa de dois robôs a transportar um objeto e uma imagem do robô
follower real, in Tsiamis et al. (2015).

tenta seguir o leader com base nas medidas de força e de torque adquiridas através

do seu mecanismo de suporte do objeto. O controlo proposto para o robô follower é

baseado no trabalho de Bechlioulis and Rovithakis (2010), o qual garante que as restri- 15

ções de força e de torque (para manter um contacto estável e alinhado entre o robô e

o objeto) são satisfeitas. Neste trabalho, a comunicação entre robôs é apenas realizada
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de forma implícita, resultando o sistema global num modelo car-like perturbado1. Os

autores estendem o trabalho de Sugar and Kumar (1998) eliminando a necessidade de

comunicação da velocidade do leader para o follower e através de melhorias na estabili-

zação do sistema global. Como ilustra a Figura 1.12 os robôs utilizados são de direção

diferencial (i.e. não holonómicos) e as respetivas variáveis controladas são a velocidade5

angular (θ̇) e o vetor velocidade linear (na forma trigonométrica, pelas componentes ẋ

e ẏ). O objetivo para o follower é conseguir manter a força aproximadamente constante

(valor próximo de um valor desejado) de forma a assegurar a estabilidade do contacto

(robô–objeto), não descorando o objetivo de eliminar o valor referente ao torque. As

magnitudes da força e do torque, aplicadas pelo follower ao objeto, são especificadas10

através das respetivas funções diferenciais não lineares contínuas, em função do valor

do deslocamento da carga registado no seu suporte (δx) e da diferença angular entre a

direção de navegação e direção do objeto (φf ). No que respeita ao robô leader, este é

controlado considerando o conjunto robôs–objeto como um modelo car-like, como em

Astolfi (1995). Os autores aplicaram os respetivos controlos a dois robôs não holonó-15

micos, fisicamente acoplados pelo objeto que transportam, estando o follower equipado

com um sensor de força/torque de 6 DoF (como representado na Figura 1.12). Como

resultado, mostram que o follower converge para a orientação do objeto. Embora na

configuração inicial da experiência o desvio angular da direção de navegação do follower

relativamente ao objeto tivesse sido muito reduzido (φf = 0.09 rad) e o desvio do leader20

para o objeto fosse considerável (φl = 0.37 rad), o tempo necessário para a estabilização

é consideravelmente longo (cerca de 30 s). De referir que na experiência nada é dito

sobre a trajetória do leader nem sobre o perfil de velocidade. Todavia, pela trajetória

do follower que é apresentada nos gráficos dá a entender que o leader se deslocou em

linha reta.25

No trabalho “Control of two manipulation points of a cooperative transportation

system with two car-like vehicles following parametric curve paths” (Yamaguchi et al.,

2015), é apresentado o controlo para um sistema de transporte cooperativo utilizando

1O robô leader não contempla as variações da distância δx nos seus cálculos, considerando sempre

que a distância entre ambos é constante e igual a L.
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dois veículos car-like (ver esquema representado na Figura 1.13). As leis de controlo

Figura 1.13: Esquema planar do sistema de transporte cooperativo com dois veículos car-like,
in Yamaguchi et al. (2015).

(aplicadas aos veículos) manipulam os dois pontos onde a carga é suportada nos respe-

tivos veículos (ponto médio do eixo fixo), de forma a que cada um desses pontos siga a

respetiva trajetória (baseada em curvas de Bézier2). A carga é acoplada a cada um dos

robôs através de uma junta rotacional (instrumentada com um encoder rotacional), de 5

forma a permitir manipular o movimento da mesma, através dos parâmetros do sistema

e dos perfis de velocidade. As variáveis de controlo utilizadas, no sistema Cartesiano,

foram: (i) posição do veículo 1 (na forma trigonométrica, pelas componentes x1 e y1);

(ii) ângulo de curvatura do veículo 1 (φ1); (iii) orientação do veículo 1 (θ1); (iv) ân-

gulo de curvatura do veículo 2 (φ2); (v) orientação do veículo 2 (θ3); e (vi) orientação 10

da carga (φ2). Sendo o objeto acoplado aos robôs por meio de uma junta rotacional

(em cada um dos pontos de apoio), os autores não referem como é que os robôs fa-

zem a gestão das forças provocadas (nos pontos de acoplamento) pelos movimentos

dos respetivos robôs. Uma solução típica para dissipar tais forças é a utilização de um

mecanismo de complacência longitudinal (ex: junta do tipo linear) montado sobre uma 15

junta rotacional (também complacente). Este trabalho é enquadrado no seguimento de

trabalhos anteriores dos mesmos autores (Yamaguchi and Arai, 2003, 2009; Yamaguchi
2Curva de Bézier é uma curva polinomial paramétrica, expressa como interpolação linear entre alguns

pontos representativos.
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et al., 2010), nos quais os algoritmos de controlo dos veículos ainda não conseguiam

navegar em segurança em cenários com esquinas em corredores relativamente estreitos.

O controlo proposto foi validado através de uma experiência com robôs reais num corre-

dor com uma curva contra-curva, transportando uma carga de 0.81 m de comprimento,

através do controlo dos dois pontos de manipulação, de forma a que estes pontos si-5

gam a respetiva trajetória desejada. Para tal, os autores utilizaram uma equipa como a

representada na Figura 1.14. No entanto, a direção dos robôs é do tipo triciclo e não

Figura 1.14: Equipa de dois robôs móveis para o transporte cooperativo de uma carga, in

Yamaguchi et al. (2015).

do tipo Ackerman como ilustrado na Figura 1.13. Contudo, do ponto de vista cinemá-

tico estes dois tipos de tração são equivalentes. O denominado veículo 1 possui duas

marcas no seu topo para que o sistema de visão (câmara externa fixada no teto com10

uma abertura que permite cobrir uma área circular de 3 m de diâmetro) consiga obter a

posição (coordenadas x1 e y1) e a orientação (θ1) desse veículo. No entanto, os autores

referem que tal informação é passível de ser obtida por outros sistemas de localização

(ex: trilateração utilizando lasers, RFIDs, etc.). De forma a garantir que não existem

colisões durante o percurso, os pontos paramétricos que descrevem as curvas Bézier (a15

serem seguidas pelos dois pontos de acoplamento da carga, i.e. ponto médio do eixo fixo

respetivo a cada robô) são obtidos por um processo de tentativa e erro (sendo a seleção

validada através de simulação). Os resultados apresentados pelos autores demonstram

que a equipa consegue transportar a carga num corredor estreito com curva contra-curva.

No entanto, a solução apresentada necessita de um planeamento offline pelo que, esta20

estratégia de controlo precisará de um método que gira e valide as trajetórias para os

dois veículos em tempo-real de forma a poder ser aplicado num contexto real (i.e. em
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ambientes não estáticos). Além do ambiente apresentado ser estático, os autores não

contemplam a largura da carga (apenas contemplam o comprimento desta) no algoritmo

que gera as trajetórias para os robôs.

1.3 Contributos da tese

Da análise realizada à literatura, no que concerne ao estado da arte no âmbito do tema 5

desta tese, não foi encontrada qualquer referência a trabalhos que simultaneamente

respondam a uma variedade de restrições funcionais: (i) transportar um objeto longo

desde um ponto inicial A até um ponto de destino B; (ii) evitar obstáculos (estáti-

cos e/ou dinâmicos); (iii) navegar em ambientes desconhecidos a priori onde os robôs

têm informação sensorial local e limitada; (iv) manobrar em ambientes com corredores 10

estreitos e/ou esquinas apertadas; (v) comportamento flexível que permite lidar com

cargas de diferentes dimensões e alterações de layout no ambiente; e (vi) comunicação

explícita mínima. Assim, são objetivos desta tese contribuir com uma arquitetura de

controlo distribuído, baseada em atratores de sistemas dinâmicos, seguindo a topolo-

gia leader–helper, para equipas de dois robôs móveis autónomos envolvidos em tarefas 15

de transporte conjunto (ver Figura 1.15), desafiadas pelas restrições funcionais acima

referidas. Estas restrições são muito importantes, porque possibilitam que a carga se

Figura 1.15: Equipa de robôs móveis (utilizados nesta tese) a transportar uma carga.
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desloque em cenários de aplicação onde robôs autónomos devem ser capazes de trans-

portar objetos de dimensões diferentes, em ambientes cuja disposição pode mudar ao

longo do tempo, e que são partilhados por outros veículos ou operadores humanos. Os

projetos que constam na literatura, incluindo os trabalhos anteriormente desenvolvidos

no grupo de investigação onde esta tese foi desenvolvida (Soares and Bicho, 2002; Bicho5

et al., 2003, 2004; Soares et al., 2007), usualmente apenas focam algumas das restrições

mencionadas.

A estratégia de implementação dos requisitos funcionais acima mencionados, foi ba-

seada nas ações do ser humano em tarefas de transporte conjunto registadas por Streuber

and Chatziastros (2007). Estes autores apresentam uma experiência comportamental,10

na qual diversas equipas de duas pessoas foram estudadas enquanto transportavam uma

carga (espécie de maca). Em cada experiência havia uma pessoa denominada de le-

ader (à frente) e a outra denominada de helper (atrás). Uma conclusão importante,

evidente da análise das trajetórias dos humanos, é que o humano helper tende a alinhar

a carga com a direção de navegação do humano leader. Este comportamento beneficia15

a manobrabilidade para evitar colisões da carga com esquinas. Este estudo revela que

a informação visual adquirida não é fundamental para o sucesso da tarefa. Pelo facto

de a equipa não ter toda a informação visual disponível levou a que a equipa navegasse

de forma mais conservadora resultando em trajetórias mais seguras, o que por vezes

implicou a realização de trajetórias mais longas.20

Do trabalho desta tese (direto e indireto) resultaram as seguintes publicações:

• Machado, T.; Malheiro, T.; Monteiro, S.; Erlhagen, W.; Bicho, E.; , “A Dynamical

Systems Approach for Joint Transportation by Autonomous Robots: theory, im-

plementation and validation in factory floors” (submetido a revista internacional);

• Machado, T.; Malheiro, T.; Monteiro, S.; Erlhagen, W.; Bicho, E.; , “Multi-25

constrained joint transportation tasks by teams of autonomous mobile robots

using a dynamical systems approach”, in International Conference on Robotics

and Automation, May 16 2016-May 21 2016;

• Faria, C.; Vale, C.; Machado, T.; Erlhagen, W.; Rito, M.; Monteiro, S.; Bicho,

E.; , “Experiential Learning of Robotics Fundamentals Based on a Case Study of30
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Robot-Assisted Stereotactic Neurosurgery”, in IEEE Transactions on Education,

Aug. 3 2015;

• Machado, T.; Malheiro, T.; Monteiro, S.; Erlhagen, W.; Bicho, E.; , “Transpor-

tation of a long objects in unknown cluttered environments by a team of robots:

a dynamical systems approach”, in Proceedings of the IEEE International Sympo- 5

sium on Industrial Electronics, 2013. ISIE 2013, May 28 2013-May 31 2013;

• Sousa, M.; Monteiro, S.; Machado, T.; Erlhagen, W.; Bicho, E.; , “Multi-Robot

Cognitive Formations”, in Proceedings of the IEEE/RSJ International Conference

on Intelligent Robots and Systems, 2012. IROS 2012, pp. 545-550, Oct. 7

2012-Oct. 12 2012; 10

• Bicho, E.; Erlhagen, W.; Sousa, E.; Louro, L.; Hipólito, N.; Silva, E. C.; Silva,

R.; Ferreira, F.; Machado, T.; Hulstijn, M.; Maas, Y.; Bruijn, E. de; Cuijpers,

R. H.; Newman-Norlund, R.; Schie, H. van; Meulenbrock, R. G. J.; Bekkering,

H.; , “The Power of Prediction : Robots that Read Intentions” in Proceedings of

the IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems, 2012. 15

IROS 2012, pp. 5458-5459, Oct. 7 2012-Oct. 12 2012;

• Machado, T.; Sousa, M.; Monteiro, S.; Bicho, E.; , “CoopDynSim: a 3D robotics

simulator”, in Proceedings of the 12th International Conference on Autonomous

Robot Systems and Competitions. Robótica 2012, pp 45-51, Apr. 11 2012;

• Malheiro, T.; Machado, T.; Monteiro, S.; Erlhagen, W.; Bicho, E.; , “Object 20

Transportation by a Human and a Mobile Manipulator: a dynamical systems ap-

proach”, in Proceedings of the 12th International Conference on Autonomous

Robot Systems and Competitions. Robótica 2012, pp 27-32, Apr. 11 2012.

1.4 Organização da tese

O restante conteúdo da tese encontra-se organizado da seguinte forma: no Capítulo 2 25

são apresentados os princípios básicos utilizados para a geração de comportamentos

elementares, baseados em sistemas dinâmicos a serem utilizados nos robôs móveis apre-

sentados no Capítulo 3; no Capítulo 4 é apresentado o simulador desenvolvido para
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testar a arquitetura de controlo, para a equipa de dois robôs móveis, apresentada no

Capítulo 5; no Capítulo 6 e no Capítulo 7 são apresentados os resultados, em ambien-

tes de simulação e reais, respetivamente, e as conclusões desta tese estão descritas no

Capítulo 8 bem como algum do trabalho futuro a desenvolver como forma de sugestão

para a continuação do desenvolvimento deste projeto.5
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Capítulo 2

Abordagem baseada em sistemas

dinâmicos para gerar

comportamentos

A abordagem dinâmica para a geração de comportamentos, originalmente proposta por 5

Schöner et al. (1995), fornece um conjunto de conceitos e princípios baseados na Teoria

dos Sistemas Dinâmicos. Estes conceitos são utilizados como linguagem teórica, a partir

da qual podem ser construídas arquiteturas de controlo para robôs móveis autónomos,

tal como em Bicho (2000), Soares et al. (2007), Monteiro and Bicho (2008), Malheiro

et al. (2012) e em Sousa et al. (2012). 10

Um sistema dinâmico é a formalização matemática do conceito científico geral de

um processo bem definido. Os estados, futuros e/ou passados, de muitos sistemas

físicos, químicos, biológicos, ecológicos, económicos e até mesmo sociais podem ser

previstos, até certo ponto, se for conhecido o seu estado atual e as leis que regem a

sua evolução. Desde que essas leis não variem com o tempo, o comportamento de 15

um determinado sistema pode ser considerado como completamente definido pelo seu

estado inicial. Assim, a noção de um sistema dinâmico inclui um conjunto de estados

possíveis (espaço de estados) e uma lei da evolução do estado no tempo (Kuznetsov,

1998).
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A abordagem dinâmica para a geração de comportamentos assenta nos seguintes

princípios: (i) variáveis comportamentais – descrevem um comportamento particular e

definem dimensões particulares nas quais o comportamento pode variar; e (ii) dinâmica

comportamental – de acordo com a qual é possível gerar comportamentos através de

soluções atratoras de sistemas dinâmicos.5

Estes conceitos foram estendidos e aplicados por Bicho (2000) para desenvolver

arquiteturas de controlo para robôs móveis autónomos, tornando-os capazes de se mo-

vimentarem em ambientes desconhecidos a priori , modelando o comportamento dos

robôs através de equações diferenciais.

2.1 Variáveis comportamentais10

Para descrever um comportamento, no que se refere à abordagem dinâmica, é necessário

definir as variáveis que permitem descrever, parametrizar e representar internamente o

estado do sistema (variáveis comportamentais), isto é, o comportamento. Num dado

instante, o comportamento corresponde a um ponto no espaço da dimensão comporta-

mental. As variáveis escolhidas devem satisfazer os requisitos seguintes:15

• as variáveis comportamentais devem permitir a implementação de sistemas de

controlo que imponham os seus valores num sistema de atuadores;

• possibilidade de especificar os valores obtidos pelos sensores da plataforma robó-

tica;

• os valores especificados para uma variável comportamental, que representam uma20

tarefa, devem ser independentes do seu valor atual;

• em qualquer instante, um comportamento tem que estar associado a um valor

específico da correspondente variável comportamental e a cada tarefa tem que

estar associado um valor ou conjunto de valores desta variável.

Por exemplo, na tarefa de navegação de um robô móvel autónomo, o seu movi-25

mento deve ser controlado de forma a que direções onde se encontrem obstáculos sejam

evitadas, enquanto que a direção na qual está a posição desejada (e.g. alvo) deve ser

seguida. Para exprimir o comportamento que este movimento representa no ambiente
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que rodeia o robô móvel autónomo (relativamente a um eixo arbitrário mas fixo, Ox),

a direção de navegação, φ, é uma variável comportamental adequada, pois obedece a

todos os requisitos acima referidos. Na Figura 2.1 ψobs é uma direção a evitar, devido à

presença de um obstáculo, enquanto que ψdes é a direção desejada, direção na qual se

encontra a posição de destino. Note-se que estes dois valores não dependem do valor 5

que a direção φ possa ter.

ObstacleDesired

Figura 2.1: Representação da variável comportamental φ, a variável escolhida para gerar o
movimento do robô móvel autónomo para uma direção desejada e simultaneamente evitar colisões
com obstáculos. O retângulo representa um obstáculo na direção ψobs e a estrela representa a
posição desejada na direção ψdes.

As velocidades linear e angular são também possíveis variáveis comportamentais.

2.2 Dinâmica comportamental

De forma a controlar o movimento de um robô, torna-se necessário gerar valores ao longo

do tempo para as variáveis comportamentais. Os sistemas dinâmicos são contínuos no 10

tempo e são definidos por uma equação diferencial na qual as variáveis de estado são

as variáveis comportamentais. Por exemplo, para a direção de navegação, φ, o sistema

dinâmico define a taxa de variação da direção de navegação em função do seu valor

atual:

dφ

dt
= f (φ,parâmetros) (2.1) 15

A função f define um campo vetorial, i.e. a cada ponto do espaço é associado um vetor

f (φ). Cada vetor determina a direção e a taxa de variação com a qual o sistema se
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moverá a partir do ponto onde este se encontra.

2.2.1 Pontos de equilíbrio e sua estabilidade

Como princípio de design, usam-se soluções particulares dos sistemas dinâmicos desig-

nadas por pontos de equilíbrio ou pontos fixos. Estas soluções são os pontos nos quais

o campo vetorial é nulo:5

dφ

dt

∣∣∣∣
φ=φPontoEquílibrio

= f (φPontoEquílibrio) = 0 (2.2)

Pontos de equilíbrio são soluções constantes dos sistemas dinâmicos, isto é, em que

o sistema (por si próprio) não muda de estado. No entanto, um ponto de equilíbrio pode

ser classificado quanto à sua natureza, como: (i) assintoticamente estável; (ii) marginal-

mente estável; ou (iii) instável. Quando o sistema se encontra num ponto de equilíbrio10

instável, qualquer perturbação externa levará este a sair do ponto de equilíbrio e, se

nada o contrariar, mover-se-á para um ponto de equilíbrio estável. A Figura 2.2 ilustra

o efeito de uma perturbação quando um sistema se encontra num ponto de equilíbrio.

Ao aplicar uma pequena perturbação externa em cada uma das bolas inicialmente em

Ponto de equilíbrio
instável

Ponto de equilíbrio
estável

Ponto de equilíbrio
marginalmente estável

Figura 2.2: Estabilidade de pontos de equilíbrio.

repouso (bolas para as quais as setas apontam), estas comportam-se de forma diferente,15

quando num ponto de equilíbrio:

(a) assintoticamente estável – a bola tende sempre a convergir para esse ponto de

equilíbrio;

(b) marginalmente estável – a bola fica no ponto em que estiver quando a perturbação

cessar; ou20
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(c) instável – a bola cai para um dos lados, direito ou esquerdo, dependendo da pertur-

bação, afastando-se do ponto de equilíbrio instável.

Para um sistema dinâmico de uma variável, a estabilidade do ponto de equilíbrio

pode facilmente ser medida graficamente. Na Figura 2.3 e na Figura 2.4 estão repre-

sentados gráficos de sistemas dinâmicos de uma variável (neste caso φ), em que a taxa 5

de variação está definida em função de φ. Os pontos nos gráficos onde dφ
dt

= 0, são os

pontos de equilíbrio do sistema dinâmico, e o declive de dφ
dt

em cada ponto de equilíbrio

indica a sua natureza quanto à estabilidade. Os pontos φA e φR representados nos

gráficos da Figura 2.3 e da Figura 2.4 são, respetivamente, os pontos de equilíbrio dos

sistemas dinâmicos representados. Na Figura 2.3, φA representa um atrator, i.e. um 10

ponto de equilíbrio assintoticamente estável, e na Figura 2.4 φR representa um repulsor,

i.e. um ponto de equilíbrio instável.

2.2.1.1 Atratores

Na Figura 2.3 estão representados um sistema dinâmico linear e um não linear, com um

ponto de equilíbrio em φ = φA. O declive de dφ
dt

nesse ponto é negativo, pelo que este 15

é assintoticamente estável. Deste modo, qualquer que seja o valor de φ, o sistema dinâ-

mico convergirá para φ = φA, i.e. o sistema converge no tempo para o estado definido

pelo ponto de equilíbrio. Estes pontos de equilíbrio são designados por atratores, porque

atraem a variável comportamental para o valor por si especificado. Esta classificação

pode ser verificada graficamente, considerando um ponto ligeiramente à esquerda de 20

φA, por exemplo φA1 , onde a taxa de variação da variável comportamental é positiva,

logo, o sistema adquire valores cada vez mais próximos do ponto de equilíbrio definido

por φA. Analogamente, para valores ligeiramente à direita de φA, por exemplo φA2 , a

taxa de variação da variável comportamental é negativa, pelo que esta assume valores

cada vez mais próximos do ponto de equilíbrio definido por φA. Os campos vetoriais 25

de ambos os sistemas dinâmicos comportam-se como forças atrativas que conduzem o

sistema para o estado especificado por φ = φA.

Por exemplo, num robô móvel autónomo, no comportamento dirigir-se para um alvo,

a direção na qual este se encontra é um valor desejado para a direção de navegação
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0

(a) Sistema dinâmico linear com representação

do atrator.

0

(b) Sistema dinâmico não linear com represen-

tação do atrator.

Figura 2.3: Atratores de um sistema dinâmico.

do robô. Assim, no campo vetorial correspondente, pode-se tornar essa direção num

atrator, definindo um zero com declive negativo nessa direção, como é o exemplo de φA
nos gráficos da Figura 2.3.

O alcance das variáveis comportamentais segundo o qual é exercida a força atrativa

pode ser limitado, quando a força atrativa não é exercida sobre toda a dimensão da5

variável comportamental, caso contrário este é ilimitado. Por conseguinte, um conceito

importante associado aos pontos de equilíbrio é a bacia de atração. Para um dado

atrator, a bacia de atração diz respeito à região na qual se fazem sentir os efeitos de

atração.

2.2.1.2 Repulsores10

Na Figura 2.4 estão representados um sistema dinâmico linear e um não linear com um

ponto de equilíbrio em φ = φR. O declive de dφ

dt
nesse ponto é positivo, pelo que

este é instável. Deste modo, qualquer que seja o valor de φ diferente de φR, o sistema

dinâmico divergirá de φ = φR, i.e. no tempo o sistema diverge do estado definido pelo

ponto de equilíbrio. Estes pontos de equilíbrio são designados por repulsores, porque15

repelem a variável comportamental do valor por si especificado. Esta classificação pode

ser verificada graficamente, considerando um ponto ligeiramente à esquerda de φR, por

exemplo φR1 , onde a taxa de variação da variável comportamental é negativa, logo, o

sistema adquire valores cada vez mais afastados do ponto de equilíbrio definido por φR.
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Analogamente, para valores ligeiramente à direita de φR, por exemplo φR2 , a taxa de

variação da variável comportamental é positiva, pelo que esta assume valores cada vez

mais afastados do ponto de equilíbrio definido por φR. Os campos vetoriais de ambos

os sistemas dinâmicos comportam-se como forças repulsivas que afastam o sistema do

estado especificado por φ = φR.

0

(a) Sistema dinâmico linear com representação

do repulsor.

0

(b) Sistema dinâmico não linear com represen-

tação do repulsor.

Figura 2.4: Representação gráfica de repulsores de um sistema dinâmico.

5

Por exemplo, num robô móvel autónomo, no comportamento evitar colisão com um

obstáculo, a direção na qual está localizado o obstáculo é um valor indesejado para a

direção de navegação do robô. Assim, no campo vetorial correspondente, pode-se tornar

essa direção num repulsor, definindo um zero com declive positivo nessa direção, como

é o exemplo de φR nos gráficos da Figura 2.4. 10

O alcance das variáveis comportamentais segundo o qual é exercida a força repulsiva

pode ser limitado, quando a força repulsiva não é exercida em toda a dimensão da variável

comportamental, caso contrário este é ilimitado. Analogamente à bacia de atração, a

bacia de repulsão diz respeito à região na qual se fazem sentir os efeitos de repulsão.

2.2.1.3 Força e estabilidade 15

Para os sistemas dinâmicos lineares, Figuras 2.3a e 2.4a, o declive determina a força

atrativa ou repulsiva do ponto de equilíbrio. No caso de um ponto de equilíbrio as-

sintoticamente estável, i.e. atrator, quanto maior for o declive nesse ponto mais forte

será a força de atração exercida por esse ponto e mais rápido o sistema relaxará para
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esse mesmo ponto de equilíbrio atrator. De igual forma, para um ponto de equilíbrio

instável, i.e. repulsor, quanto maior for o declive nesse ponto mais forte será a força de

repulsão exercida por esse ponto do campo vetorial e mais rápido o sistema se afastará

desse mesmo ponto de equilíbrio repulsor. Quando o sistema se encontra num ponto

de equilíbrio instável, a taxa de variação é nula, pelo que terá que existir uma pertur-5

bação externa para que o sistema possa escapar desse ponto de equilíbrio instável. As

perturbações, normalmente denominadas por ruído, estão inerentemente associadas à

aquisição de informação sensorial em sistemas reais. Assim, num robô móvel autónomo

real não há a necessidade de adicionar ruído ao sistema para que ele consiga escapar de

pontos de equilíbrio instáveis. Caso se trate de um sistema ideal, i.e. não haja ruído na10

aquisição da informação sensorial e não haja ruído numérico, então para garantir que o

sistema consegue sair de um ponto de equilíbrio instável é necessário adicionar ruído ao

campo vetorial resultante.

O sistema dinâmico da Figura 2.3a, na forma genérica, pode ser descrito por:

dφ (t)
dt

= −λ (φ (t)− φA) (2.3)15

pelo que, conforme a demonstração no Apêndice B, a evolução temporal de φ (t) é dada

por:

φ (t) = φA + (φ (0)− φA) e−λ.t (2.4)

Dado que a relaxação do sistema é exponencial, esta é caracterizada por uma constante

de relaxação definida por τ = λ−1.20

Por exemplo, se uma perturbação inicial coloca o sistema dinâmico da Figura 2.3a

no ponto φA1, i.e. φ (0) = φA1, então o sistema convergirá para o valor especificado por

φA de acordo com (2.4). A relaxação para o atrator, φA, será tanto mais rápida quanto

menor for a constante de relaxação, τ , definida por:

τ = − 1
d

dφ
f (φ, parâmetros)

∣∣∣∣
φ=φPontoEquílibrio

= − 1
λ

(2.5)25

Através do valor de τ pode-se classificar um ponto de equilíbrio quanto à sua

estabilidade como: (i) assintoticamente estável, se τ > 0; (ii) marginalmente estável, se

τ = 0; e (iii) instável, se τ < 0.
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Segundo Perko (2000), a estabilidade do atrator φA do sistema dinâmico não linear,

Figura 2.3b pode ser obtido aproximando este sistema dinâmico a um sistema dinâmico

linear na vizinhança do ponto de equilíbrio φA. Expandindo o campo vetorial f (φ) numa

série de Taylor em torno do ponto de equilíbrio e mantendo apenas os termos de primeira

ordem é produzida a dinâmica com um campo vetorial linear, 5

dφ (t)
dt

= f (φ) ≈
(
df (φ)
dφ

∣∣∣∣
φ=φA

)
(φ− φA) (2.6)

cuja solução tem a forma de (2.4) e onde a constante de tempo ou de relaxação, τ ,

é dada pelo inverso do declive do campo vetorial no ponto de equilíbrio, tal como para

um sistema dinâmico linear. Assim, a constante de tempo ou de relaxação, τ , dada por

(2.5), pode também ser usada para obter informação sobre a estabilidade dos pontos de 10

equilíbrio de um sistema dinâmico não linear.

2.2.2 Comportamentos elementares para o controlo da direção de na-

vegação

Neste trabalho, tal como em Bicho (2000), de forma a que um robô móvel autónomo

se dirija para um alvo e simultaneamente evite colisões com obstáculos, estáticos e/ou 15

dinâmicos, o controlo da direção de navegação assenta em dois comportamentos ele-

mentares: (i) dirigir-se para uma posição desejada; e (ii) evitar colisões com obstáculos.

A Figura 2.5 servirá como base para a apresentação dos detalhes dos conteúdos

teóricos para cada um dos comportamentos elementares utilizados, apresentados nas

subsecções seguintes. Nela estão representadas duas situações distintas em que um 20

robô móvel pretende navegar para uma posição desejada (representada pela estrela) na

qual sente a presença de obstáculos de ambos os lados. Na Figura 2.5a há espaço

suficiente (entre os obstáculos A e B) para o robô móvel navegar diretamente para a

posição desejada, passando entre os obstáculos, enquanto que na Figura 2.5b o robô

móvel não tem espaço suficiente (entre os obstáculos A e B) para navegar diretamente 25

para a posição desejada.
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des

B

A

(a) Com passagem direta possível.

des

A

B

(b) Sem passagem direta possível.

Figura 2.5: Robô móvel orientado para a posição desejada (representada pela estrela), mas
sente dois obstáculos, A e B.

2.2.2.1 Comportamento orientar-se para uma direção desejada

Este comportamento é responsável por orientar um robô móvel para uma direção de-

sejada (direção na qual se encontra a posição desejada). Para modelar este comporta-

mento, é utilizado o sistema dinâmico dado por:

dφ

dt
= fdes (φ) = −λdes · sin (φ− ψdes) (2.7)5

com {φ, ψdes} ∈ [0, 2π] rad. Este sistema dinâmico erige um atrator na direção especi-

ficada por ψdes e um repulsor na direção oposta, ψdes + π, (ver Apêndice C), com uma

magnitude de atração controlada por λdes > 0, como representado na Figura 2.6.

Por princípio de design a direção de navegação do robô móvel segue de perto o

atrator, motivo pelo qual para fins de análise de estabilidade se pode linearizar o sistema10

dinâmico não linear em torno do atrator. Assim, no tempo, a direção de navegação do

robô convergirá para o valor especificado pelo parâmetro ψdes, com uma constante de

relaxação definida por τdes = λdes
−1, quando na vizinhança do ponto de equilíbrio.

Para o sistema dinâmico definido por (2.7), a gama angular sobre a qual é exercida

a força de atração, i.e. a bacia de atração, é todo o espaço da variável comportamental,15

i.e. φ = [0, 2π] rad.
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0

Figura 2.6: Representação gráfica do campo vetorial responsável por atrair um robô móvel para
uma direção desejada, ψdes, referente à ilustração da Figura 2.5.

2.2.2.2 Comportamento evitar direções indesejadas

Este comportamento é responsável por repelir o robô móvel de direções indesejadas, i.e.

direções nas quais existem obstáculos (estáticos e/ou dinâmicos) que sejam detetados.

Para modelar o comportamento evitar colisões com um obstáculo, é utilizado o sistema

dinâmico dado por: 5

dφ

dt
= fobs (φ) = λobs · (φ− ψobs) · exp

(
−(φ− ψobs)2

2 · σ2

)
(2.8)

o qual erige um repulsor na direção especificada por ψobs (ver Apêndice C), com uma

bacia de repulsão controlada por σ (ver Figuras 2.7 e 2.8) e com magnitude de repulsão

controlada por λobs > 0.

A magnitude de repulsão, λobs, é dada por: 10

λobs = β1 · exp
(
− d

β2

)
(2.9)

onde d representa a distância do robô móvel (local onde se encontra o sensor de distância)

ao obstáculo, β1 > 0 controla a magnitude máxima de repulsão e β2 > 0 o decaimento

dessa magnitude de repulsão com o aumento da distância do robô móvel à obstrução.

O controlo da bacia de repulsão, σ, é dado por: 15

σ = arctan
(

R

R+ d
+ d

R+ d
tan

(Γ
2

))
(2.10)
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Obstacle

Figura 2.7: Representação do parâmetro que controla da bacia de repulsão, σ, sobre a qual a
força repulsiva exerce efeito.

onde R representa o raio do robô e Γ a gama de deteção angular do sensor de distância,

como representado na Figura 2.7.

Para, simultaneamente, repelir a direção de navegação, φ, de N direções é utilizado

o sistema dinâmico resultante da soma das contribuições de cada uma das N obstruções,

dado por:5

dφ

dt
= Fobs (φ) =

N∑
i=1

λobs,i · (φ− ψobs,i) · exp
(
−(φ− ψobs,i)2

2 · σi2

)
(2.11)

com λobs,i > 0, onde i representa cada um dos setores de deteção de obstáculos.

Quando são detetadas obstruções de ambos os lados do robô móvel (Figura 2.5)

a distância entre essas obstruções pode ou não permitir a sua passagem. Quando

a distância entre os obstáculos permite a passagem direta para a posição de destino10

(Figura 2.5a) a dinâmica de controlo dada por (2.11) erige um atrator numa direção

entre os mesmos (Figura 2.8a). Neste exemplo, o atrator resultante não está centrado

entre ψobs,A e ψobs,B, tendo ficado mais próximo da direção do obstáculo A, devido a

este estar ligeiramente mais afastado que o obstáculo B, fazendo com que a magnitude

de repulsão do obstáculo A seja menor que a do obstáculo B (λobs,A < λobs,B). No15

entanto, para a situação em que a distância entre os obstáculos não é suficiente para

que o robô móvel navegue diretamente para a posição desejada (Figura 2.5b), a mesma

dinâmica de controlo referente erige um repulsor com bacia de repulsão suficientemente
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0

(a) Com passagem direta possível.

0

(b) Sem passagem direta possível.

Figura 2.8: Representação gráfica dos campos vetoriais responsáveis por repelir um robô mó-
vel de direções indesejadas, ψobs,A e ψobs,B , e o seu resultante, referentes às ilustrações da
Figura 2.5.

larga, para que o robô móvel evite a direção em que navega e também as direções em que

os obstáculos se encontram (Figura 2.8a). Devido à magnitude de repulsão do obstáculo

A ser menor que a do obstáculo B (λobs,A < λobs,B), para a direção de navegação atual

(φ = ψdes = π/2 rad), o valor do campo vetorial resultante é negativo (dφ/dt < 0) o

que fará com que o robô móvel rode no sentido horário, evitando a obstrução pelo lado 5

direito do obstáculo A.
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2.2.2.3 Sobreposição dos comportamentos elementares

O comportamento global, i.e. o controlo da direção do robô móvel, resulta da sobrepo-

sição dos comportamentos elementares descritos anteriormente, uma vez que ambas as

contribuições atuam em simultâneo, Figura 2.9.

O campo vetorial resultante da sobreposição dos comportamentos elementares des-5

critos anteriormente é dado por:

dφ

dt
= fdes (φ) + Fobs (φ) + fstoch (2.12)

O campo vetorial resultante é afetado de uma força estocástica, fstoch, do tipo

Ruído Branco Gaussiano de variância unitária, ξ, com variância efetiva especificada por

Q. Na ausência deste ruído, o sistema não seria capaz de escapar de pontos de equilí-10

brio instáveis quando a variável comportamental se encontrasse exatamente num desses

pontos de equilíbrio. Isto poderia levar o robô a navegar nessa direção e colidir com

os obstáculos. Em termos práticos, num sistema real, a utilização do termo estocástico

pode por vezes tornar-se dispensável, dado que a aquisição sensorial já é afetada de

ruído. No entanto, esta força estocástica pode ser utilizada para introduzir ruído no15

sistema de controlo por forma a testar a sua robustez, ou para fazer com que a variável

comportamental se afaste mais rapidamente de um ponto de equilíbrio instável (repul-

sor). Por princípio de design, os parâmetros são sintonizados de forma a que a direção

de navegação esteja sempre perto de um atrator da dinâmica resultante.

Os gráficos da Figura 2.9 apresentam todos os campos vetoriais relativos às si-20

tuações ilustradas na Figura 2.5. A Figura 2.9a mostra a dinâmica comportamental

resultante da integração dos comportamentos elementares apresentados para a situação

em que o robô tem espaço suficiente entre os obstáculos para se dirigir para a posição

desejada (Figura 2.5a). O sistema dinâmico responsável por evitar colisões com obstácu-

los reforça o atrator do sistema dinâmico que atrai o robô móvel para a direção do alvo.25

Da sobreposição dos comportamentos elementares pode ser observado que no compor-

tamento resultante (dφ/dt) existem 3 atratores (φ ≈ {0.02π, 0.45π, 1.07π} rad), os

quais representam as três possibilidades de alcançar a posição desejada e 3 repulso-
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0

(a) Com passagem direta possível.

0

(b) Sem passagem direta possível.

Figura 2.9: Sobreposição dos comportamentos que governam a direção de navegação de um
robô móvel, referente à ilustração apresentada na Figura 2.5.

res (φ ≈ {0.15π, 0.80π, 1.47π} rad), referentes às direções dos obstáculos e à direção

oposta à da posição desejada. A Figura 2.9b mostra a dinâmica comportamental re-

sultante da integração dos comportamentos elementares apresentados para a situação

em que o robô não tem espaço suficiente entre os obstáculos para se dirigir para a

posição desejada (Figura 2.5b). Desde que o sistema seja devidamente sintonizado, o 5

repulsor da dinâmica responsável por evitar colisões com obstáculos prevalece sobre o

atrator da dinâmica que faz o robô navegar para a posição desejada. A sobreposição
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das contribuições dos dois obstáculos detetados (A e B) atuam no robô como se apenas

de uma obstrução se tratasse. Este repulsor é erigido na posição “média” entre os dois

obstáculos com uma bacia de repulsão que abrange ambas as obstruções. Para a situa-

ção apresentada, pode ser observado que no comportamento resultante (dφ/dt) existem

dois atratores (φ ≈ {0.05π, 0.99π} rad), os quais representam as duas possibilidades de5

alcançar a posição desejada, i.e. contornar o conjunto das obstruções pelo lado direito

ou pelo lado esquerdo, e dois repulsores (φ ≈ {0.52π, 1.48π} rad), impedindo o robô

de navegar entre os obstáculos (A e B) e forçando-o a ir para a posição desejada.

2.3 Controlo da velocidade linear

Controlando apenas a direção de navegação do robô (φ) este não se consegue deslocar10

no ambiente. Assim, a velocidade linear do robô (v) é utilizada como variável compor-

tamental, sendo controlada por um sistema dinâmico linear, o qual pode ser dado por:

dv

dt
= −λv · (v − ν) (2.13)

onde λv controla a taxa de relaxação da velocidade linear v para o valor de velocidade15

especificado por ν.

A seguinte hierarquia das taxas de relaxação asseguram que o sistema relaxa para

um atrator dando precedência ao comportamento evitar colisões com obstáculos sobre

o comportamento dirigir-se para uma posição desejada:

λdes << λobs,i << λv << dt−1 (2.14)20

onde dt representa o tempo do ciclo de computação do algoritmo de controlo.

2.4 Bifurcações

Ao movimento de um robô autónomo estão, implicitamente, associadas variações das

direções desejada e indesejada(s), bem como das magnitudes das forças de atração e

repulsão erigidas. As contribuições individuais do campo vetorial variam no tempo (por-25

que o robô se desloca e/ou o ambiente se altera os sensores do robô móvel sentem tais
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alterações) e consequentemente, o(s) ponto(s) de equilíbrio estável(is) e instável(is) do

sistema dinâmico pode(m) variar. Como o campo vetorial resultante (2.12) é depen-

dente de parâmetros, se estes mudarem pode levar ao aparecimento de bifurcações na

dinâmica resultante.

As bifurcações correspondem a mudanças no número de pontos de equilíbrio e/ou 5

na estabilidade dos pontos de equilíbrio de um sistema dinâmico. A teoria da bifurcação

local ajuda à tomada de decisões em torno de pontos em que o sistema deve mudar de

um tipo de estado comportamental para outro. Através de bifurcações o robô é capaz

de “decidir” de forma flexível o comportamento apropriado (Bicho, 2000).

A Figura 2.10 representa uma sequência de três instantes de tempo durante o 10

movimento de um robô móvel (e os correspondentes campos vetoriais), durante o qual

surge uma bifurcação no sistema dinâmico resultante. Os obstáculos A e B estão

colocados de tal forma que o robô não tem espaço para navegar diretamente para a

posição desejada (representada pela estrela). Esta configuração leva a que o ponto de

equilíbrio resultante da dinâmica de evitar colisões com obstáculos seja exatamente no 15

ponto médio entre ψobs,A e ψobs,B, que também coincide com a direção da posição

desejada.

Nos painéis do lado esquerdo da Figura 2.10 são representados os três instantes de

tempo onde a distância do robô aos obstáculos (A e B) diminui. Nos correspondentes

painéis do lado direito estão representados os respetivos campos vetoriais e a magnitude 20

máxima das contribuições dos obstáculos (λobs,A e λobs,B), bem como as suas bacias de

repulsão. Como a magnitude de repulsão de cada obstáculo (λobs,i) é função da distân-

cia a que o robô se encontra desse obstáculo (di), quando a distância aos obstáculos

diminui a contribuição do comportamento evitar colisões com obstáculos aumenta, po-

dendo superar a contribuição do comportamento dirigir-se para uma direção desejada. 25

Quando tal acontece, ocorre uma bifurcação do tipo garfo (pitchforck bifurcation) no

sistema dinâmico resultante, onde um atrator se torna um repulsor e simultaneamente

dá origem a outros dois atratores, como ilustrados na Figura 2.11. As posições angula-

res dos pontos fixos estáveis (atratores) estão representadas por círculos e a dos pontos

fixos instáveis (repulsores) por asteriscos. Em função da distância do robô aos obstá- 30
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des

AB

(a1) dA = dB = 47.5 cm.

0

(a2) Dinâmica referente à situação representada em (a1).

des

AB

(b1) dA = dB = 42.5 cm.

0

(b2) Dinâmica referente à situação representada em (b1).

des

AB

(c1) dA = dB = 37.5 cm.

0

(c2) Dinâmica referente à situação representada em (c1).

Figura 2.10: Ilustração de uma sequência de situações que leva a uma bifurcação no sistema
dinâmico que controla a direção de navegação de um robô móvel.
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culos (para a situação aqui descrita, A e B), para uma situação como a ilustrada na

Figura 2.10, a estabilidade dos pontos de equilíbrio altera-se, levando ao aparecimento

de uma bifurcação no comportamento. Esta bifurcação (para o caso em análise) ocorre

para uma distância aos obstáculos de d = 0.425 m. Alterando os parâmetros λdes, β1

ou β2 a distância a que a bifurcação ocorre será influenciada. É de salientar que, em

Attractor
Repeller

Figura 2.11: Posição angular dos pontos fixos (atratores e repulsores) do comportamento
resultante para a situação representada na Figura 2.10.

5

situações como a da Figura 2.10c2 (a direção de navegação em cima de um ponto de

equilíbrio instável – repulsor), apenas a contribuição de fstoch (ou o ruído da aquisição

sensorial) fará com que o sistema não fique “preso” no repulsor, uma vez que o campo

vetorial resultante na direção de navegação é nulo.
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Esta página, intencionalmente, apenas contém esta frase.
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Capítulo 3

Os robôs móveis

Um robô é uma máquina que é capaz de provocar alterações no ambiente em resposta a

estímulos sensoriais, sendo que os móveis são uma classe de robôs que têm a capacidade

de se deslocarem no ambiente onde estão inseridos (Martinez-Gomez et al., 2014). Este 5

tipo de máquina é constituída por um conjunto de hardware ao qual está associado pelo

menos um software.

Neste capítulo são descritos, em termos de hardware e de software, os dois robôs

utilizados nas tarefas de transporte.

3.1 Hardware 10

Os robôs utilizados neste trabalho são idênticos (ver Figura 3.1), quer em termos de

forma quer nas características do hardware que os constituem. São não-holonómicos e

cada um está equipado com os seguintes sensores e atuadores:

(a) bússola;

(b) sensores de distância (do tipo infravermelho); 15

(c) sistema de visão omnidirecional;

(d) suporte para apoio da carga a transportar; e

(e) rodas motrizes (sistema de direção diferencial).

Estes sensores e atuadores estão montados numa estrutura circular de alumínio, consti-

tuída por 3 andares espaçados de 28 cm e 14 cm (ver Figura 3.1). Cada robô r ∈ {L,H}, 20
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em que r = L representa o robô Leader e r = H o robô Helper , tem raio (Rr) igual a

22.5 cm. Em termos computacionais, cada robô está equipado com um embedded PC

com um processador Centrino de um núcleo a 1.5 GHz, 512.0 MB de RAM e com o

sistema operativo Windows Embedded Standard 7. Como fonte de energia, para alimen-

tar o hardware necessário, cada robô móvel possui uma bateria de 12 V com 70 Ah de5

capacidade de energia, ligada a conversores DC–DC de forma a satisfazer a(s) gama(s)

de alimentação de cada dispositivo. A Figura 3.1 mostra um dos robôs utilizados.

Figura 3.1: Um dos robôs reais utilizados nesta tese.

3.1.1 Bússola

A bússola tem como finalidade obter a direção de navegação do robô r, φr, em relação

a um eixo de referência externo, Ox. Nas ilustrações ao longo desta tese a direção de10

navegação pode ser inferida pela orientação (do vértice com ângulo de maior amplitude)

do triângulo nele representado, como representado na Figura 3.2.

O sensor utilizado para recolher a informação da direção de navegação do robô

foi o módulo CMPS10 da Devantech Ltd (ver Figura 3.3). Este sensor incorpora um

50



Capítulo 3. Os robôs móveis

Figura 3.2: Representação da direção de navegação de um robô r, φr.

magnetómetro e um acelerómetro de 3 eixos. Assim, para funcionar como bússola,

apenas foi utilizado um dos três eixos do magnetómetro, através da interface RS232.

Figura 3.3: Sensor CMPS10 da Devantech Ltd.

Na Tabela 3.1 são apresentadas as principais características do sensor utilizado.

Tabela 3.1: Principais características do sensor CMPS10.

Tensão de alimentação [V] 3.3 a 5

Taxa de aquisição [Hz] 75

Saída [16 bit / 8 bit] 0 a 3599 / 0 a 255

Resolução [◦] 0.1

Corrente nominal [mA] 25

Interface [comunicação] I2C / RS232 / PWM

Dimensões [mm] 24 × 18

Em termos práticos, toda a informação sensorial é medida em relação à direção de

navegação do próprio robô, pelo que o valor retornado por este sensor apenas serve para 5

efeitos de documentação de resultados obtidos.
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3.1.2 Sensores de distância

Os sensores de distância são utilizados para medir distâncias a possíveis obstáculos nas

direções em que apontam, cobrindo um determinada gama angular simétrica em relação

à direção de navegação do robô, sendo representados na Figura 3.4 pelos círculos sobre

a circunferência que delimita o robô. Esta gama angular encontra-se dividida em N5

setores com características iguais e igualmente espaçados, sendo N o número de sensores

de distância. Cada sensor de distância está centrado num dos N setores dessa gama

angular, com N ∈ {2n+ 1 : n ∈ N}, aos quais correspondem as distâncias di,r, com

i ∈ {1, ..., N}. di,r representa a distância do robô r à obstrução detetada na direção

apontada pelo seu sensor i.10

O
b
s
t
a
c
le

Figura 3.4: Informação referente aos sensores de distância. Os círculos na borda do robô
representam os N sensores de distância (aqui N = 11), simetricamente distribuídos em relação
à direção de navegação (φr). O retângulo do lado esquerdo do robô representa um obstáculo, o
qual é detetado pelos setores i = {8, 9}.

Tendo como referência a direção de navegação do próprio robô r, i = 1 representa o

setor mais à direita e i = N o setor mais à esquerda. A posição angular e a gama angular

de um setor i do robô r são definidas pelos parâmetros Θi,r e Γi,r, respetivamente,

como ilustra a Figura 3.4. Θi,r tem como referência a direção de navegação do robô r e

assume-se que Γi,r é centrada na direção em que o setor i aponta (ψobs,i,r = φr + Θi,r).15

Quanto às orientações das obstruções, estas são medidas com recurso à informação

sensorial dos N setores responsáveis pela deteção de obstruções nas direções em que

apontam. Quando um obstáculo é detetado apenas por um dos setores, é assumido que
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a orientação dessa obstrução é perpendicular ao setor i que a deteta.

No robô Leader , para recolher a informação das distâncias a obtruções, foram

utilizados N = 11 sensores GP2Y0A da Sharp (ver Figura 3.5a). Enquanto que, no

robô Helper , para recolher a informação das distâncias a obtruções, foi utilizado 1 LiDAR

URG–04LX da Hokyuo (ver Figura 3.5b). Para o LiDAR, a gama de deteção angular 5

foi dividida em 21 setores (i.e. N = 21). Os sensores de distância GP2Y0A da Sharp

(a) Sharp GP2Y0A. (b) Hokyuo URG–04LX.

Figura 3.5: Sensores de distância.

são do tipo infravermelho, enquanto que o LiDAR URG–04LX da Hokyuo é do tipo

laser. As principais caraterísticas de ambos podem ser consultadas na Tabela 3.2. No

Leader , os N = 11 setores responsáveis por medir as distâncias às obstruções estão

dispostos como mostra na Figura 3.4, correspondendo os valores medidos à distância 10

entre o robô e a obstrução sentida. No Helper , o LiDAR está colocado no centro do

Tabela 3.2: Principais características dos sensores de distância.

Características Sharp GP2Y0A Hokyuo URG–04LX

Gama de deteção longitudinal [cm] 20 a 150 2 a 400

Gama de deteção angular [◦] 30 240

Tipo de saída Analógica USB ou RS-232

Frequência [ms/scan] 30 100

Resolução longitudinal | angular [mm | ◦] – 1 | 0.36

Precisão [mm] – 10

Dimensões [mm] 45 × 22 × 19 50 × 50 × 70

53



Capítulo 3. Os robôs móveis

robô, no entanto, aos valores medidos pelos N = 21 setores é subtraído o valor do raio

do robô (Rr = 0.225 m) de forma a obter as distâncias entre o robô e as respetivas

obstruções.

3.1.3 Sistema de visão omnidirecional

O sistema de visão omnidirecional utilizado é baseado numa câmara de vídeo digital5

apontada para um espelho convexo, ambos montados numa estrutura rígida. O eixo

vertical à lente da câmara de vídeo está alinhado com o eixo vertical do espelho que passa

no ponto de convexão, sendo o centro da imagem na câmara de vídeo o correspondente

à imagem no ponto de convexão do espelho (ver Figura 3.6).

(a) Esquema. (b) Real. (c) Imagem capturada.

Figura 3.6: Sistema de visão omnidirecional.

As principais características deste sistema de visão podem ser consultadas na Ta-10

bela 3.3.

A utilização do sistema de visão omnidirecional tem como função obter informação

referente à posição desejada para um robô r. A Figura 3.7 mostra a informação retirada

pelo sistema de visão referente à posição desejada (representada pela estrela) que se

encontra a uma distância ddes,r do centro do robô r e desfasada de αdes,r em relação à15

direção de navegação do próprio robô (φr).

A direção desejada para o robô r, em relação ao referencial externo Ox, é dada por:

54



Capítulo 3. Os robôs móveis

Tabela 3.3: Principais características do sistema de visão omnidirecional.

Formato de imagem 4 × 3

Resolução [px] 640 × 480

Formato de cor RGB

Interface Firewire

Frame rate [fps] 30

Dimensões [mm] 185 × 95 × 95

Figura 3.7: Informação retirada do sistema de visão omnidirecional. A estrela representa a
posição desejada para o robô.

ψdes,r = φr + αdes,r (3.1)

A câmara de vídeo do sistema de visão está ligada a um computador que captura

e processa as imagens. Para cada imagem/frame é calculada a localização da posição

desejada no ambiente, i.e. os valores de αdes,r e ddes,r. Para as posições desejadas 5

são utilizadas landmarks coloridas, as quais são reconhecidas pelo sistema de visão

permitindo assim obter a informação referente à localização da posição desejada.

Na Figura 3.8 pode ver-se a deteção de uma landmark azul e a respetiva segmen-

tação para duas situações distintas: (i) na Figura 3.8a e na Figura 3.8b a landmark está

a 1.2 m de distância do robô; e (ii) na Figura 3.8c e na Figura 3.8d a landmark está 10

a 3.7 m de distância do robô. Estas medidas são de centro a centro, i.e. do centro do

robô móvel ao centro de deteção da landmark.

Como ilustra a Figura 3.9 a posição angular da posição desejada (mancha branca),

αdes,r, pode ser obtida diretamente através da posição angular do centro da mancha seg-
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(a) Posição desejada perto. (b) Segmentação de (a).

(c) Posição desejada longe. (d) Segmentação de (c).

Figura 3.8: Determinação da informação referente à posição desejada para o robô móvel.

mentada relativamente ao centro da imagem (eixo vertical do robô que é também onde

está montado o sistema de visão). Uma vez que as landmarks são paralelepípedos de

40 cm × 30 cm × 25 cm, i.e. de dimensões conhecidas, foi construída de forma empírica

uma tabela que relaciona a distância real com a distância em pixeis (centro da mancha

detetada ao centro da imagem), de forma a obter uma equação para determinação da5

distância real do centro do robô a uma landmark, que é dada por:

ddes,r = −2.769× 10−4 · p3 + 6.346× 10−2 · p2 − 6.439 · p+ 244.333 (3.2)

onde p representa a distância (em pixeis) do centro da mancha detetada ao centro da

imagem.
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Figura 3.9: Informação retirada do sistema de visão omnidirecional.

3.1.4 Suporte instrumentado de apoio para a carga

O suporte para apoio da carga a transportar, além da funcionalidade de suportar a carga,

providencia informação do movimento desta. O suporte (ver Figura 3.10) é constituído

por uma junta rotacional passiva e uma junta prismática semi-passiva (atuação por molas

para a retornar para o centro). Com o suporte desenvolvido, é possível medir qual a 5

direção da carga relativamente à direção de navegação do próprio robô r, αc,r, e o desvio

da mesma relativamente ao centro do próprio robô r, dc,r, com um desvio máximo de

Dc,max. Assim, como ilustrado na Figura 3.10, a orientação da carga relativamente ao

referencial externo é dada por: ψc,r = φr + αc,r.

Figura 3.10: Informação retirada do suporte para apoio da carga a transportar.

Os suportes instrumentados de apoio da carga têm como características: dc,r ∈ 10

]Dc,min, Dc,max[ e αc,r ∈ [−π, π] rad, com −Dc,min = Dc,max = 200 mm. Na Ta-
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bela 3.4 constam as principais características deste suporte.

Tabela 3.4: Principais características do suporte instrumentado de apoio para a carga.

Junta prismática
Interface Analógico

Deslocamento [V] [0, 5]

Junta rotacional

Interface RS232

Gama [deg×10] 0 a 3599

Resolução [bits] 12

Para garantir que o deslocamento da carga relativamente ao centro do robô r (dc,r)

é aproximadamente o mesmo em cada robô da equipa, a junta prismática de cada suporte

é atuada passivamente por um par de molas, como ilustrado na Figura 3.10. Através

da compressão e expansão das molas, as respetivas forças elásticas fazem com que o5

ponto de apoio da carga, tendencialmente, se desloque para o centro do robô, como em

Hashimoto et al. (1993), Wang et al. (2004) e Fujii et al. (2007).

3.1.5 Rodas motrizes / Cinemática

No que concerne às rodas motrizes diferenciais, estas são o único meio de atuação

ativa em cada um dos robôs, estando dispostas como representado na Figura 3.11 (dois10

retângulos pretos com os cantos arredondados). Para atuar corretamente sobre as rodas

motrizes é necessário conhecer os parâmetros Dwheels e Rwheels, distância entre as rodas

e raio das rodas, respetivamente. As velocidades de rotação das rodas esquerda e direita

Figura 3.11: Disposição das rodas motrizes num robô móvel. O triângulo ao lado de cada uma
das rodas representa o sentido de rotação positivo dessa roda motriz.

do robô r, respetivamente ωleft,r (3.3) e ωright,r (3.4), são função das velocidades linear
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(vr) e angular (ωr) desejadas e dos referidos parâmetros.

ωleft,r = 1
Rwheels

(
vr + Dwheels

2 ωr

)
(3.3)

ωright,r = 1
Rwheels

(
vr −

Dwheels

2 ωr

)
(3.4)

Para dar estabilidade à plataforma robótica, existem duas rodas caster na base do 5

robô, alinhadas com o eixo da direção de navegação do robô (uma na parte dianteira e

a outra na parte traseira do robô).

As principais características dos atuadores constam na Tabela 3.5.

Tabela 3.5: Principais características das rodas motrizes.

Raio das rodas [mm] 45

Distância entre rodas [mm] 367

Velocidade linear máxima [m/s] 0.5

Quando as velocidades linear e angular são controladas e atuadas com precisão, o

robô pode recorrer a técnicas de dead-rockoning, usando equações geométricas simples 10

para calcular momentaneamente a posição onde se encontra relativamente a um ponto

inicial conhecido. A orientação (φr) e a posição (xr, yr) do robô r no plano xOy,

relativamente a uma orientação e posição iniciais, podem ser calculadas através da

integração das seguintes equações:

dxr (t)
dt

= vr · cos (φr (t)) (3.5) 15

dyr (t)
dt

= vr · sin (φr (t)) (3.6)

dφr (t)
dt

= ωr (t) (3.7)

onde vr e ωr são obtidos a partir de sistemas dinâmicos (cf. Capítulo 5). 20

59



Capítulo 3. Os robôs móveis

3.2 Software

Para cada um dos componentes de hardware (sensores e atuadores) foi desenvolvido

um middleware como sendo uma camada de abstração de hardware. Cada middleware

realiza as respetivas operações de atuação e/ou aquisição sensorial ao nível do interface

de hardware, i.e. realiza a operação de comunicação com a API1 do respetivo hardware,5

e as operações referentes às comunicações ao nível do interface socket, seguindo a

topologia cliente/servidor (ver Figura 3.12).

Control Application

Middleware

Device 1

Middleware

Device 2

Middleware

Device M

Hardware

API 1

Hardware

API 2

Hardware

API M

...

...

Socket interface

Hardware interface

Figura 3.12: Hierarquia no acesso ao hardware.

Cada robô móvel tem a sua aplicação de controlo, a qual é responsável pelo proces-

samento de toda a informação sensorial e respetiva atuação motora (conforme descrito

no Capítulo 5). Do ponto de vista da aplicação de controlo, cada robô pode ser visto10

como representado na Figura 3.13, em que a atuação motora e o acesso à informa-

ção sensorial é feito através dos middlewares. As aplicações de controlo dos robôs são

clientes e os middlewares são servidores. Assim, cabe a cada middleware atuar e/ou

responder de acordo com a mensagem recebida da aplicação de controlo.

1API – Application Program Interface.
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Vision System

Payload Support

Distance Sensors

Parameters

Motor Wheels

Compass

Position

Figura 3.13: Variáveis de entrada (i.e. referência para os atuadores) e saída (i.e. informação
sensorial) dos robôs.

3.2.1 Comunicação

As mensagens de comunicação referentes ao nível de interface socket seguem o protocolo

de comunicação TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol), tendo sido

desenvolvida uma biblioteca utilizando recursos da framework YARP (Fitzpatrick et al.,

2008). Cada mensagem de rede é enviada como sendo um objeto do tipo yarp::os::bottle 5

contendo vários campos de dados/informação. Como ilustrado na Figura 3.14, cada uma

das mensagens comunicadas contém os seguintes campos:

(i) Error Code – número inteiro para sinalizar a ocorrência de um erro;

(ii) Text – mensagem de texto (poderá ser uma descrição do erro);

(iii) Command – número inteiro positivo constante da lista de comandos; 10

(iv) P Parameters – número inteiro para indicar a quantidade, P , de Parameters que

a mensagem contém;

(v) Parameters – vetor de dimensão P com dados inteiros;

(vi) D Data – número inteiro para indicar a quantidade, D, de Data que a mensagem

contém; e 15

(vii) Data – vetor de dimensão D com dados flutuantes de precisão simples.
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Uma vez que os campos Parameters e Data são de dimensão variável, de forma a facilitar

o desempacotamento da mensagem no destinatário, procede-se ao envio das respetivas

quantidades de informação através dos campos P Parameters e D Data, respetivamente.

D...

2

P...M e s s a g e

Error

Code
Text Command

P

Parameters

D

Data

2

Parameter

1
Datum

1

int string int int int int float

Figura 3.14: Campos do protocolo de comunicação utilizado nas mensagens de rede.
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Capítulo 4

Simulador

O CoopDynSim (Machado et al., 2012) é um simulador 3D de robótica capaz de emular

múltiplos robôs ou equipas de robôs, obstáculos e alvos, como ilustra a Figura 4.1.

Este simulador foi desenvolvido no Laboratório de Robótica Móvel e Antropomórfica, do 5

Departamento de Eletrónica Industrial, da Universidade do Minho. Neste simulador é

utilizado o motor de física Newton Game Dynamics (Jerez and Suero, 2007) e o motor

gráfico OpenGL (Segal and Akeley, 1992).

O simulador foi desenvolvido tendo em consideração os robôs existentes no referido

Figura 4.1: Ambiente virtual do simulador CoopDynSim.

63



Capítulo 4. Simulador

laboratório, i.e. os robôs simulados têm características idênticas e os mesmos interfaces

que os reais, e seguem uma topologia cliente/servidor. Tal como nos robôs reais, nos

robôs virtuais deste simulador, os módulos de hardware emulados são servidores que

respondem a pedidos feitos pelos clientes, sendo os clientes os módulos da aplicação

de controlo. Uma vez que a forma de acesso ao hardware físico é a mesma que ao5

hardware emulado, a aplicação que controla um robô real poderá ser a mesma que

controla um robô virtual. Sendo cada robô virtual composto por diversos módulos, a

adição ou remoção de hardware emulado (i.e. sensores e/ou atuadores virtuais) torna-se

uma tarefa facilitada.

4.1 Estrutura10

Do ponto de vista da implementação, a Figura 4.2 representa o diagrama de blocos do

simulador. Este é constituído por três threads essenciais:

(i) main thread – gestão do interface com o utilizador;

(ii) physics thread – execução da simulação; e

(iii) graphics thread – visualização da simulação.15

A main thread é a responsável por toda a gestão da interface com o utilizador,

principalmente a inserção e/ou remoção de Objects, Robots e Targets através das res-

petivas interfaces de gestão (cf. secção 4.2). A physics thread é a responsável pela

execução da simulação a uma frequência de 100 Hz. A graphics thread é a responsável

pela visualização da simulação, sendo executada com uma frequência de 10 Hz.20

Cada objeto, designado genericamente de ObjectSim, é composto por duas partes

distintas:

(i) física – responsável pelo cálculo da localização do objeto; e

(ii) gráfica – responsável pela representação 3D do objeto.

Estas partilham informações sobre a localização do próprio objeto, como ilustrado na25

Figura 4.3.

Cada componente de hardware, referente aos sensores e aos atuadores de um robô,

designado genericamente de ComponentSim, é composto por um ObjectSim ao qual
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O
b
je

c
ts

 M
a
n
a
g
e
r

R
o
b
o
ts

 M
a
n
a
g
e
r

T
a
rg

e
ts

 M
a
n
a
g
e
r

Main Window

Simulator
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ObjectSim 1

ObjectSim 2

ObjectSim i

...
Robot 1

Robot 2

Robot j

...

Target 1

Target 2

Target k

{
{
{

Figura 4.2: Representação básica da implementação de objetos e robôs no simulador.

ObjectSim

Physics GraphicsData

Figura 4.3: Representação de um objeto no simulador, o qual partilha dados entre a sua
componente física e gráfica.

estão associadas funções de atuação e/ou aquisição (para esse mesmo objeto), como

representado na Figura 4.4.

Special functions

ComponentSim

ObjectSim
Acquisition

and/or

Actuation

Figura 4.4: Um componente de hardware no simulador é um ObjectSim com funções de aqui-
sição e/ou atuação.

Cada robô virtual é constituído por ObjectSims (Figura 4.3) e ComponentSims
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(Figura 4.4), os quais podem ser ligados uns aos outros através de juntas, como ilustrado

na Figura 4.5. Cada robô virtual disponibiliza interfaces socket para o seus sensores e

atuadores, seguindo o mesmo protocolo de comunicação implementado nos robôs reais.

Robot

[ObjectSim]

Chassis

Socket Interface

Joint 1
[ComponentSim]

Left Wheel

[ComponentSim]

Right Wheel

[ObjectSim]

Front Caster Wheel

[ObjectSim]

Rear Caster Wheel

[ComponentSim]

Distance Sensor 1
... [ComponentSim]

Distance Sensor N

Jo
int 2

Joint 3

Joint 4
Jo

in
t 

5

Jo
in

t 
i

...

Figura 4.5: Diagrama de blocos, em termos de ObjectSim e ComponentSim, para a represen-
tação de um robô virtual composto por uma estrutura mecânica (chassis), duas rodas motrizes
(left whell e right wheel), duas rodas-livres (front caster wheel e rear caster wheel), e N sensores
de distância (distance sensor 1, ..., distance sensor N).

Os targets são objetos com características detetáveis pelos robôs (Figura 4.6). Por

simplificação de implementação, os targets são objetos simples (cilindros) coloridos, os5

quais são reconhecíveis pelos robôs virtuais.

Special functions

TargetSim

ObjectSim
Searchable
Property

Figura 4.6: Representação de um target.

4.2 Interface com o utilizador

Na janela da interface principal (Figura 4.7a), o utilizador pode aceder aos menus e

também manipular a perspetiva de visualização desejada do ambiente de simulação.

A inserção e/ou remoção de objetos, robôs ou alvos é realizada através do menu10
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(a) Janela principal do simulador CoopDynSim.

File

Load Scenario...

Exit

(b) File.

View

Axis

Contours

Distance Rays

Trail

(c) View.

Manage

Object

Robot

Target

(d) Manage.

Arena

Empty

Walls Around

Box 1

Box 2

Cylinder Big

Cylinder Medium

Load From File...

(e) Arena.

Tools

Clear Trail

(f) Tools.

Help

About

(g) Help.

Figura 4.7: Janela principal de interface com o utilizador e a expansão dos menus.

Manage (Figura 4.7d), o qual disponibiliza a janela da interface correspondente (Fi-

gura 4.8, Figura 4.9 e Figura 4.10).

Através da janela representada na Figura 4.8, o utilizador pode inserir, remover

ou atualizar objetos simples (caixas, cilindros ou esferas). Utilizando o campo Name

e os grupos Size, Position e Orientation é possível especificar o nome, as dimensões, 5

a posição e a orientação do objeto selecionado. Para inserir um objeto, o utilizador

deverá selecionar um objeto da lista Type, enquanto que para atualizar ou remover

deverá escolher qual o objeto da árvore List que pretende executar a ação, seguido das

respetivas ações Insert, Update ou Remove, respetivamente.

Através da janela representada na Figura 4.9, o utilizador pode inserir, remover ou 10

atualizar robôs (independentes ou em equipa). Utilizando o campo Name e os grupos
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Figura 4.8: Janela da interface para gestão de objetos, referente ao menu Manage.

Position, Orientation e Color pode especificar o nome, a posição, a orientação e a cor

para o robô ou equipa de robôs selecionado. No caso de uma equipa de robôs para

o transporte de um objeto, o utilizador pode ainda definir o comprimento da carga a

transportar. Para inserir um robô ou equipa de robôs, o utilizador deverá selecionar

da lista Type, enquanto que para atualizar ou remover deverá escolher qual o robô ou5

equipa de robôs da árvore List que pretende executar a ação, seguido das respetivas

ações Insert, Update ou Remove, respetivamente.

Figura 4.9: Janela da interface para gestão dos robôs, referente ao menu Manage.

Através da janela representada na Figura 4.10, o utilizador pode inserir, remover ou

atualizar alvos (landmarks para serem reconhecidos pelos robôs). A cor e a posição para

um alvo é especificada utilizando o seletor Color e o grupo Position. Para inserir basta10
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especificar a cor e posição para o novo alvo, enquanto que para atualizar ou remover

deverá escolher qual o alvo da lista List que pretende executar a ação, seguido das

respetivas ações Insert, Update ou Remove, respetivamente.

Figura 4.10: Janela da interface para gestão dos alvos, referente ao menu Manage.

O menu Arena (Figura 4.7e) tem como finalidade facilitar a construção dos am-

bientes de simulação, podendo o utilizador optar pela seleção de um dos ambientes 5

predefinidos (Empty, Walls Around, Box 1, Box 2, Cylinder Big ou Cylinder Medium)

ou então carregar um ambiente definido num ficheiro <world_name>.world (ver Fi-

gura 4.11) através da seleção de Load From File... .

Nos ficheiros de definição de ambientes de simulação, o campo size do grupo

FLOOR especifica as dimensões (x, y, z) do paralelepípedo que será a base do am- 10

biente de simulação, enquanto que os grupos WALL_<1> a WALL_<n> especificam

os obstáculos no ambiente de simulação. Em cada um desses grupos, o campo type

especifica um dos objetos constantes da lista de objetos disponíveis da interface de ges-

tão de objetos (Figura 4.8), e os campos size, position, orientation e mass especificam,

respetivamente, o tamanho (x, y, z), a posição (x, y, z), a orientação (φ, ψ, θ) e a 15

massa do objeto a ser inserido. Caso se pretenda que o objeto não se mova, i.e. que

seja como uma parede, a massa deverá ser nula.

A opção Load Scenario..., do menu File (Figura 4.7b), tem como finalidade facilitar
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Figura 4.11: Modelo para os ficheiros de definição de um ambiente de simulação.

a colocação de robôs e alvos no ambiente de simulação, permitindo ao utilizador carregar

um cenário pré definido num ficheiro <scenario_name>.scenario (ver Figura 4.12).

Nos ficheiros de definição de ambientes de simulação, o campo file do grupo

WORLD especifica qual o ficheiro de definição do ambiente de simulação. O grupo

TARGET pode conter como campos as cores disponíveis na janela de gestão dos alvos5

(Figura 4.10), seguida(s) das respetivas coordenadas (x, y, z). Os grupos ROBOT_1

a ROBOT_<n> especificam os robôs integrantes no cenário para a simulação, onde o

Figura 4.12: Modelo para os ficheiros de definição de um cenário de simulação.
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campo type conterá um dos tipos de robôs disponíveis na interface de gestão dos robôs

(Figura 4.9), os campos name, position, orientation e color, especificam a identificação

do robô ou equipa de robôs, a posição (x, y, z) no ambiente de simulação, a orienta-

ção (φ, ψ, θ) e a cor (r, g, b), respetivamente. O campo payload apenas é utilizado

nos grupos que definem equipas de robôs para transporte de objetos, para as quais é 5

necessário definir o comprimento e a largura da carga que transportam.

No menu View (Figura 4.7c), o utilizador pode selecionar opções de visualização no

ambiente de simulação: (i) Axis – mostrar/ocultar os eixos coordenados xOy; (ii) Con-

tours – mostrar/ocultar os contornos de todos os elementos presentes no ambiente

de simulação; (iii) Distance Rays – mostrar/ocultar a linha correspondente à distância 10

medida pelos sensores de distância virtuais; e (iv) Trail – mostrar/ocultar o rasto do

percurso percorrido por cada robô, o(s) qual(is) pode(m) ser apagado(s) através da

opção Clear Trail do menu Tools (Figura 4.7f).

No menu Help (Figura 4.7g) consta a informação referente ao desenvolvimento

deste software. 15

4.3 Os robôs virtuais

Cada robô (virtual) é constituído por objetos virtuais que são acoplados através de

juntas. A Figura 4.13 ilustra os tipos de juntas utilizadas para a modelação dos robôs

virtuais:

(a) hinge – o objeto ancorado só pode rodar em torno de um eixo perpendicular ao eixo 20

ao qual está ancorado;

(b) slider – o objeto ancorado só pode deslizar sobre o eixo ao qual está ancorado;

(c) ball – o objeto ancorado pode girar em todas as direções; e

(d) rigid – o objeto ancorado não se move relativamente ao objeto ao qual está ancorado.

Em termos de representação no simulador, cada robô móvel (Figura 4.14a) é cons- 25

tituído por:

(a) um chassi (ObjectSim) – objeto de ancoragem para todas as restantes partes;

(b) duas rodas motrizes (ComponentSim) – cada uma ancorada no chassi através de
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(a) Hinge. (b) Slider. (c) Ball. (d) Rigid.

Figura 4.13: Tipos de juntas utilizadas nos robôs virtuais. Em todas as sub figuras, o objeto B

está ancorado no objeto A.

uma junta do tipo hinge;

(c) duas rodas-doidas (ObjectSim) – cada uma ancorada no chassi através de uma junta

do tipo ball ; e

(d) N sensores de distância (ComponentSim) – cada um ancorado no chassi através de

uma junta do tipo rigid.5

Quando o robô móvel é utilizado numa equipa de transporte de objetos, é-lhe

colocado um suporte de apoio da carga a transportar ancorado no centro do topo do

chassi do robô móvel, como ilustrado na Figura 4.14b. Tal suporte de apoio da carga a

transportar é composto por:

(a) uma base – ancorada no centro do topo do chassi através de uma junta do tipo10

rigid ;

(b) uma calha – ancorada na base do suporte através de uma junta do tipo hinge; e

(c) um end-effector – ancorado na calha através de uma junta do tipo slider.

Para emular o efeito da atuação das molas (secção 3.1.4) foi adicionada a atuação de

uma força na junta do tipo slider. O valor dessa força é função do deslocamento existente15

no end-effector do suporte.

No que concerne aos sensores de distância, estes são emulados recorrendo a uma

função de ray-trace disponível na biblioteca do motor de física utilizado (Newton Game

Dynamics), a qual pode devolver: (i) a primeira interseção; (ii) a última interseção; ou

(iii) todas as interseções. Definindo a linha de pesquisa do algoritmo de ray-trace no20

sensor de distância e o término da mesma no ponto correspondente ao alcance máximo

do sensor na direção em que este aponta, através da utilização da distância referente à
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(a) Robô independente. (b) Robô para uma equipa de transporte.

Figura 4.14: Juntas num robô móvel virtual.

primeira interseção obtém-se uma emulação aproximada de um sensor de distância.

O sistema de visão não se encontra representado no simulador em termos físicos

e gráficos mas é emulado recorrendo a informações absolutas presentes no simulador.

Através das coordenadas de um robô r e as de um alvo, recorrendo às funções trigo-

nométricas (4.1) e (4.2), obtém-se a distância a que um robô está relativamente a um 5

alvo, ddes,r, e qual a respetiva direção relativamente à sua direção de navegação, αdes,r,

respetivamente, como ilustra a Figura 4.15.

ddes,r =
√

(xdes − xr)2 + (ydes − yr)2 (4.1)

αdes,r = arctan2

(
ydes − yr
xdes − xr

)
− φr (4.2) 10

As coordenadas (xr, yr) e (xdes, ydes) representam, respetivamente, a posição de um

robô r e a posição de destino para esse mesmo robô. φr representa a direção de

navegação atual do robô r.
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Figura 4.15: Emulação do sistema de visão omnidirecional.

4.4 Exemplo de uma simulação

Para exemplificação/demonstração do funcionamento do simulador, a Figura 4.16 re-

presenta a disposição de um possível cenário onde dois robôs móveis R1 e R2 devem

navegar para os respetivos alvos T1 e T2, evitando colisões com obstáculos.

T2

T1

R1

R2

5 m

5 m

1.25 m 1.25 m

2 m

1 m

1 m

0.25 m

Figura 4.16: Disposição dos robôs e dos alvos num ambiente de simulação com vários obstá-
culos. T1 e T2 representam as posições desejadas para os robôs R1 e R2, respetivamente.

Para facilitar o setup da experiência, foram criados os ficheiros de definição da5

simulação, como ilustra a Figura 4.17. O ficheiro World_Sim.world define o ambiente

de simulação, onde o grupo:
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(i) FLOOR – define um chão de 5 m× 5 m;

(ii) WALL_1 a WALL_4 – definem quatro obstáculos delimitadores;

(iii) WALL_5 – define um obstáculo (do tipo box) no centro da arena, i.e. na posição

(x, y) = (0, 0) m;

(iv) WALL_6 – define um obstáculo (do tipo cylinder) com 0.5 m de raio, na posição 5

(x, y) = (−0.5,−0.75) m; e

(v) WALL_7 – define um obstáculo (do tipo sphere) com 0.5 m de raio, na posição

(x, y) = (0, 1.75) m.

O ficheiro Scenario_Sim.scenario define o ambiente de simulação, onde o grupo:

(i) WORLD – inclui o ambiente de simulação definido no ficheiro World_Sim.world ; 10

(ii) TARGET – define as posições de destino (target) T1 e T2, em (x, y) = (2, 2) m

e (x, y) = (−2,−2) m, de cor vermelha e verde, respetivamente;

(iii) ROBOT_1 – define o robô R1 na posição inicial (x, y) = (1.5, 1.5) m, orientado

segundo Ox e de cor vermelha; e

(iv) ROBOT_2 – define o robô R2 na posição inicial (x, y) = (−1.5,−1.5) m, orientado 15

segundo −Ox e de cor verde;

(a) Ficheiro de definição do ambiente de simulação. (b) Ficheiro de definição

do cenário de simulação.

Figura 4.17: Ficheiros de definição da simulação.

A Figura 4.18 apresenta screenshots de uma simulação no cenário da Figura 4.16.

Para controlo dos robôs, foram utilizadas duas instâncias de uma aplicação de controlo,
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que implementa a integração dos comportamentos básicos dirigir-se para uma posição

desejada e evitar colisões com obstáculos descritos no Capítulo 2. Esta aplicação de

controlo foi desenvolvida com o intuito de controlar um robô móvel desde uma posição

inicial até uma posição de destino, evitando simultaneamente colisões com obstáculos.

(a) t = t0. (b) t = t1. (c) t = t2.

(d) t = t3. (e) t = t4. (f) t = t5.

Figura 4.18: Instantes da simulação correspondente ao cenário da Figura 4.16, em que o
instante inicial está representado no frame correspondente a t = t0 e o instante final no frame

correspondente a t = t5.

4.5 Aplicação fora do âmbito desta tese5

A primeira utilização deste simulador fora do âmbito desta tese, foi no The Hands-on

Summer School Neuronal Dynamics Approaches to Cognitive Robotics 2011, decorrido

de 4 a 10 de setembro de 2011 na Universidade do Minho. Este summer school foi

organizado pelos investigadores principais do MARLab – Mobile and Antropomorphic

Robotics Laboratory – da Universidade do Minho – Portugal e pelos investigadores do10

INI – Institut für Neuroinformatik – da Ruhr-Universität Bochum – Alemanha. Nesse

summer school, sob tutoria dos investigadores de ambos os grupos de investigação,
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os participantes realizaram implementações práticas nos robôs que a organização dis-

ponibilizou. De entre esses robôs estavam os utilizados nesta tese, pelo que houve

participantes que implementaram um algoritmo de controlo para navegação individual

de um robô móvel autónomo (navegar para um alvo e evitar colisões com obstáculos).

Aos participantes foi-lhes fornecida uma biblioteca de comunicação com os módulos de 5

hardware (reais e/ou emulados) de forma a poderem implementar o respetivo software

de controlo em MATLAB®. Este simulador foi utilizado para sintonizar os parâmetros

do algoritmo de controlo e para validar o mesmo antes de o aplicar nos robôs reais.

A estrutura flexível deste simulador permitiu a inclusão de manipuladores robóticos

para serem usados no âmbito de um programa doutoral com o tema Development of 10

a robotic system to assist neurosurgeons in minimally invasive stereotactic brain pro-

cedures, de forma a poder estudar/selecionar o que melhor se adequa para a execução

da tarefa em causa. No âmbito desse tema, com o trabalho intitulado de Robotic im-

plantation of intracerebral electrodes for deep brain stimulation (Faria et al., 2013), foi

conseguida a distinção de best student paper award. 15

No âmbito das unidades curriculares de Robótica dos cursos de Engenharia Bio-

médica e de Engenharia Eletrónica Industrial e de Computadores, da Universidade do

Minho, os estudantes tiveram a oportunidade de simular o processo de controlo de

um manipulador robótico de 6 DoF para auxiliar o(s) cirurgião(ões) em neurocirurgias

estereotáxicas roboticamente assistidas. Nestas, o manipulador é a ferramenta de po- 20

sicionamento para implantação dos elétrodos de estimulação de regiões profundas do

cérebro. No final do semestre letivo, foram realizados inquéritos aos estudantes sobre a

ferramenta de simulação, e estes revelaram que a mesma foi bastante útil no processo

de ensino-aprendizagem (Faria et al., 2015).
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Esta página, intencionalmente, apenas contém esta frase.
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Capítulo 5

Arquitetura de controlo

Neste capítulo é apresentada a arquitetura de controlo para uma equipa de dois robôs

móveis autónomos, com o objetivo de em conjunto transportarem uma carga de grandes

dimensões, desde uma posição inicial até uma posição de destino, e simultaneamente 5

evitar colisões com obstáculos (estáticos e/ou dinâmicos). Para o design da arquitetura

foi usada uma abordagem de controlo distribuído, do tipo leader/helper. A formaliza-

ção da arquitetura de controlo é baseada na Teoria dos Sistemas Dinâmicos, conceitos

apresentados no Capítulo 2. Ao Leader é-lhe atribuída a função de conduzir a equipa,

desde uma posição inicial até uma posição desejada, cabendo ao Helper ajudá-lo no 10

transporte da carga. Ambos os robôs cooperam na tarefa de transporte, de forma a não

deixarem cair a carga e a evitarem colisões com os obstáculos durante a navegação.

Os robôs não têm conhecimento prévio do ambiente onde navegam, i.e. apenas co-

nhecem localmente o ambiente, recorrendo à informação sensorial disponível (a descrita

no Capítulo 3). É de salientar que os robôs têm conhecimento das dimensões da carga 15

a transportar, comprimento e largura, respetivamente, Cl e Cw (ver Figura 5.1). No en-

tanto, os robôs não estão equipados com nenhum sensor com o qual possam obter esta

informação (Cl e Cw), pelo que, para ultrapassar esta limitação sensorial, a informação

referente às dimensões da carga é previamente comunicada aos robôs.

Pelo facto de os robôs estarem fisicamente acoplados pela carga que transportam, a 20

arquitetura de controlo do movimento de cada robô móvel tem de levar em consideração

a presença desta. Assim, o transporte deve ser realizado de forma a garantir que não só
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LeaderHelper

Cargo

Figura 5.1: Equipa de dois robôs com uma carga de comprimento Cl e largura Cw.

os robôs móveis evitem colisões deles próprios com obstáculos, mas que garanta também

que são evitadas colisões da carga.

5.1 Efeitos da carga nos parâmetros da dinâmica de controlo

Numa tarefa de transporte cooperativo cada agente deve ter em consideração a presença

do(s) seu(s) parceiro(s) bem como da carga que transporta. A dinâmica de controlo5

apresentada no Capítulo 2, não contempla a presença da carga, pelo que apenas garante

que um robô móvel navegue sozinho para uma posição desejada e evite colisões, dele

próprio, com obstáculos (estáticos e/ou dinâmicos). Assim, de forma a garantir que os

robôs evitem colisões da carga com obstáculos é necessário modificar alguns parâmetros

definidos nesse capítulo.10

Para que haja uma navegação segura (livre de colisões), o parâmetro correspon-

dente ao raio do robô r ∈ {L,H} (onde L ≡ Leader e H ≡ Helper), Rr deverá ter

em consideração também a largura da carga, Cw, pelo que o seu valor modificado é

representado por:
∗
Rr = max

(
Rr,

Cw
2

)
(5.1)15

Esta modificação tem implícita a modificação da informação sensorial referente aos obs-

táculos, uma vez que os sensores de distância (responsáveis por detetar distâncias a

obstruções nas direções em que apontam) estão montados em torno do robô r de raio

Rr. Assim, para obter as distâncias do conjunto robô–carga às obstruções (ver Fi-

gura 5.2), os valores medidos pelos Nr sensores de distância (di,r) devem ser compensa-20

dos/modificados, fazendo com que a distância real do conjunto robô–carga à obstrução,
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na direção em que o sensor i do robô r aponta, seja dada por:
∗
di,r = di,r − dx,i,r (5.2)

em que dx,i,r, representa a distância desde o sensor i do robô r à extremidade do conjunto

robô–carga (considerando o raio modificado do robô r) na direção em que esse sensor

aponta, que é dada por: 5

dx,i,r =


∗
Rr∣∣∣sin (ψobs,i,r − ψc,r)

∣∣∣ −Rr ,
∣∣∣ψobs,i,r − ψc,r∣∣∣ < π

2
∗
Rr −Rr , caso contrário

(5.3)

com (ψobs,i,r − ψc,r) ∈ [−π, π] rad, em que ψobs,i,r representa a direção apontada pelo

sensor i do robô r e ψc,r a direção segundo a qual o robô r sente a carga, ambas

as direção são relativas ao referencial externo Ox. O primeiro ramo de (5.3) abrange

os setores que se encontram sob a região coberta pela carga, e o segundo abrange os 10

restantes setores (ver Figura 5.2).

O
b
s
ta
c
le

Cargo

Figura 5.2: Distâncias de um conjunto robô–carga a obstruções.

Em (2.10), o parâmetro que controla a gama angular sobre a qual é exercida a

força de repulsão referente ao setor i do robô r (σi,r) é influenciada diretamente pelo

raio do robô r (Rr) e pela distância à obstrução i desse mesmo robô (di,r). Assim,

devido à existência da carga, este parâmetro deve ser compensado/modificado, sendo 15

representado por:

∗
σi,r = arctan

 ∗
Rr

∗
Rr +

∗
di,r

+
∗
di,r

∗
Rr +

∗
di,r

tan
(Γi,r

2

) (5.4)
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De igual forma, o parâmetro que controla a magnitude de repulsão referente ao setor

i do robô r deve também ser modificado, sendo representado por
∗
λobs,i,r, o qual será

abordado mais à frente (cf. secção 5.2.2).

5.2 Controlo da direção de navegação

O sistema dinâmico que governa a direção de navegação do robô r ∈ {L,H} resulta da5

sobreposição de comportamentos elementares:

dφr
dt

= fdes,r (φr) + Fobs,r (φr) + fvir,r (φr) + fstoch,r (5.5)

A componente fdes,r (φr) de (5.5) representa o comportamento orientar-se para

uma direção desejada para o robô r, e é dada por:

fdes,r (φr) = −λdes,r · sin (φr − ψdes,r) (5.6)10

onde o parâmetro λdes,r ≥ 0 controla a magnitude de atração com que o robô r é

atraído para a direção desejada, especificada por ψdes,r ∈ [0, 2π] rad.

A componente Fobs,r (φr) de (5.5) representa o comportamento evitar colisões com

obstáculos para o robô r, e é dada por:

Fobs,r (φr) =
N∑
i=1

fobs,i,r (φr) (5.7)15

em que N ∈ {2n+ 1 : n ∈ N} representa o número de setores no qual a gama angular

de deteção dos obstáculos está dividida e fobs,i,r (φr) representa o comportamento ele-

mentar responsável por evitar colisão com o obstáculo referente ao setor i do robô r:

fobs,i,r (φr) =
∗
λobs,i,r · (φr − ψobs,i,r) · exp

−(φr − ψobs,i,r)2

2 · ∗
σi,r

2

 (5.8)20

onde o parâmetro
∗
λobs,i,r ≥ 0, definido em (5.16), controla a magnitude de repulsão

referente a uma obstrução detetada pelo setor i do robô r na direção especificada por

ψobs,i,r ∈ [0, 2π] rad, e o parâmetro ∗
σi,r > 0, definido em (5.4), controla a corres-

pondente bacia de repulsão, i.e. a gama angular sobre a qual a força repulsiva exerce

efeito.25

82



Capítulo 5. Arquitetura de controlo

A componente fvir,r (φr) de (5.5) representa o comportamento evitar colisões da

carga com obstáculos para o robô r, e é dada por:

fvir,r (φr) = −λvir,r · sin (φr − ψvir,r) (5.9)

onde o parâmetro λvir,r ≥ 0 controla a magnitude de atração com que o robô r é atraído

para a direção especificada por ψvir,r ∈ [0, 2π] rad. Esta direção especifica a direção 5

de um alvo virtual que faz com que a carga seja afastada das obstruções com maior

potencial de colisão.

Por fim, a componente fstoch,r de (5.5) representa uma força estocástica que é

responsável por garantir que a direção de navegação do robô r (φr) é capaz de escapar,

atempadamente, das direções nas quais se encontram os pontos de equilíbrio instáveis 10

(repulsores), ou até mesmo testar a robustez do sistema dinâmico global face a ruído, é

dada por:

fstoch,r =
√
Qr · ξ (5.10)

onde a variável ξ representa ruído branco Gaussiano de variância unitária e o parâmetro

Qr a variância efetiva desse mesmo ruído para o robô r. 15

5.2.1 Navegar numa direção desejada: fdes,r (φr)

A contribuição definida por (5.6) tem como função orientar o robô r na direção especi-

ficada por ψdes,r, com magnitude de atração controlada por λdes,r.

Para o robô Leader (r = L) a direção de navegação desejada é a direção segundo

a qual este vê o alvo (posição desejada), i.e. ψdes,L = ψtar,L (ver Figura 5.3). Assim, a 20

componente que atrai a direção de navegação do robô Leader (φL) para o alvo é dado

por:

fdes,L (φL) = −λdes,L · sin (φL − ψtar,L) (5.11)

com λdes,L ≥ 0 e ψtar,L ∈ [0, 2π] rad.

Para o robô Helper (r = H) a direção de navegação desejada é a direção segundo 25

a qual este sente o movimento da carga, i.e. ψdes,H = ψc,H . Assim, a componente que

atrai a direção de navegação do robô Helper (φH) para a direção do movimento da
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Target

Carg
o

Figura 5.3: Direções desejadas para ambos os robôs, Leader e Helper , respetivamente ψtar,L

e ψc,H . O alvo (posição desejada) está representado pela estrela pentagonal.

carga é dado por:

fdes,H (φH) = −λdes,H · sin (φH − ψc,H) (5.12)

com λdes,H ≥ 0 e ψc,H ∈ [0, 2π] rad.

Para ambos os robôs, o parâmetro λdes,r é dado por:

λdes,r = 1
τdes,r

(5.13)5

onde τdes,r > 0 define a constante de tempo de relaxação do sistema dinâmico (5.6)

com que este sistema relaxa para o atrator especificado.

5.2.2 Evitar colisões com obstáculos: Fobs,r (φr)

Numa tarefa de transporte de uma carga por mais do que um agente, quando não

há informação sobre a altura dos obstáculos, os agentes devem evitá-los/contorná-los10

pelo mesmo lado, i.e. se um agente o evita pelo lado direito (ou esquerdo) então o(s)

restante(s) devem fazê-lo por esse lado para evitar colisões da carga. Assim, nesta tarefa

os robôs devem evitar os obstáculos (estáticos e/ou dinâmicos) pelo mesmo lado.

Para evitar colisões do robô r com obstáculos é utilizado o comportamento evitar

colisões com obstáculos descrito no Capítulo 2. Porém, nesse capítulo é considerada a15

navegação individual de um robô móvel, pelo que, o robô pode decidir evitar os obstá-

culos por qualquer um dos dois lados (esquerdo ou direito). Quando os robôs navegam

em cooperação no transporte de uma carga, os obstáculos têm que ser evitados pelo
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mesmo lado, motivo pelo qual as direções onde são erigidos os repulsores, corresponden-

tes às obstruções detetadas, podem não ser nas direções em que os sensores de distância

apontam, como é o caso da situação ilustrada na Figura 5.4.

ObstacleTarget

Contribution zone

to be virtually

moved to...

Cargo

Figura 5.4: Movimentação virtual dos obstáculos.

Tomando como exemplo a situação representada na Figura 5.4, se fossem erigidos

repulsores nas direções em que os setores i apontam (ψobs,i,r = φr − θi,r) as obstruções 5

correspondentes aos setores i = {7, 8} seriam mais fortes que a do setor i = {5}. Em

situações como esta a dinâmica levaria o robô r a divergir da direção da sua orientação

desejada (para o Leader : ψdes,L = ψtar,L; para o Helper : ψdes,H = ψc,H), o que poderia

levar os robôs a navegarem em sentidos opostos, levando à queda da carga.

Deste modo, na arquitetura de controlo desenvolvida para cada um dos robôs, os 10

repulsores podem não ser erigidos nas direções nas quais as obstruções são detetadas.

Assim, as direções nas quais são erigidos os repulsores correspondentes às obstruções

detetadas são dadas por:

ψobs,i,r = φr +
∗
Θi,r (5.14)

onde
∗
Θi,r representa a posição angular modificada para a força repulsiva correspondente 15
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ao setor i do robô r, medida em relação à direção de navegação φr, a qual é dada por:

∗
Θi,r =



Θ N+1
2 −1,r , (−π/2 < (φr − ψc,r) < 0)∧

[(φr < ψobs,i,r < ψc,r)∨

[φr > ψc,r ∧ (φr < ψobs,i,r ∨ ψobs,i,r < ψc,r)]]

Θ N+1
2 +1,r , (0 < (φr − ψc,r) < π/2)∧

[(ψc,r < ψobs,i,r < φr)∨

[φr < ψc,r ∧ (ψc,r < ψobs,i,r ∨ ψobs,i,r < φr)]]

Θi,r , caso contrário

(5.15)

com (φr − ψc,r) ∈ [−π, π] rad e {φr, ψc,r, ψobs,i,r} ∈ [0, 2π] rad. O primeiro e segundo

ramos da função abrangem os setores em que é necessário modificar a posição angular do

respetivo repulsor. Esta alteração da posição angular ocorre apenas quando a direção5

de navegação do robô r relativamente à carga é tal que o seu movimento faz com

que a “empurre”, i.e. −π/2 < (φr − ψc,r) < π/2, como ilustrado na Figura 5.5. O

push range

C
a
rg

o

(a) Robô a “empurrar” a carga: a

direção de navegação φr é tal que

faz com que o robô navegue numa

direção que tende a aproximar-se do

seu parceiro.

pull range

C
a
rg

o

(b) Robô a “puxar” a carga: a di-

reção de navegação φr é tal que faz

com que o robô navegue numa di-

reção que tende a afastar-se do seu

parceiro.

Figura 5.5: Classificação do movimento do robô r em relação à carga.

primeiro ramo de (5.15) aplica uma movimentação virtual das obstruções referentes aos

setores que se encontrem delimitados, inferiormente, pela direção de navegação (φr) e,

superiormente, pela direção da carga (ψc,r), para a direção apontada pelo setor anterior10
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ao da direção de navegação, i.e. para a direção definida pelo setor i = (N + 1)/2 − 1

(ver Figura 5.6a). O segundo ramo é aplicado aos setores que se encontrem delimitados,

inferiormente, pela direção da carga (ψc,r) e, superiormente, pela direção de navegação

(φr), para a direção apontada pelo setor seguinte ao da direção de navegação, i.e.

i = (N+1)/2+1 (ver Figura 5.6b). O terceiro ramo é aplicado aos restantes setores, para 5

os quais não há movimentação virtual da contribuição desses obstáculos. A Figura 5.6

ilustra a movimentação virtual dos setores compreendidos entre a direção de navegação

(φr) e a direção segundo a qual o robô r sente a carga (ψc,r).

(a) Ilustração do ramo 1 de (5.15). (b) Ilustração do ramo 2 de (5.15).

Figura 5.6: Movimentação virtual da posição angular onde forças repulsivas atuam.

Para garantir que o robô parceiro não é detetado como sendo uma obstrução a

evitar, assumindo que não há obstáculos sob a carga que os robôs transportam, é elimi- 10

nada a contribuição dos setores cuja sua gama angular, Γi,r, se sobreponha com a gama

angular referente à localização do parceiro, Γc,r, (ver Figura 5.7). A sobreposição destas

gamas angulares ocorre quando se verifica a condição −Γc,r+
∗
Γi,r

2 ≤ (ψc,r − ψobs,i,r) ≤
Γc,r+

∗
Γi,r

2 . Assim, o parâmetro que controla a magnitude de repulsão passa a ser dado

por: 15

∗
λobs,i,r =


0 , −Γc,r+

∗
Γi,r

2 ≤ (ψc,r − ψobs,i,r) ≤ Γc,r+
∗
Γi,r

2

β1 · exp

− ∗
di,r
β2

 , caso contrário
(5.16)

com {ψc,r, ψobs,i,r} ∈ [0, 2π] rad, (ψc,r − ψobs,i,r) ∈ [−π, π] rad e
{

Γc,r,
∗
Γi,r

}
∈

]0, π/2] rad. ψc,r representa a direção da carga segundo o robô r, ψobs,i,r a direção
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Figura 5.7: Setores que detetam o parceiro como obstrução a evitar.

apontada pelo setor i do robô r, Γc,r a gama angular referente à localização do parceiro

e
∗
Γi,r a gama angular do setor i do robô r medida a partir do centro do próprio robô.

A gama angular referente à localização do parceiro é dada por:

Γc,r = 2 · arctan

 ∗
Rr
Cl

 (5.17)

A gama angular do setor i do robô r medida a partir do centro do próprio robô (ver5

Figura 5.7) é dada por:

∗
Γi,r = 2 · arctan

Di,r,max · tan
(Γi,r

2

)
Di,r,max +Rr

 (5.18)

onde Di,r,max representa o alcance máximo do setor i do robô r, Γi,r a gama de deteção

angular do sensor i do robô r e Rr o raio da plataforma mecânica do robô r.

5.2.3 Evitar colisões da carga: fvir,r (φr)10

O comportamento evitar colisões da carga pode ser visto como um comportamento

navegar numa direção desejada virtual, análogo ao comportamento responsável por atrair
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o robô Leader para o alvo (posição desejada) e ao de atrair o robô Helper para a

direção da carga. Em (5.9) o parâmetro ψvir,r especifica a direção de um alvo virtual

(no referencial Ox do robô r) para que, em trajetórias curvilíneas, a equipa alargue a

curvatura dessa trajetória de modo a evitar colisões da carga. A magnitude de atração

para essa direção é controlada por λvir,r. Contrariamente aos dois comportamentos 5

anteriores, a forma como são obtidos os valores dos parâmetros para este comportamento

são diferentes para ambos os robôs.

5.2.3.1 Robô Leader : λvir,L , ψvir,L

Para o robô Leader (r = L) o comportamento especificado por fvir,L (φL), dado por

(5.9), é responsável por desviar o robô Leader das obstruções do lado para o qual este irá 10

curvar, de forma a afastar a carga dos obstáculos com potencial de colisão, facilitando

a manobra ao seu parceiro.

Através do valor do campo vetorial fdes,r (φr) do robô r é possível obter informação

qualitativa sobre a posição angular da posição real desejada (relativamente à sua direção

de navegação, φr). Valores negativos de fdes,r (φr) indicam que a posição desejada 15

real se encontra para a direita do robô r, enquanto que valores positivos indicam que

a mesmo se encontra para a esquerda. Valores negativos de fobs,i,r indicam que a

obstrução referente ao setor i do robô r se encontra para a sua esquerda (em relação

à direção de navegação φr), enquanto que valores positivos indicam que o mesmo se

encontra para a direita. 20

A Figura 5.8 ilustra uma situação em que o robô Leader pretende navegar para

o alvo (estrela pentagonal) mas para tal precisará de contornar o obstáculo que sente

nessa direção.

Se este robô não levasse em consideração a presença da carga e, consequentemente,

o seu parceiro, este tenderia a navegar o mais próximo possível do obstáculo de forma a 25

tentar chegar ao alvo. Assim, introduzindo a força fvir,L (φL), que atrai o robô para um

alvo virtual na direção especificada por ψvir,L, afastando-o das obstruções (do lado para

o qual irá curvar) para uma distância definida por dvir,L, consegue-se uma navegação

segura (livre de colisões) do conjunto robô–carga.
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Virtual Target

Cargo

Figura 5.8: Posição angular do alvo virtual para o robô Leader .

A direção do alvo virtual, é dada por:

ψvir,L =


ψobs,turn −Ψvir,L , (φL − ψtar,L) < −Ψthres ∧ fobs,Sleft,L 6= 0

ψobs,turn + Ψvir,L , (φL − ψtar,L) > +Ψthres ∧ fobs,Sright,L 6= 0

ψobs,turn , caso contrário
(5.19)

onde (φL − ψtar,L) ∈ [−π, π] rad. ψobs,turn representa a orientação resultante das

obstruções detetadas, referente ao lado para o qual o robô irá curvar (relativamente

ao referencial Ox). Este valor é obtido através das distâncias dos setores. Ψvir,L é5

um parâmetro que controla o desfasamento da direção na qual se deve erigir o atrator

responsável por este comportamento. Ψthres representa o parâmetro que define o limiar

a partir do qual se considera que a direção de navegação está desalinhada com a direção

desejada real (alvo real). fobs,Sleft,L e fobs,Sright,L são as contribuições resultantes dos

setores i = Sleft e i = Sright, respetivamente, dadas por:10

fobs,Sside,r =
∑

i=Sside

fobs,i,r (5.20)

onde fobs,i,r representa a contribuição do setor i do robô r, dada por (5.8), com Sside ∈

{Sright, Sfront, Sleft} em que: Sright ∈ ∀i : Θi < −π/4; Sfront ∈ ∀i : −π/4 ≤ Θi ≤

π/4; e Sleft ∈ ∀i : Θi > π/4, com Θi ∈ [−π, π] rad.

A magnitude de atração definida por λvir,L ≥ 0 é função da distância mínima à15
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obstrução a evitar colisão da carga (cf. secção 5.2.4.1).

5.2.3.2 Robô Helper : λvir,H , ψvir,H

Para o robô Helper (r = H) este comportamento, representado por fvir,H (φH) , dado

por (5.9), é responsável por alinhar a direção da carga, ψc,H , com a direção de nave-

gação do Leader , φL, fazendo com que φL − ψc,H = 0. Assim, introduzindo a força 5

fvir,H (φH), que atrai o robô para um alvo virtual (estrela decagonal na Figura 5.9) na

direção especificada por ψvir,H , fará com que este robô alinhe a carga com a direção de

navegação do Leader .

Obstacle

Target

Virtual Target

Cargo

Figura 5.9: Representação do alvo virtual para o robô Helper .

A direção deste alvo virtual é dada por:

ψvir,H = ψc,H + Ψvir,H (5.21) 10

com ψvir,H ∈ [0, 2π] rad e

Ψvir,H =


−π2 , φL − ψc,H < 0
π

2 , φL − ψc,H ≥ 0
(5.22)

com (φL − ψc,H) ∈ [−π, π] rad.

O sinal do parâmetro Ψvir,H define o tipo de curvatura que o Helper precisa de

realizar para alinhar a direção da carga com a direção de navegação do Leader . Se o 15
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Leader estiver a curvar para a esquerda (φL−ψc,H < 0) ou para a direita (φL−ψc,H > 0),

o sinal será negativo ou positivo, respetivamente.

A magnitude de atração definida por λvir,H ≥ 0 será tanto maior quanto maior

for o desalinhamento da carga com a direção de navegação, φL − ψc,H = −αc,L, (cf.

secção 5.2.4.2).5

5.2.4 Integração dos comportamentos elementares fdes,r (φr) e fvir,r (φr)

O campo vetorial resultante para a direção de navegação do robô r advém da sobreposi-

ção dos comportamentos elementares (5.5). No entanto quer-se que o comportamento

evitar colisões com obstáculos, Fobs,r (φr), domine a dinâmica resultante. Assim, a

magnitude de atração resultante da sobreposição das contribuições fdes,r e fvir,r, com10

r ∈ {L,H}, deverá ser controlada de tal forma que garanta que o robô consegue escapar

das direções onde se encontram as obstruções, devendo haver um balanceamento entre

ambas as forças. Os comportamentos dirigir-se para uma posição desejada (fdes,r (φr))

e evitar colisões da carga (fvir,r (φr)) são definidos através de funções seno. Como a

adição de duas funções seno com a mesma frequência resulta numa outra função seno15

a essa mesma frequência (ver Apêndice D), então para facilitar o balanceamento entre

estas duas contribuições, as mesmas são tratadas como se apenas de uma contribui-

ção se tratasse, controlando a direção do atrator resultante destas duas contribuições,

ψdesvir,r, a qual se situa entre as direções ψdes,r e ψvir,r:

fdesvir,r (φr) = fdes,r (φr) + fvir,r (φr) = −λdesvir,r · sin (φr − ψdesvir,r) (5.23)20

onde o parâmetro λdesvir,r controla a magnitude de atração com que o sistema dinâmico

relaxa para a direção especificada pelo parâmetro ψdesvir,r ∈ [ψdes,r, ψvir,r].

Para ambos os robôs, o parâmetro λdesvir,r é dado por:

λdesvir,r = 1
τdesvir,r

(5.24)

onde τdesvir,r especifica a constante de tempo de relaxação do sistema dinâmico (junto25

ao atrator ψdesvir,r).

O cálculo do parâmetro ψdesvir,r é apresentado nas subsecções seguintes, para cada

um dos robôs.
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5.2.4.1 Robô Leader : ψdesvir,L

Para o robô Leader o parâmetro ψdesvir,L é dado por:

ψdesvir,L = ψvir,L + ψtar,L − ψvir,L

1 + exp
[
−µ (dobs,turn − dvir,L) + ln

(
ψtar,L − ψobs,turn
ψobs,turn − ψvir,L

)]
(5.25)

com (ψtar,L − ψvir,L) ∈ [0, 2π] rad. O parâmetro µ controla o declive da função sig-

moidal (ver Figura 5.10), i.e. controla o quão rápido este robô se coloca à distância 5

especificada por dvir,L das obstruções detetadas do lado para o qual pretende nave-

gar, ψobs,turn representa a orientação média das obstruções que serão contornadas para

conseguir alcançar a posição desejada e dobs,turn, dada por (5.26), representa a menor

distância do conjunto robô–carga a essas obstruções.

Figura 5.10: Representação gráfica da função que controla o valor do parâmetro ψdesvir,L, com
∆d = dobs,turn − dvir,L.

dobs,turn =


min (di,L) ,

(
i ∈ Sleft ∧ (φL − ψtar,L) < −Ψthres ∧ fobs,Sleft,L 6= 0

)
∨(

i ∈ Sright ∧ (φL − ψtar,L) > Ψthres ∧ fobs,Sright,L 6= 0
)

∞ , caso contrário
(5.26) 10

com (φL − ψtar,L) ∈ [−π, π] rad. Ψthres representa o parâmetro que controla o limiar

a partir do qual se considera que a direção de navegação está desalinhada com a direção
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desejada (alvo real).

Na representação ilustrada na Figura 5.8, o robô sente obstruções do lado para o

qual pretende curvar, i.e. pretende curvar para a esquerda para navegar até à posição

desejada (representada pela estrela pentagonal), e sente obstruções do lado Sleft. Essas

obstruções contribuirão para que o robô se “afaste” delas até uma distância de segurança5

especificada por:

dvir,L =
∗
Rr + Cl ·max (dvir,L,c, dvir,L,tar) (5.27)

em que
∗
Rr e Cl representam o raio do robô (levando em consideração a largura da

carga) e o comprimento da carga, respetivamente. dvir,L,c representa um fator para a

distância desejada à obstrução mais próxima (do lado para o qual o robô Leader pretende10

curvar) devido ao desalinhamento da carga com a direção de navegação do robô Leader

(φL−ψc,L+π) e dvir,L,tar um fator para a distância desejada às obstruções do lado para

o qual a equipa pretende navegar devido ao desalinhamento da direção de navegação do

robô Leader com a direção do seu alvo (φL − ψtar,L), com {dvir,L,c, dvir,L,tar} ∈ [0, 1]

(ver Figura 5.11).15

(a) Com a direção da carga. (b) Com a direção do alvo.

Figura 5.11: Influência do desalinhamento da direção de navegação do Leader na distância de
navegação em segurança para a carga.

A Figura 5.11a representa a influência do desalinhamento da carga relativamente à

direção de navegação do Leader (φL − ψc,L + π) na distância à obstrução com maior
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potencial de colisão para a carga, dvir,L,c. A Figura 5.11b representa a influência do

desalinhamento da direção de navegação do Leader com a direção da posição desejada

(φL − ψtar,L) na distância dvir,L,tar. Nos gráficos da figura, os pontos A e B são

utilizados para sintonizar essa relação.

5.2.4.2 Robô Helper : ψdesvir,H 5

Para o robô Helper o parâmetro ψdesvir,H é dado por:

ψdesvir,H = ψc,H + γ (5.28)

onde γ representa um desalinhamento intencional relativamente à direção da carga,

ψc,H . Quando o robô Leader navega numa direção tal que “puxa” a carga, −π/2 ≤

(φL − ψc,H) ≤ π/2, o Helper tenta alinhar a direção da carga com a direção de na- 10

vegação do Leader , mas quando este navega numa direção tal que “empurra” a carga,

−π/2 > (φL − ψc,H) > π/2, então o robô Helper afasta-se de forma a tentar colocar-se

atrás do Leader para poder alinhar a carga e para deixá-lo seguir para a posição desejada:

γ =



γmax ·

2
1 + exp (−µ · (φL − ψc,H + π)) − 1

2

1 + exp
(
µ · π2

) − 1
, (φL − ψc,H) < −π2

−γmax ·

2
1 + exp (−µ · (φL − ψc,H)) − 1

2

1 + exp
(
µ · π2

) − 1
, −π2 ≤ (φL − ψc,H) ≤ π

2

γmax ·

2
1 + exp (−µ · (φL − ψc,H − π)) − 1

2

1 + exp
(
µ · π2

) − 1
, (φL − ψc,H) > π

2

(5.29)

com (φL − ψc,H) ∈ [−π, π] rad. O parâmetro µ > 0 e γmax ∈
[
0, π2

]
rad controlam o 15

raio da curvatura que o robô Helper descreverá de forma a tentar alinhar a carga que
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transportam com a direção de navegação do robô Leader . A Figura 5.12 ilustra esta

função.

Figura 5.12: Representação gráfica do ângulo de curvatura do robô Helper em função do
desalinhamento da carga com a direção de navegação do robô Leader (φL − ψc,H).

5.3 Controlo da velocidade linear

O controlo da velocidade linear de um robô r = {L,H}, representada por vr, é realizado

através do sistema dinâmico definido por:5

dvr
dt

= −λv,r · (vr − νdes,r) (5.30)

onde o parâmetro λv,r > 0, dado por (5.31), controla a magnitude de atração com que

o sistema dinâmico converge para a velocidade especificada pelo parâmetro νdes,r. Para

ambos os robôs, o parâmetro λv,r é definido por:

λv,r = 1
τv,r

(5.31)10

onde τv,r > 0 define a constante de tempo de relaxação com que o sistema dinâmico

(5.30) converge para o atrator especificado por νdes,r.

O cálculo do valor do parâmetro νdes,r difere entre os robôs, e é apresentado nas

secções seguintes.
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5.3.1 Robô Leader : νdes,L

Para o robô Leader , r = L, o parâmetro que especifica a velocidade desejada, νdes,L, é

dado por:

νdes,L = Vdes,L · νdes,c · νdes,obs · νdes,tar (5.32)

em que Vdes,L, é uma constante, define a velocidade de navegação máxima para o robô 5

Leader e os fatores {νdes,c, νdes,obs, νdes,tar} ∈ [0, 1] representam atenuações para essa

velocidade.

O fator νdes,c, definido por (5.33), controla a velocidade desejada, levando em

consideração a informação proveniente do suporte de apoio para a carga a transportar.

Uma vez que os robôs estão fisicamente acoplados, os desvios da carga relativamente 10

aos centros dos robôs é aproximadamente o simétrico um do outro (dc,L ↑ ⇒ dc,H ↓),

pelo que, o deslocamento sentido pelo robô Leader é uma reflexão do deslocamento

sentido pelo robô Helper . Assim, se o robô Leader estiver a navegar a uma velocidade

superior à do seu parceiro abrandará de acordo com o desvio da carga relativamente ao

seu centro. 15

νdes,c = 1−
1− exp

(
µs ·

|dc,L|
Dc,max

)
1− exp (µs)

(5.33)

O parâmetro µs > 0, controla o decaimento exponencial, i.e. controla a redução do cor-

respondente fator de atenuação da velocidade linear, a variável dc,L contém informação

do deslocamento da carga referente ao centro do robô Leader e a constante Ds,max

representa o deslocamento máximo permitido para a carga (inerente ao limite físico do 20

suporte).

Por sua vez, o fator νdes,obs fará com que o próprio robô Leader reduza a sua

velocidade linear quando navegar próximo de obstáculos, para garantir que consegue

evitá-los atempadamente:

νdes,obs = 1− exp [−µobs (dobs,near −Dobs,min)]
1− exp [−µobs (Dobs,max −Dobs,min)] (5.34) 25

o parâmetro µobs > 0 controla o decaimento da respetiva exponencial, i.e. controla

a redução do respetivo fator de atenuação da velocidade linear. A variável dobs,near
representa a distância ao obstáculo mais próximo e as constantes Dobs,min e Dobs,max
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representam as distâncias mínima e máxima a uma obstrução (impostas pelos sensores

de distância).

Analogamente, o fator νdes,tar fará com que a velocidade do robô diminua quando

está a chegar à posição de destino. O critério de paragem é verificado quando a distância

do robô à posição final, representada por dtar ≥ 0, é igual ou inferior à distância definida5

pelo parâmetro dstop ≥ 0. O parâmetro kstop ≥ 1 controla a que distância da posição

final, definida por kstop · dstop, o robô deve começar a reduzir a velocidade para parar.

νdes,tar =


0 , dtar ≤ dstop

dtar−dstop

(kstop−1)·dstop
, dstop ≤ dtar ≤ kstop · dstop

1 , dtar ≥ dstop

(5.35)

A Figura 5.13 ilustra os perfís dos fatores de atenuação para o parâmetro νdes,L
(atrator do sistema dinâmico que controla a velocidade linear do Leader).

(a) Fator de atenuação em função do desvio da

carga ao centro do robô.

(b) Fator de atenuação em função da distância

ao obstáculo mais próximo.

(c) Fator de atenuação em função da distância

à posição final.

Figura 5.13: Perfis dos fatores de atenuação para velocidade linear do robô Leader .

10
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Com esta característica de velocidade linear para o robô Leader consegue-se que

este robô reduza a sua velocidade linear quando navega próximo de obstáculos, quando

o seu parceiro está em dificuldade e/ou quando está perto da posição final.

5.3.2 Robô Helper : νdes,H

No que concerne à velocidade linear, tal como o Leader adequa a sua velocidade, re- 5

duzindo se necessário, também o robô Helper deverá adequar a sua velocidade linear à

velocidade linear do seu parceiro.

Para que este robô (Helper) r = H, ajuste a sua velocidade linear (vH) à veloci-

dade linear do seu Leader (vL) sem que haja comunicação (explícita) do valor da sua

velocidade, o parâmetro que especifica a velocidade desejada, νdes,H , é controlado por 10

um controlador proporcional integral derivativo (PID), dado por:

νdes,H = K

dc,H (t) + 1
Ti

t∫
t−a

dc,H (τ) dτ + Td
d

dt
dc,H (t)

 (5.36)

Sendo um dos objetivos do controlo ter o suporte de apoio da carga centrado, dc,r = 0 m

(considerando que dc,L ≈ −dc,H), então o erro de controlo é dado por dc,r. Os parâ-

metros de controlo do valor desejado são o ganho proporcional, K, o tempo integral, 15

Ti, e o tempo derivativo, Td. Os três termos, integral, proporcional e derivativo, repre-

sentam ações baseadas no passado, no presente, e no futuro, respetivamente. O termo

proporcional é responsável pela correção da maior componente do erro (ação baseada

no presente), como este não consegue eliminar todo o erro, i.e. em regime permanente

o erro é não nulo, então é utilizado o termo integral, o qual consegue eliminar este erro. 20

Através do termo integral em (5.36) o robô Helper consegue “estimar/inferir” a veloci-

dade de navegação do seu parceiro, uma vez que a acumulação do erro na velocidade

fará com que a velocidade linear do robô Helper , vH , tenda para a velocidade linear do

robô Leader , vL. A componente derivativa pode ser interpretada como uma predição

por interpolação linear, a qual suavizará a atuação proporcional. 25
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Esta página, intencionalmente, apenas contém esta frase.
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Capítulo 6. Resultados em ambientes de simulação

Capítulo 6

Resultados em ambientes de

simulação

Neste capítulo são apresentados resultados referentes a uma equipa de robôs móveis

autónomos (descrita no Capítulo 3) cujos controlos das direções de navegação e das 5

velocidades lineares (de cada robô) estão apresentados no Capítulo 5. Estes resultados

foram obtidos em ambiente de simulação, com obstáculos estáticos e/ou dinâmicos.

De salientar o facto de os robôs móveis não terem conhecimento prévio do ambiente

onde navegam, a não ser pelos recursos sensoriais instalados em cada um dos robôs.

Informação referente à direção de navegação do robô Leader (φL) é a única que é 10

comunicada de forma explícita para o robô Helper . A curto prazo, é pretendido que esta

seja estimada pelo próprio Helper de forma a que qualquer agente da equipa possa ser

um robô ou um humano1. Esta informação é utilizada pelo Helper para que este tente

alinhar a carga que transportam com a direção de navegação do Leader .

Nas secções 6.1, 6.2, 6.3 e 6.4 são apresentados resultados em ambientes de simula- 15

ção, de a forma a demonstrar as características da estratégia de controlo apresentada no

Capítulo 5, realçando: (i) a execução de trajetórias em curvaturas acentuadas (esquina

tipo L e/ou tipo U); (ii) a navegação em ambiente suscetíveis a alterações (obstácu-

los estáticos e/ou dinâmicos); (iii) seguimento de um alvo em movimento; e (iv) a
1Tema no âmbito da dissertação de mestrado da aluna Ângela Loureiro, do curso Mestrado Integrado

em Engenharia Eletrónica Industrial e de Computadores, da Universidade do Minho.
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adaptação ao transporte de cargas com dimensões distintas.

Os registos em vídeo dos resultados aprensentados neste capítulo podem ser con-

sultados na pasta ’videos/sim/’ do Apêndice A. O conjunto de parâmetros utilizados

nas simulações foram sempre os mesmos e podem ser consultados no Apêndice E.

6.1 Curvaturas acentuadas5

O transporte de objetos por uma equipa (humanos ou robôs) ao longo de um corredor já

requer coordenação nos seus movimentos, mais ainda quando estes movimentos exigem

a transposição de esquinas. Por este motivo, nesta secção são apresentados resultados

em ambientes com esquinas – tipo L e tipo U – os quais demonstram a agilidade que a

equipa de robôs móveis autónomos tem em realizar curvaturas apertadas.10

6.1.1 Curvatura tipo L

Esta secção contém duas simulações em ambientes com uma esquina tipo L, representa-

dos na Figura 6.1. Nesses ambientes (com dimensões 10 m× 10 m) uma equipa de dois

L

H

T

(a) Corredor inicial largo.

L

H

T

(b) Corredor inicial estreito.

Figura 6.1: Ambientes de simulação com esquina tipo L. As grandezas representadas estão
expressas em metros. Legenda: L → robô Leader ; H → robô Helper ; e T → posição final
desejada.
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robôs parte da mesma posição inicial, com o objetivo de alcançar a mesma posição final.

A diferença entre as duas simulações é a largura do corredor inicial. A posição inicial da

equipa está representada pelos robôs L (Leader) e H (Helper), fisicamente acoplados

pela carga que transportam (de dimensões 1.5 m × 0.75 m) e a posição final desejada

está representada pela cruz (T). A tarefa é dada como concluída quando a distância do 5

robô Leader à posição final desejada for inferior a 1.5 m.

6.1.1.1 Percursos gerados

Os percursos gerados pela equipa de robôs autónomos nos ambientes de simulação em

análise estão representados na Figura 6.2. Na parte inicial do percurso, no cenário com

−4 −2 0 2 4

−4

−2

0

2

4

Coordinate x [m]

Co
or

di
na

te
y

[m
]

L
H

(a) Corredor inicial largo.
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(b) Corredor inicial estreito.

Figura 6.2: Percursos gerados pelos robôs nos cenários em análise. A simulação no ambiente
com corredor inicial largo teve a duração de 56 s e a simulação no ambiente com corredor inicial
estreito teve a duração de 62 s.

corredor inicial largo, pode ser observado um ligeiro afastamento da equipa relativamente 10

à parede do lado esquerdo desta, seguido de uma aproximação, enquanto que no cenário

com corredor inicial estreito a equipa gera uma trajetória mais retilínea até à zona de

curvatura. Este efeito ondulado da trajetória no cenário com corredor inicial largo é

devido ao comportamento responsável por afastar o robô Leader da parede do lado
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para o qual pretende navegar até uma distância controlada por (5.27) e inerentemente

este movimento é refletido no robô Helper . No percurso gerado pelo Leader , não há

diferença considerada significativa entre os percursos de ambos os cenários. No entanto,

no cenário do corredor inicial estreito, devido à restrição imposta pela parede do lado

direito da equipa, no percurso gerado pelo Helper é bem notória uma trajetória mais5

fechada do que no corredor inicial largo.

6.1.1.2 Evolução dos pontos fixos e da direção de navegação

A evolução dos pontos fixos e das direções de navegação dos robôs, nos cenários com

corredor inicial largo e com corredor inicial estreito, são apresentadas na Figura 6.3 e

na Figura 6.4, respetivamente. As orientações representadas têm como referência os10

respetivos eixos Ox que se deslocam com os robôs e que se mantêm sempre paralelos

aos respetivos eixos representados na Figura 6.1 (como referido aquando da Figura 2.1).

Na evolução dos pontos fixos do cenário com corredor inicial largo (Figura 6.3) pode

ser visto que a curvatura (na esquina) é realiza pelo robô Leader , aproximadamente, no

intervalo de tempo t ∈ [22, 28] s (φL |t=22 s ≈ 0.5π rad e φL |t=28 s ≈ π rad) e pelo robô15

Helper , aproximadamente, no intervalo de tempo t ∈ [22, 33] s (φH |t=22 s ≈ 0.5π rad

e φH |t=33 s ≈ π rad). A abertura da trajetória circular descrita pelo robô Helper
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(a) Leader.
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(b) Helper.

Figura 6.3: Evolução da direção de navegação φr e dos pontos fixos (atratores e repulsores)
dos campos vetoriais resultantes nos percursos gerados no cenário com corredor inicial largo.
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pode ser observada no gráfico correspondente, aproximadamente, no intervalo de tempo

t ∈ [22, 28] s.

Na Figura 6.4 pode ser visto que no caso do corredor estreito a curvatura (na

esquina) é realizada pelo robô Leader , aproximadamente, no intervalo de tempo t ∈ 5

[28, 34] s (φL |t=28 s ≈ 0.5π rad e φL |t=34 s ≈ π rad) e pelo robô Helper , aproxima-

damente, no intervalo de tempo t ∈ [28, 42] s (φH |t=28 s ≈ 0.5π rad e φH |t=42 s ≈

π rad).
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(b) Helper.

Figura 6.4: Evolução da direção de navegação φr e dos pontos fixos (atratores e repulsores)
dos campos vetoriais resultantes nos percursos gerados no cenário com corredor inicial estreito.

As direções de navegação dos respetivos robôs seguem de perto um dos atratores do

respetivo campo vetorial resultante. Assim, estes resultados mostram que os sistemas 10

dinâmicos que controlam as direções de navegação dos robôs Leader e Helper são

assintoticamente estáveis.

De forma a suportar os gráficos das Figura 6.3 e Figura 6.4 (correspondentes às

evoluções dos pontos fixos das dinâmicas resultantes que controlam as direções de na-

vegação dos robôs), respetivamente, nas secções 6.1.1.2.1 e 6.1.1.2.2 são apresentados 15

alguns instantes de tempo, representativos dos percursos gerados pelos robôs (ambiente

de simulação e campos vetoriais que governam as direções de navegação dos respetivos

robôs, acompanhados de uma breve descrição dos mesmos), para os cenários em análise.
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Cada uma das figuras contém a representação da equipa no ambiente de simulação

(com ampliação na região onde a equipa se encontra) e as respetivas dinâmicas com-

portamentais de ambos os robôs (Leader e Helper). Em cada um dos gráficos, a linha

sólida vertical representa a direção de navegação correspondente ao instante de tempo

do respetivo robô, φr, e a linha tracejada vertical representa a direção de navegação5

desejada, ψdes,r, (para o Leader representa a direção segundo a qual este vê a posição

final desejada (alvo), ψdes,L = ψtar,L , e para o Helper representa a direção segundo a

qual este sente a carga, ψdes,H = ψc,H).

6.1.1.2.1 Campos vetoriais que governam as direções de navegação dos robôs,

no cenário com corredor inicial largo10

No instante de tempo imediatamente antes de a equipa começar a descrever a curvatura

(t ≈ 22 s), representado na Figura 6.5, a equipa encontra-se a navegar paralelamente

à obstrução à sua esquerda. Neste instante, o robô Leader está aproximadamente

orientado para 90◦ (φL ≈ 0.48π rad), a posição final desejada está a aproximadamente

90◦ da direção de navegação deste (ψdes,L ≈ π rad) e o robô Helper está orientado para15

φ ≈ 0.53π rad (aproximadamente orientado segundo a carga que transportam). Neste

instante de tempo, no robô Leader , a contribuição do comportamento especificado por

fobs,L é fraca devido a ter baixa amplitude (obstrução distante) e a bacia de repulsão não

se aproxima da zona referente à direção de navegação. O comportamento sintetizado por

fdesvir,L faz com que o atrator deste seja colocado numa direção que faz o robô Leader20

orientar-se para o alvo (ψdesvir,L ≈ 0.8π rad), conforme definido em (5.25). Assim, neste

instante, a sobreposição de todos os comportamentos erige um atrator em φ ≈ 0.8 rad,

levando a orientação do robô Leader a apontar para a posição final desejada. Tal como

no robô Leader , no que diz respeito ao comportamento evitar colisões com obstáculos

do robô Helper (fobs,H), embora a magnitude de repulsão resultante das obstruções25

detetadas seja considerada significativa, a sua bacia de repulsão não exerce efeito na

direção de navegação atual, pelo que, este comportamento apenas impede que o robô

se oriente para a parede. No Helper o comportamento sintetizado por fdesvir,H tem o

seu atrator ligeiramente para a direita do robô (φH − ψdesvir,H < 0), fazendo com que
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(a) Vista no ambiente de simulação.
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(b) Campos vetoriais dos controlos das direções de navegação dos robôs.

Figura 6.5: Instante de tempo t ≈ 22 s da simulação no cenário com corredor inicial largo.

este comportamento contribua para que o robô corrija ligeiramente a sua direção. Uma

vez que as obstruções detetadas não abrangem a direção de navegação deste robô, a

sobreposição de todos os comportamentos atuará no robô fazendo com que ele se afaste

ligeiramente da parede ( ˙φH (φH) ≈ −0.1 rad/s).

Já depois de a equipa ter iniciado a curvatura (t ≈ 27 s) a orientação do robô 5

Leader continua a tender para a orientação segundo a qual este vê a posição final de-

sejada, como pode ser observado através das linhas verticais na dinâmica do Leader na

Figura 6.6 com a da Figura 6.5 (φL → ψdes,L, i.e. linha sólida vertical move-se para a

linha tracejada vertical). Neste instante, o robô Helper começa a abrir a sua curvatura

de forma a tentar alinhar a orientação da carga com a orientação do Leader , de forma 10

a este também afastar a carga de colisões com a esquina. Neste instante, no robô

Leader , o comportamento sintetizado por fdesvir,L atrai a sua direção de navegação
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(a) Vista no ambiente de simulação.
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(b) Campos vetoriais dos controlos das direções de navegação dos robôs.

Figura 6.6: Instante de tempo t ≈ 27 s da simulação no cenário com corredor inicial largo.

para a orientação segundo a qual este vê a posição final desejada (atrator de fdesvir,L
em ψdes,L). Simultaneamente, o comportamento definido por fobs,H erige dois repul-

sores, um de forte magnitude em φ ≈ 0.55π rad, cuja bacia de repulsão corresponde

a aproximadamente 1.1π rad, e outro de muito fraca magnitude em φ ≈ 1.25π rad,

cuja bacia de repulsão corresponde a aproximadamente 0.35π rad. A obstrução de forte5

magnitude (φ ≈ 0.55π rad) está a repelir o robô das obstruções à sua direita, que con-

jugada com a obstrução de fraca magnitude erige um atrator na orientação da posição

desejada. No campo vetorial resultante da dinâmica de atratores do Leader todos os

comportamentos contribuem para que este robô se oriente para a posição final desejada

(φ̇L (φL) ≈ 0.4 rad/s levando este robô a rodar no sentido anti-horário).10

Mesmo depois de o robô Leader já ter terminado a curvatura, o Helper ainda

continua a tentar alinhar a carga com a direção de navegação do Leader (t ≈ 32 s),
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como representado na Figura 6.7. Neste instante de tempo a orientação do robô Leader

(a) Vista no ambiente de simulação.
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(b) Campos vetoriais dos controlos das direções de navegação dos robôs.

Figura 6.7: Instante de tempo t ≈ 32 s da simulação no cenário com corredor inicial largo.

coincide com a orientação segundo a qual este vê a posição desejada (φL ≈ ψdes,L),

enquanto que no robô Helper a sua direção de navegação está a tender para a direção

segundo a qual este sente a carga (φH → ψc,H , i.e. a linha sólida vertical está a deslocar-

se para a linha tracejada vertical). No robô Leader , o campo vetorial fdesvir,L mostra 5

que este está a navegar diretamente para o alvo (φL ≈ ψdes,L). A sobreposição das

contribuições individuais de cada um dos setores responsáveis pela deteção de obstáculos

(fobs,L) resulta numa força repulsiva com dois repulsores correspondentes às obstruções

à direita e à esquerda do robô, respetivamente nas orientações de φ ≈ 0.55π rad e

φ ≈ 1.4π rad. Como tais obstruções estão (aproximadamente) equidistantes do robô e 10

as suas bacias de repulsão se sobrepõem ligeiramente, inerentemente, estas obstruções

geram um atrator numa orientação média desses dois repulsores (em φL ≈ π rad).
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A sobreposição de todos os comportamentos resulta num reforço da ação de navegar

para o alvo. No que concerne ao robô Helper , na direção de navegação, o campo

vetorial fdesvir,H ≈ 0.35 rad/s contribui para que a sua orientação vá para a orientação

especificada pela carga (φH → ψc,H). De salientar que quando este tenta alinhar a

carga com a orientação do Leader , o comportamento sintetizado por fdesvir,H leva a5

que nas esquinas a sua trajetória descreva um raio maior do que a descrita pelo Leader ,

podendo levar o Helper a ter que evitar colisões com obstáculos no raio de ação da

direção de navegação, como mostra a Figura 6.7a. No campo vetorial que corresponde

a fobs,H pode ser visto que o robô tem que evitar a direção em que seguia devido à

existência da parede do seu lado direito. A sobreposição de todos os comportamentos,10

resulta num campo vetorial com reforço do atrator especificado por ψdesvir,H .

6.1.1.2.2 Campos vetoriais que governam as direções de navegação dos robôs,

no cenário com corredor inicial estreito

Mesmo sentindo obstruções de ambos os lados a equipa é capaz de se afastar das

obstruções à sua esquerda (tal como no cenário com corredor inicial largo), chegando15

mesmo a conseguir manter uma distância maior às obstruções do seu lado esquerdo (lado

para o qual pretende navegar) do que às do seu lado direito, como pode ser observado

num instante de tempo antes da curvatura (t ≈ 20 s), representado na Figura 6.8.

Nesse instante, no robô Leader , o comportamento fobs,L tem dois repulsores erigidos

aproximadamente na mesma posição (correspondendo às obstruções das duas paredes,20

direita e esquerda da equipa, respetivamente em φ ≈ 0 rad e φ ≈ π rad). No gráfico

do Leader pode ser visto que a magnitude de repulsão da parede à direita da equipa

superou a da parede à esquerda. Este efeito é devido ao comportamento sintetizado por

fdesvir,L contribuir para que o robô se afaste das obstruções do lado para o qual sabe

tem que curvar.25

O afastamento das obstruções do lado para o qual o robô Leader tem que curvar

é função da orientação média dessas obstruções, ψobs,turn (medida com recurso às po-

sições angulares do setores de deteção de obstruções e às correspondentes distâncias

retornadas). Assim, como apresentado em (5.19), o comportamento especificado por
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(a) Vista no ambiente de simulação.
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(b) Campos vetoriais dos controlos das direções de navegação dos robôs.

Figura 6.8: Instante de tempo t ≈ 20 s da simulação no cenário com corredor inicial estreito.

fvir,L deverá erigir um atrator a +−Ψvir,L em relação à obstrução (ver Figura 6.9). Deste

modo, quando a parede do lado esquerdo do corredor inicial termina o robô Leader irá

detetar a parede que lhe dá continuidade (parede do lado esquerdo do corredor final),

sendo que na transição de um corredor para outro (zona de curvatura) a orientação

média da obstrução detetada é (neste cenário) 0.5π ≤ ψobs,turn ≤ π. Isto faz com que o 5

robô Leader continue a afastar-se da parede esquerda e simultaneamente navegue para

a posição desejada (fdesvir,L). Relativamente ao robô Helper , neste instante de tempo

o comportamento sintetizado por fdesvir,H (navegar na direção da carga e simultanea-

mente evitar colisões da carga) erige um atrator em φ ≈ 0.35π rad, i.e. contribui para

que este navegue na direção da parede do lado direito da equipa. Simultaneamente, o 10

comportamento fobs,H repele-o das paredes erigindo repulsores em φ ≈ 0 rad e φ ≈ π rad

(paredes do lado direito e esquerdo da equipa, respetivamente). Este robô também na-
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(a) Vista no ambiente de simulação.
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(b) Campos vetoriais dos controlos das direções de navegação dos robôs.

Figura 6.9: Instante de tempo t ≈ 31 s da simulação no cenário com corredor inicial estreito.

vega mais próximo da parede do seu lado direito do que da do seu lado esquerdo (como

pode ser visto pela magnitude de repulsão dos repulsores em φ ≈ 0 rad e φ ≈ π rad no

gráfico do Helper). A sobreposição de todos os comportamentos, neste instante, resulta

num campo vetorial praticamente nulo na direção de navegação ( ˙φH (φH) ≈ 0 rad/s)

pelo que o Helper segue aproximadamente em frente (φH ≈ 0.47π rad).5

Uns segundos depois (t ≈ 33 s) o robô Leader já se encontra praticamente orientado

para o alvo (posição desejada), resultado não só da contribuição fdesvir,L mas também

da contribuição fobs,L, como representado na Figura 6.10. Neste instante, no Helper , o

comportamento sintetizado por fdesvir,H continua a contribuir para que este se oriente

para a parede do lado direito da equipa (atrator em φ ≈ 0.25π rad) de forma a tentar10

alinhar a carga com a direção de navegação do seu Leader (evitando colisões da carga

com a esquina), mas o comportamento evitar colisões com obstáculos continua a impedi-
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(a) Vista no ambiente de simulação.
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(b) Campos vetoriais dos controlos das direções de navegação dos robôs.

Figura 6.10: Instante de tempo t ≈ 33 s da simulação no cenário com corredor inicial estreito.

lo de navegar nessa direção, continuando com os mesmo repulsores descritos no instante

anterior. Comparando este instante de tempo com o anterior aqui descrito, pode ser

visto que a posição do atrator de fdesvir,L passou de φ ≈ 0.35π rad para φ ≈ 0.25π rad,

tal é devido ao aumento do desalinhamento da carga com a direção de navegação do

Leader , devido ao Helper não conseguir curvar na direção da parede do lado direito da 5

equipa. O campo vetorial resultante deste robô (dφH/dt) faz com que este siga em

frente (φH ≈ 0.4π rad).

Na parte final da curvatura (t ≈ 40 s), representada na Figura 6.11, o robô Leader

já está a navegar em linha reta para a posição desejada (φL ≈ ψdes,L, linhas sólida

e tracejada verticais, respetivamente, do gráfico da dinâmica de atratores do Leader). 10

Neste instante, no Helper , tanto o comportamento sintetizado por fdesvir,H como o

comportamento fobs,H contribuem com uma velocidade angular positiva para que este
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(a) Vista no ambiente de simulação.
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(b) Campos vetoriais dos controlos das direções de navegação dos robôs.

Figura 6.11: Instante de tempo t ≈ 40 s da simulação no cenário com corredor inicial estreito.

se oriente para a carga (fdesvir,H (φH) ≈ 0.2 rad/s e fobs,H (φH) ≈ 0.3 rad/s) com

uma velocidade angular de ˙φH (φH) ≈ 0.5 rad/s. Ainda no comportamento definido

por fobs,H pode ser vista a representação das duas paredes (obstruções à direita e à

esquerda da equipa), sendo que as obstruções referentes à parede do lado direito da

equipa resultam num repulsor em φ ≈ 0.5π rad e as referentes à parede do lado esquerdo5

da equipa erigem um repulsor em φ ≈ 1.25π rad. A obstrução com maior magnitude é

a referente à da parede do lado direito (devido a estar mais próximo e ser detetada por

mais setores).

6.1.1.3 Velocidades lineares dos robôs

Para os cenários apresentados, as velocidades lineares máximas para os robôs Leader e10

Helper foram de 0.3 m/s e 0.4 m/s, respetivamente. Os perfis de velocidade linear de
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ambos os robôs nos cenários em análise e os respetivos desvios da carga nos respetivos

suportes de apoio são apresentados na Figura 6.12 e na Figura 6.13, respetivamente.
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(a) Corredor inicial largo.
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(b) Corredor inicial estreito.

Figura 6.12: Velocidades lineares dos robôs nos cenários em análise.
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(a) Corredor largo.
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Figura 6.13: Desvios da carga nos suportes de apoio da carga dos robôs nos cenários em análise.

No cenário com corredor inicial largo o Leader começa por acelerar até atingir a

sua velocidade linear máxima (0.3 m/s). No intervalo de tempo (aproximadamente)

t ∈ [23, 27] s o robô Leader vê-se forçado a reduzir a sua velocidade linear devido às 5

obstruções sentidas. Após evitar essas obstruções, o robô volta a tentar aumentar a sua

velocidade, mas devido ao desvio da carga que este sente no seu suporte (os desvios

da carga nos suportes de apoio da carga do Leader e do Helper são aproximadamente
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iguais, como mostra a Figura 6.13) o Leader reduziu novamente a sua velocidade linear

de forma a facilitar a manobra ao Helper . Consequentemente, a velocidade linear do

Helper aumentou, recuperando os desvios da carga relativamente aos centros dos robôs.

A partir do instante de tempo t ≈ 40 s o robô Leader começa a diminuir a sua velocidade

devido à sua proximidade à posição desejada. Consequentemente, a velocidade do robô5

Helper acompanha esta diminuição de velocidade.

Relativamente ao cenário com corredor inicial estreito, na parte inicial do percurso a

velocidade linear do Leader é inferior quando comparada com a do cenário com corredor

inicial largo. Esta diferença é devido ao fator vdes,obs de (5.32), que controla a velocidade

em função da distância dos setores frontais do robô ao obstáculo mais próximo. Na fase10

de curvatura, devido ao fator vdes,c de (5.32), que controla a velocidade linear em função

do desvio da carga no seu suporte, o Leader também reduz a sua velocidade linear de

forma a facilitar a manobra ao Helper . Ainda durante a curvatura, como o Helper não

consegue abrir a trajetória, este vê-se forçado a diminuir a sua velocidade linear, tendo

que de seguida voltar a acelerar para recuperar o desvio da carga.15

De um modo geral, nos dois cenários, a velocidade linear do Helper acompanha a

velocidade linear do Leader , sem que os deslocamentos da carga nos respetivos suportes

tenham atingido os limites físicos, dc,r ∈ [−0.2, 0.2] m, como mostra a Figura 6.13,

sendo que os maiores desvios da carga no suporte tenham ocorrido nas fases de arranque

e de curvatura da equipa.20

6.1.2 Curvatura tipo U

Esta secção contém duas simulações em ambientes com uma esquina tipo U, representa-

dos na Figura 6.14. Nesses ambientes (com dimensões 10 m×10 m) uma equipa de dois

robôs parte da mesma posição inicial, com o objetivo de alcançar a mesma posição final.

A diferença entre as duas simulações é a largura do corredor inicial. A posição inicial da25

equipa está representada pelos robôs L (Leader) e H (Helper), fisicamente acoplados

pela carga que transportam, de dimensões 1.5 m × 0.75 m, e a posição desejada está

representada pela cruz (T). A tarefa é dada como concluída quando a distância do robô

Leader à posição desejada for inferior a 1.5 m.
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L
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T

(a) Corredor inicial largo.

L

H

T

(b) Corredor inicial estreito.

Figura 6.14: Ambientes de simulação com esquina tipo U. As grandezas representadas estão
expressas em metros. Legenda: L → robô Leader ; H → robô Helper ; e T → posição final
desejada.

6.1.2.1 Percursos gerados

Os percursos gerados pela equipa de robôs autónomos nos ambientes de simulação em

análise estão representados na Figura 6.15. No cenário com corredores largos, na parte

inicial do percurso pode ser observado um ligeiro afastamento da equipa relativamente

à parede do lado esquerdo, seguido de uma aproximação, enquanto que no cenário com 5

corredores estreitos a equipa gera uma trajetória mais retilínea até à zona de curva-

tura. Este efeito ondulado da trajetória no cenário com corredores largo é devido ao

comportamento responsável por afastar o robô Leader da parede do lado para o qual

pretende navegar até uma distância controlada por (5.27) e inerentemente este movi-

mento é refletido no robô Helper . A maior diferença entre os percursos gerados pelo 10

Leader , está na fase final da curvatura. Ainda relativamente ao Leader pode ser visto

que, em ambos os cenários, este robô após contornar a primeira esquina, nas coorde-

nadas (x, y) = (0.5, 2.75) m, devido à obstrução à direita da equipa orienta-se para a

posição desejada e tenta navegar diretamente para esta. No entanto, as obstruções de-

tetadas nessa orientação fazem-no voltar a afastar-se das obstruções do lado para o qual 15
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(a) Corredores largos.
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(b) Corredores estreitos.

Figura 6.15: Percursos gerados pelos robôs nos cenários em análise. A simulação no ambiente
com corredores largos teve a duração de 69 s e a simulação no ambiente com corredores estreitos
teve a duração de 81 s.

pretende curvar, resultando numa aproximação e posterior afastamento na passagem de

um corredor para o outro. No que concerne ao robô Helper , no cenário com corredores

estreitos, devido à contribuição dos obstáculos, na zona das curvaturas este tem que

realizá-las de uma forma mais “fechada” do que no cenário com corredores largos.

6.1.2.2 Evolução dos pontos fixos e da direção de navegação5

A evolução dos pontos fixos e das direções de navegação dos robôs, nos cenários com

corredores largos e com corredores estreitos, são apresentadas na Figura 6.16 e na Fi-

gura 6.17, respetivamente. As orientações representadas têm como referência os respe-

tivos eixos Ox que se deslocam com os robôs e que se mantêm sempre paralelos aos

respetivos eixos representados na Figura 6.14 (como referido aquando da Figura 2.1).10

Na evolução dos pontos fixos do cenário com corredores largos (Figura 6.16) pode

ser visto que a curvatura é realiza pelo robô Leader , aproximadamente, no intervalo

de tempo t ∈ [28, 58] s (φL |t=28 s ≈ 0.5π rad e φL |t=58 s ≈ 3π/2 rad) e pelo robô

Helper , aproximadamente, no intervalo de tempo t ∈ [28, 63] s (φH |t=28 s ≈ 0.5π rad
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e φH |t=63 s ≈ π rad). A aproximação e afastamento da obstrução do lado para o qual
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Figura 6.16: Evolução da direção de navegação φr e dos pontos fixos (atratores e repulsores)
dos campos vetoriais resultantes nos percursos gerados no cenário com corredores largos.

o robô Leader pretende curvar, durante a passagem de um corredor para o outro, pode

ser observada no gráfico correspondente ao Leader , aproximadamente, no intervalo de

tempo t ∈ [38, 41] s. A abertura da trajetória circular descrita pelo robô Helper pode

ser observada no gráfico correspondente, aproximadamente, nos intervalos de tempo 5

t ∈ [28, 38] s e t ∈ [40, 50] s.

Na evolução dos pontos fixos do cenário com corredores estreitos (Figura 6.17) pode

ser visto que a curvatura é realizada pelo robô Leader , aproximadamente, no intervalo

de tempo t ∈ [39, 62] s (φL |t=39 s ≈ 0.5π rad e φL |t=62 s ≈ 3π/2 rad) e pelo robô

Helper , aproximadamente, no intervalo de tempo t ∈ [39, 66] s (φH |t=39 s ≈ 0.5π rad 10

e φH |t=66 s ≈ π rad). A aproximação e afastamento da obstrução do lado para o qual

o robô Leader pretende curvar, durante a passagem de um corredor para o outro, pode

ser observada no gráfico correspondente ao Leader , aproximadamente, no intervalo de

tempo t ∈ [46, 51] s. Sendo que as respetivas direções de navegação seguem de perto

um dos atratores do seu sistema dinâmico resultante, estes resultados mostram que os 15

sistemas dinâmicos que controlam as direções de navegação dos robôs Leader e Helper

são estáveis. Destes gráficos pode ser realçada a zona de curvatura, que no cenário com

corredor largo, no Leader ocorre (aproximadamente) para t ∈ [27, 57] s e no Helper
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Figura 6.17: Evolução da direção de navegação φr e dos pontos fixos (atratores e repulsores)
dos campos vetoriais resultantes nos percursos gerados no cenário com corredores estreitos.

(aproximadamente) para t ∈ [30, 63] s, enquanto que no cenário com corredor estreito

no Leader ocorre (aproximadamente) para t ∈ [38, 62] s e no Helper (aproximadamente)

para t ∈ [40, 68] s.

De forma a suportar os gráficos da Figura 6.16 e Figura 6.17 (correspondentes

às evoluções dos pontos fixos das dinâmicas resultantes que controlam as direções de5

navegação dos robôs), respetivamente, nas secções 6.1.2.2.1 e 6.1.2.2.2 são apresentados

alguns instantes de tempo, representativos dos percursos gerados pelos robôs (ambiente

de simulação e campos vetoriais que governam as direções de navegação dos respetivos

robôs, acompanhados de uma breve descrição dos mesmos), para os cenários em análise.

Cada uma das figuras contém a representação da equipa no ambiente de simulação10

(com ampliação na região onde a equipa se encontra) e as respetivas dinâmicas com-

portamentais de ambos os robôs (Leader e Helper). Em cada um dos gráficos, a linha

sólida vertical representa a direção de navegação correspondente ao instante de tempo

do respetivo robô, φr, e a linha tracejada vertical representa a direção de navegação

desejada, ψdes,r, (para o Leader representa a direção segundo a qual este vê a posição15

final desejada (alvo), ψdes,L = ψtar,L , e para o Helper representa a direção segundo a

qual este sente a carga, ψdes,H = ψc,H).
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6.1.2.2.1 Campos vetoriais que governam as direções de navegação dos robôs,

no cenário com corredores largos

No instante de tempo imediatamente antes de a equipa iniciar a curvatura, t ≈ 27 s,

representado na Figura 6.18, a equipa encontra-se a navegar paralelamente ao obstáculo

que impede o Leader de navegar para a posição desejada (φL ≈ φH ≈ 0.5π rad – 5

linha preta sólida vertical). Para o robô Leader , a orientação de navegação desejada

(a) Vista no ambiente de simulação.
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(b) Campos vetoriais dos controlos das direções de navegação dos robôs.

Figura 6.18: Instante de tempo t ≈ 27 s da simulação no cenário com corredor inicial estreito.

resultante da sobreposição dos comportamentos fdes,L e fvir,L é (aproximadamente)

0.85π rad (atrator de fdesvir,L) orientação que permite encaminhar para a posição de-

sejada, a qual se encontra em ψdes,L ≈ 1.3π rad (linha vertical tracejada). Ainda para

este robô é visível as pequenas contribuições correspondentes aos setores afetados pelas 10

obstruções, na direção de navegação, i.e. em φL ≈ 0.5π rad (apenas o setor frontal

está a detetar um obstáculo), e do lado esquerdo do robô, i.e. em φL ≈ 1.1π rad (so-
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breposição das contribuições dos dois setores que estão a detetar a obstrução). Dada

a fraca contribuição das obstruções (fobs,L), a sobreposição de todos os comportamen-

tos resulta num campo vetorial similar ao de fdesvir,L, conduzindo o robô Leader (e

consequentemente o Helper) para a posição final desejada. Para o robô Helper , neste

instante de tempo, a sobreposição dos comportamentos fdes,H e fvir,H (que resulta5

no comportamento sintetizado por fdesvir,H) erige um atrator na orientação segundo

a qual este sente a carga, i.e. em φH ≈ 0.5π rad, o que significa que (neste instante

em análise) a componente fvir,H é residual. Relativamente à componente de evitar

colisões do robô com os obstáculos, fobs,H , embora as obstruções (do lado esquerdo do

robô Helper) estejam sensivelmente à mesma distância que estão as do robô Leader ,10

como existem mais setores a detetá-las (2 setores no Leader e 6 no Helper) esta tem

maior magnitude que a do Leader . Uma vez que a bacia de repulsão referente ao ponto

fixo da componente fobs,H (em φH ≈ π rad) não abrange a orientação de navegação

deste robô, o campo vetorial resultante faz com que este siga o valor especificado por

ψdesvir,H ≈ ψdes,H ≈ 0.5π rad.15

Com a equipa a curvar de forma a encaminhar-se para a posição desejada final, no

instante de tempo t ≈ 37 s, representado na Figura 6.19, a equipa atravessa entre o obs-

táculo no centro da arena (que o impedia de curvar para a posição desejada final) e o do

topo (segundo o referencial externo definido) que delimita a arena de simulação. Neste

instante de tempo, através do gráfico correspondente ao Leader pode ser observado que20

o atrator resultante da contribuição sintetizada por fdesvir,L coincide com a orientação

segundo a qual o Leader sente a posição desejada final, i.e. ψtar,L ≈ 1.4π rad, signifi-

cando que a componente fvir,L é residual. Assim, a componente fdesvir,L contribui para

que o robô se oriente para o valor de ψtar,L. Ainda para o robô Leader , da componente

evitar obstáculos (fobs,L) resultam dois repulsores, em φL = {0.63π, 1.35π} rad, corres-25

pondentes às obstruções à direita e à esquerda deste, respetivamente. O campo vetorial

resultante faz com que este robô gire ligeiramente no sentido horário (φ̇L (φL) < 0) de

forma a evitar colidir com as obstruções referentes ao obstáculo no centro do ambiente

de simulação. Relativamente ao robô Helper , pode ser observado que o comportamento

sintetizado por fdesvir,H erige o atrator na direção fdesvir,H (φH) > 0 e que a com-30
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(a) Vista no ambiente de simulação.

0 0.5π π 1.5π 2π
−1.0

−0.5

0

0.5

1.0

φL [rad]

φ̇
L

[r
ad
/
s]

Leader
fdesvir,L

fobs,L

dφL/dt

0 0.5π π 1.5π 2π
−1.0

−0.5

0

0.5

1.0

φH [rad]

˙
φ

H
[r

ad
/
s]

Helper
fdesvir,H

fobs,H

dφH/dt

(b) Campos vetoriais dos controlos das direções de navegação dos robôs.

Figura 6.19: Instante de tempo t ≈ 37 s da simulação no cenário com corredor inicial estreito.

ponente fobs,H erige um repulsor na orientação φH ≈ 0.4π rad. Estas componentes

contribuem para que o robô se oriente de forma a evitar colidir com as obstruções dete-

tadas (fdesvir,H (φH) > 0 e fobs,H (φH) > 0), de modo que o campo vetorial resultante

leve este robô a orientar-se para φH ≈ 0.6π rad, fazendo com que este esteja a curvar

de forma a tentar alinhar a carga com a direção de navegação do Leader , para que evite 5

colisões.

No instante de tempo t ≈ 40 s, representado na Figura 6.20, pode ser observado

que o robô Leader está a afastar-se das obstruções referentes ao obstáculo no centro

do ambiente e que o robô Helper encontra-se aproximadamente alinhado com a carga.

Devido à proximidade do conjunto robô–carga ao obstáculo central (que está do lado 10

para o qual o robô precisa de curvar para alcançar a posição desejada final) o compor-

tamento fdesvir,L erige o atrator (em φL ≈ 0.35π rad) numa orientação que contribui
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(a) Vista no ambiente de simulação.
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(b) Campos vetoriais dos controlos das direções de navegação dos robôs.

Figura 6.20: Instante de tempo t ≈ 40 s da simulação no cenário com corredor inicial estreito.

para que o robô se afaste ainda mais dessa obstrução para evitar colisões da carga du-

rante a curvatura para a posição desejada final. No entanto, o comportamento fobs,H
(com dois repulsores consideravelmente fortes, em φH ≈ {0.45π, 1.4π} rad, à direita

e esquerda, respetivamente) impede-o que se afaste devido à influência do repulsor em

φH ≈ 0.45π rad. Assim, o campo vetorial resultante faz com que este robô se afaste li-5

geiramente do obstáculo que está no centro do ambiente. Relativamente ao robô Helper ,

o comportamento fdesvir,H atrai a direção de navegação do robô para φH ≈ 1.3π rad,

levando o robô para o obstáculo no centro do ambiente (o robô não conhece o meio

onde navega a não ser através da informação sensorial disponível). A componente fobs,H
erige um forte repulsor em φH ≈ 0.6π rad. Como a bacia de repulsão abrange no seu10

limite a direção de navegação deste robô, esta tem uma influência mínima no efeito

que o campo vetorial resultante tem sobre a direção de navegação, sendo a influência
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neste ponto do campo vetorial governada principalmente pela componente fdesvir,H . No

entanto, quando o comportamento fobs,H detetar as obstruções correspondentes ao obs-

táculo no centro do ambiente, o campo vetorial resultante fará com que o robô “corrija”

de imediato a sua orientação de forma a evitar colisões (dele próprio e da carga), como

pode ser observado no gráfico do percurso realizado (Figura 6.15a). 5

Na fase final de curvatura (i.e. o Helper a terminar a transposição do obstáculo

central), t ≈ 50 s, representado na Figura 6.21, o robô Leader já se encontra a orien-

tar para a posição desejada final livre de colisões, enquanto que o Helper ainda está a

descrever um movimento curvilíneo de forma a alinhar a carga com a direção de nave-

gação do seu Leader . Através do gráfico da dinâmica comportamental do Leader pode

(a) Vista no ambiente de simulação.
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(b) Campos vetoriais dos controlos das direções de navegação dos robôs.

Figura 6.21: Instante de tempo t ≈ 50 s da simulação no cenário com corredor inicial estreito.

10

ser observado que o atrator de fdesvir,L está muito próximo do valor de ψdes,L (linha

vertical tracejada), o que significa que a componente fvir,L é residual. Relativamente à
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contribuição dos obstáculos, fobs,L, esta é muito fraca e a bacia de repulsão não abrange

a direção de navegação (linha vertical sólida). Assim, esta contribuição não está (neste

instante de tempo) a exercer efeito sobre a direção de navegação, ficando o campo

vetorial a ser governado praticamente só pela componente fdes,L. Neste instante de

tempo, φ̇L (φL) ≈ 0.25 rad/s, o que faz com que o robô continuar a rodar no sentido5

anti-horário (relaxando para o valor do atrator). Na dinâmica comportamental do Helper

pode ser observado que o comportamento fdesvir,H está a contribuir para que o robô

afaste a carga das obstruções do lado esquerdo deste, no entanto o comportamento

fobs,H (através do repulsor erigido em φH ≈ 0.5π rad) desloca ligeiramente a direção de

navegação do atrator especificado por ψdesvir,H . Assim, neste instante de tempo, este10

robô está a rodar ligeiramente também no sentido anti-horário ( ˙φH (φH) ≈ 0.25 rad/s)

de forma a relaxar para o atrator do campo vetorial resultante em φH ≈ π rad.

6.1.2.2.2 Campos vetoriais que governam as direções de navegação dos robôs,

no cenário com corredores estreitos

No instante de tempo t ≈ 39 s, representado na Figura 6.22, a equipa começa a contornar15

o obstáculo central de forma a encaminhar-se para a posição desejada final. Neste

instante de tempo, através do campo vetorial do robô Leader pode ser observado que

embora o comportamento sintetizado por fdesvir,L contribua para que o robô continue a

navegar na direção do corredor inicial (i.e. atrator ψdesvir,L ≈ 0.5π rad) a contribuição

da componente evitar obstáculos (devido a todos os setores do lado direito deste robô,20

juntamente com o frontal e o seguinte) repele-o dessa direção de navegação fazendo com

que o campo vetorial deste faça (neste instante de tempo) rodar (ligeiramente) este robô

no sentido anti-horário (φ̇L (φL) > 0 rad/s). Relativamente ao robô Helper , também

o atrator referente ao comportamento sintetizado por fdesvir,H (ψdesvir,H ≈ 0.35π rad)

está a tentar levar o robô numa direção onde existem obstruções. Aqui, uma vez que este25

atrator (ψdesvir,H) não coincide com a direção segundo a qual este robô sente a carga

(ψc,H), é claramente visível que ambos os comportamentos fdes,H e fvir,H contribuem

para o sintetizado por fdesvir,H . Contudo, a influência do comportamento fobs,H repele-

o, fazendo com que o comportamento global o oriente numa direção que o faz seguir
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(a) Vista no ambiente de simulação.
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(b) Campos vetoriais dos controlos das direções de navegação dos robôs.

Figura 6.22: Instante de tempo t ≈ 39 s da simulação no cenário com corredor inicial estreito.

no corredor (φH ≈ 0.5π rad) livre de colisões (dele próprio e da carga).

No instante de tempo t ≈ 48 s, representado na Figura 6.23, o Leader já se encon-

tra na passagem do corredor inicial para o corredor final e o Helper inicia a sua saída

do corredor inicial. No gráfico da dinâmica comportamental do robô Leader , pode ser

observado que o atrator da componente fdesvir,L contribui para que o valor da direção de 5

navegação diminua ligeiramente, (ψdesvir,L ≈ 0.9π rad) < (φL ≈ π rad). No entanto, a

componente fobs,L (com dois repulsores em φL ≈ {0.55π, 1.5π} rad, obstáculos à direita

e esquerda do robô, respetivamente, erigindo, por inerência destes repulsores, um atra-

tor (aproximadamente) na direção de navegação) contribui para que robô navegue em

frente. Da sobreposição de todas as contribuições, o campo vetorial resulta num atrator 10

(em φL ≈ 0.95π rad) que o faz afastar ligeiramente do obstáculo no centro do ambiente.

Quanto ao robô Helper , o comportamento sintetizado por fdesvir,H erige um atrator para
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(a) Vista no ambiente de simulação.
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(b) Campos vetoriais dos controlos das direções de navegação dos robôs.

Figura 6.23: Instante de tempo t ≈ 48 s da simulação no cenário com corredor inicial estreito.

a esquerda da direção de navegação (φH ≈ 0.58π rad e ψdesvir,H ≈ 0.67π rad) e o com-

portamento fobs,H erige dois repulsores em φH ≈ {0.1π, 1.12π} rad (correspondendo às

obstruções à direita e à esquerda da carga, respetivamente) erigindo consequentemente

um atrator em φH ≈ 0.8π rad, que também contribui para o orientar para a passagem

entre o corredor inicial e o corredor final. Sobrepondo todas as componentes, o campo5

vetorial resultante faz com que o robô seja encaminhado para a passagem que o leva

a acompanhar o Leader evitando colisões (dele próprio e da carga) com os obstáculos

existentes.

Já na fase em que o Helper está a entrar no corredor final, t ≈ 62 s, representado

na Figura 6.24, o robô Leader já se encontra a navegar (aproximadamente) em frente10

e em direção à posição final desejada (φL ≈ ψdes,L, linhas verticais – sólida e tracejada

– quase sobrepostas). Neste instante de tempo, é bem notório que ambos evitam coli-
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(a) Vista no ambiente de simulação.
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(b) Campos vetoriais dos controlos das direções de navegação dos robôs.

Figura 6.24: Instante de tempo t ≈ 62 s da simulação no cenário com corredor inicial estreito.

sões da carga com as obstruções (através do percurso realizado pelo robô Leader– este

não curvou logo que possível para a sua esquerda em direção ao alvo, tendo navegado

mais em frente antes de curvar de forma a facilitar a curvatura ao Helper– e através da

direção de navegação do Helper mesmo estando este a entrar no corredor final – este

continua orientado no sentido de evitar colisões da carga com a esquina). No gráfico 5

da dinâmica comportamental do Leader , pode ser observado que ψdesvir,L = ψdes,L

(note que ψdes,L = ψtar,L) significando que a componente fvir,L é nula e que a força

da contribuição repulsiva é similar de ambos os lados. Na dinâmica comportamental

do Helper , pode ser observado que no comportamento fobs,H são erigidos dois repul-

sores (em φH ≈ {0.55π, 1.6π} rad, à direita e esquerda da carga, respetivamente) e 10

consequentemente um atrator (em φH ≈ 1.15π rad), reforçando a contribuição do com-

portamento sintetizado por fdesvir,H (atrator em ψdesvir,H ≈ 1.05π rad), levando o robô
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a rodar apenas ligeiramente no sentido anti-horário ( ˙φH (φH) ≈ 0.12 rad/s).

6.1.2.3 Velocidades lineares dos robôs

Para os cenários apresentados, as velocidades lineares máximas para os robôs, Leader

e Helper , foram de 0.3 m/s e 0.4 m/s, respetivamente. Os perfis de velocidade linear

de ambos os robôs nos cenários em análise e os respetivos desvios da carga nos seus5

suportes de apoio estão representados na Figura 6.25 e na Figura 6.26, respetivamente.
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Figura 6.25: Velocidades lineares dos robôs nos cenários em análise.
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Figura 6.26: Desvios da carga nos suportes de apoio da carga dos robôs nos cenários em análise.

No cenário com corredores largos o Leader começa por acelerar até atingir a sua ve-
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locidade linear máxima (0.3 m/s) no instante de tempo t ≈ 20 s. Devido à proximidade

das obstruções, este vê-se forçado a diminuir a sua velocidade linear (t ∈ [30, 32] s),

voltando a tentar aumentá-la quando se desvia de tais obstruções. No entanto, devido

ao desvio da carga (no seu suporte) ser elevado (inferindo que o seu Helper está em

dificuldade) volta a diminuí-la novamente (t ∈ [35, 39] s), e consequentemente, a ve- 5

locidade linear do Helper aumenta neste intervalo de tempo de forma a recuperar o

desvio da carga. Na fase final da curvatura (t ∈ [52, 59] s) o Leader volta a diminuir

a sua velocidade linear devido ao desvio da carga no seu suporte, tendo novamente o

Helper a necessidade de acelerar de forma a recuperar esse desvio “excessivo”. Na fase

final deste cenário (t ∈ [59, 69] s) o Leader continua a reduzir a sua velocidade linear 10

devido à sua proximidade relativamente à posição desejada e, consequentemente, o robô

Helper acompanha esta diminuição de velocidade. No cenário com corredores estrei-

tos, na parte inicial do percurso (t ∈ [0, 39] s) a velocidade linear do Leader é inferior

quando comparada com a do cenário com corredores largos. Esta diferença é devido ao

fator vdes,obs de (5.32), o qual controla a velocidade em função da distância dos setores 15

frontais do robô ao obstáculo mais próximo. Na fase de curvatura (t ∈ [39, 62] s) pode

ser observado que o Leader diminui por duas vezes a sua velocidade linear, sendo que

a primeira é referente à proximidade com as obstruções detetadas à sua direita e a se-

gunda é referente ao desvio da carga no seu suporte, fatores vdes,obs e vdes,c de (5.32),

respetivamente, obrigando o Helper a adequar a sua velocidade a tais situações. 20

De um modo geral, nos dois cenários, a velocidade linear do Helper acompanha a

velocidade linear do Leader , sem que os deslocamentos da carga nos respetivos suportes

tenham atingido os limites físicos, dc,r ∈ [−0.2, 0.2] m, como mostra a Figura 6.26, na

qual se pode observar que os maiores desvios da carga no suporte ocorreram nas fases

de arranque e de curvatura da equipa. 25

6.2 Alterações no ambiente

Nesta secção é apresentada a capacidade de a equipa de robôs gerar novas soluções

aquando de alterações no ambiente onde esta navega. Para tal, foram utilizados os
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cenários representados na Figura 6.27, servindo o cenário com ambiente estático (Fi-

gura 6.27a) como termo de comparação para o cenário com ambiente dinâmico (Fi-

gura 6.27b). Nesses ambientes (com dimensões 10 m × 15 m) uma equipa de dois

Cargo

L

H

T

A B

(a) Ambiente estático.

Cargo

L

H

T

R1

R2

A B

C

(b) Ambiente dinâmico.

Figura 6.27: Ambientes de simulação estático e dinâmico. As grandezas representadas estão
expressas em metros. Legenda: L→ robô Leader; H → robô Helper; T → posição final desejada;
e R1 e R2 → obstáculos móveis.

robôs parte da mesma posição inicial, com o objetivo de alcançar a mesma posição

final. A posição inicial da equipa está representada pelos robôs L (Leader) e H (Hel-5

per), fisicamente acoplados pela carga que transportam, de dimensões 1.5 m× 0.75 m,

e a posição desejada está representada pela cruz (T – na origem do referencial). A

tarefa é dada como concluída quando a distância do robô Leader à posição desejada

for inferior a 1.5 m. As diferenças do cenário da Figura 6.27a para o da Figura 6.27b

estão no surgimento de obstruções não expectáveis (obstáculos C, R1, e R2) no cenário10

com ambiente dinâmico. Nesse cenário, quando a equipa está prestes a navegar entre
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a parede superior do corredor inicial e o obstáculo A surge o obstáculo C a obstruir

essa passagem, forçando a equipa a contornar o obstáculo A pela esquerda deste. No

corredor do lado esquerdo do obstáculo A a equipa cruza-se com dois obstáculos móveis,

R1 e R2 representados na Figura 6.27b.

6.2.1 Percursos gerados 5

Os percursos gerados pela equipa de robôs móveis autónomos nos ambientes de si-

mulação em análise estão representados na Figura 6.28. No cenário com obstáculos
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Figura 6.28: Percursos gerados pelos robôs nos cenários em análise. A simulação no ambiente
estático teve a duração de 71 s e a simulação no ambiente dinâmico teve a duração de 156 s.

dinâmicos, o obstáculo C apenas surge no instante de tempo t ≈ 49 s, instante de

tempo para o qual (xL, yL) ≈ (−2.5,−3) m. Até esse instante de tempo a equipa des-

crevia aproximadamente o mesmo percurso (as condições eram exatamente as mesmas). 10

No entanto, o surgimento do obstáculo C impede que a equipa tenha a mesma trajetó-
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ria que a representada no cenário com apenas obstáculos estáticos, motivo pelo qual a

equipa segue pelo corredor à esquerda do obstáculo C. Na navegação nesse corredor a

equipa cruza-se com 2 obstáculos móveis (R1 e R2), evitando colidir com este.

Mesmo perante alterações no ambiente a estratégia de controlo é capaz de gerar

soluções que encaminham os seus robôs para a posição desejada.5

6.2.2 Evolução dos pontos fixos e da direção de navegação

A evolução dos pontos fixos e das direções de navegação dos robôs, nos cenários em

análise, são mostradas na Figura 6.29 e na Figura 6.30, correspondentes aos ambientes

estático e dinâmico, respetivamente. As orientações representadas têm como referência

os respetivos eixos Ox que se deslocam com os respetivos robôs e que se mantêm sempre10

paralelos aos respetivos eixos representados na Figura 6.27 (como referido aquando da

Figura 2.1).

Na evolução dos pontos fixos do cenário correspondente ao ambiente estático (Fi-

gura 6.29), podem ser visualizados os momentos de curvatura dos robôs. No gráfico
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Figura 6.29: Evolução da direção de navegação φr e dos pontos fixos (atratores e repulsores)
dos campos vetoriais resultantes nos percursos gerados no cenário do ambiente estático.

correspondente ao Leader , pode ser observado que até t ≈ 24 s este segue em frente no15

corredor inicial (φL ≈ π rad). Após esse instante de tempo, o robô inicia a primeira traje-

tória curvilínea até ao instante de tempo t ≈ 37 s, seguindo em frente (φL ≈ 0.35π rad),
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em direção à posição desejada cerca de 4 s. No intervalo de tempo t ∈ [41, 50] s este

robô desvia-se do obstáculo A (rodando no sentido horário), de forma a evitar colisões

da carga. Após evitar o obstáculo A, durante o intervalo de tempo t ≈ [51, 62] s este

orienta-se para a posição desejada, seguindo posteriormente em frente. No gráfico cor-

respondente ao Helper , pode ser observado que este acompanha as curvaturas realizadas 5

pelo Leader .

Na evolução dos pontos fixos do cenário correspondente ao ambiente dinâmico

(Figura 6.30) pode ser visto que a primeira curvatura (saída do corredor inicial) acontece

no intervalo de tempo t ≈ [30, 45] s para o Leader e t ≈ [33, 50] s para o Helper . A
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Figura 6.30: Evolução da direção de navegação φr e dos pontos fixos (atratores e repulsores)
dos campos vetoriais resultantes nos percursos gerados no cenário com obstáculos dinâmicos.

equipa, após sair do corredor inicial “tenta seguir o mesmo percurso” do cenário com 10

apenas obstáculos estáticos, no entanto, no instante de tempo t ≈ 49 s surge o obstáculo

C que impede o Leader de seguir o mesmo percurso do cenário com apenas obstáculos

estáticos. Para t ∈ [49, 70] s o Leader evita colidir com o obstáculo C dirigindo-se

para o corredor do lado esquerdo deste, cruzando-se com os obstáculos móveis R1 e R2

no intervalo de tempo t ∈ [70, 90] s. Este movimento do Leader é acompanhado pelo 15

Helper . A curvatura final para a equipa chegar à posição desejada, no Leader ocorre no

intervalo de tempo t ∈ [105, 135] s e no Helper em t ∈ [110, 140] s. De realçar que nos

gráficos da Figura 6.30 as variações da direção de navegação entre o intervalo de tempo
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t ∈ [45, 105] s e t ∈ [50, 110] s, no Leader e no Helper , respetivamente, são causadas

pelo surgimento repentino dos obstáculos: C em t ≈ 49 s; R1 em t ≈ 70 s; e R2 em

t ≈ 80 s.

As direções de navegação dos robôs Leader e Helper , nos dois cenários em análise,

seguem de perto um dos seus atratores resultantes, como pode ser observado nos gráficos5

da Figura 6.29 e da Figura 6.30, garantindo assim que o sistema dinâmico resultante é

estável.

De forma a suportar os gráficos da Figura 6.29 e da Figura 6.30 (correspondentes

às evoluções dos pontos fixos das dinâmicas resultantes que controlam as direções de

navegação dos robôs), respetivamente, nas secções 6.2.2.1 e 6.2.2.2 são apresentados10

alguns instantes de tempo representativos dos percursos gerados pelos robôs (ambiente

de simulação e campos vetoriais que governam as direções de navegação dos respetivos

robôs, acompanhados de uma breve descrição dos mesmos), para os cenários em análise.

Cada uma das figuras contém a representação da equipa no ambiente de simulação

(com ampliação na região onde a equipa se encontra) e as respetivas dinâmicas com-15

portamentais de ambos os robôs (Leader e Helper). Em cada um dos gráficos, a linha

sólida vertical representa a direção de navegação correspondente ao instante de tempo

do respetivo robô, φr, e a linha tracejada vertical representa a direção de navegação

desejada, ψdes,r, (para o Leader representa a direção segundo a qual este vê a posição

final desejada (alvo), ψdes,L = ψtar,L , e para o Helper representa a direção segundo a20

qual este sente a carga, ψdes,H = ψc,H).

6.2.2.1 Campos vetoriais que governam as direções de navegação dos robôs,

no cenário com ambiente estático

No instante de tempo, t ≈ 30 s, representado na Figura 6.31, a equipa está a sair

do corredor inicial. Na dinâmica de atratores do Leader , pode ser observado que o25

atrator do comportamento sintetizado por fdesvir,L (ψdesvir,L ≈ 0.5π rad) contribui

para que o Leader saia do corredor inicial, levando-o para a posição desejada final.

No comportamento fobs,L pode ser observada a contribuição/influência dos obstáculos,

repulsores nas direções φL ≈ {0.17π, π} rad, correspondente às obstruções do lado
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(a) Vista no ambiente de simulação.
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(b) Campos vetoriais dos controlos das direções de navegação dos robôs.

Figura 6.31: Instante de tempo t ≈ 30 s da simulação no cenário com corredor inicial estreito.

direito e esquerdo deste robô, respetivamente. Assim, o robô Leader , encontra-se a rodar

no sentido horário (φ̇L (φL) < 0), reorientando-se numa direção que o leve para a posição

desejada final. O comportamento evitar colisões com obstáculos (fobs,L) reforça a ação

do comportamento sintetizado por fdesvir,L. Relativamente ao robô Helper , no gráfico

correspondente, pode ser observado que o comportamento sintetizado por fdesvir,H tenta 5

fazer com que o robô aumente o valor da sua direção de navegação (φH ≈ 1.02π rad e

ψdesvir,H ≈ 1.15π rad), no entanto, o comportamento fobs,H impede-o de tal (devido à

forte repulsão em φH ≈ 1.5π rad), resultando num campo vetorial que faz com que o

robô siga a sua direção atual (atrator de ˙φH próximo de φH).

Uns segundos depois, já com ambos os robôs fora do corredor inicial, no instante 10
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de tempo t ≈ 41 s, representado na Figura 6.32, a equipa encontra-se a navegar dire-

tamente para a posição desejada final. Neste instante de tempo, o Leader que navega

(a) Vista no ambiente de simulação.
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(b) Campos vetoriais dos controlos das direções de navegação dos robôs.

Figura 6.32: Instante de tempo t ≈ 41 s da simulação no cenário com corredor inicial estreito.

na direção da posição desejada final, ψL ≈ ψdes,L (note que ψdes,L = ψtar,L), começa

a detetar uma obstrução à sua frente (magnitude de repulsão da obstrução detetada,

em φL ≈ 0.35π rad, é muito fraca), a qual praticamente não tem influência no campo5

vetorial resultante, no entanto, com a diminuição da distância a esta obstrução (atra-

vés do movimento da equipa) a magnitude começa a ganhar força relativamente ao

comportamento fdesvir,L e o campo vetorial resultante afasta o robô desta obstrução e

simultaneamente encaminha-o para a posição desejada final. No gráfico correspondente

ao Helper , pode ser visto que o comportamento fdesvir,H erige o seu atrator no valor10
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da direção da carga, i.e. em ψdesvir,H = ψdes,H (note que ψdes,H = ψc,H), significando

que o comportamento fvir,H é nulo. Uma vez que as obstruções detetadas (repulsores

em φH ≈ {0.9π, 1.95π} rad) não exercem efeito sobre a direção atual de navegação,

φH ≈ 0.38π rad, o campo vetorial resultante atrai a direção de navegação para ψc,H .

Um minuto depois de iniciar a trajetória, (t ≈ 60 s, representado na Figura 6.33), o 5

Leader está a chegar à posição desejada final enquanto o Helper ainda está a curvar de

forma a alinhar a carga com a direção de navegação do Leader . Neste instante de tempo,

(a) Vista no ambiente de simulação.
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(b) Campos vetoriais dos controlos das direções de navegação dos robôs.

Figura 6.33: Instante de tempo t ≈ 60 s da simulação no cenário com corredor inicial estreito.

o Leader já se encontra a diminuir a sua velocidade de navegação devido à aproximação

da posição desejada final. No gráfico da dinâmica de atratores do Leader pode ser

observado que este já se encontra praticamente alinhado na direção da posição desejada 10

141



Capítulo 6. Resultados em ambientes de simulação

final (linha sólida vertical muito próxima da linha tracejada vertical) e em cima do atrator

do campo vetorial resultante. Relativamente ao Helper , neste instante de tempo, a

direção de navegação é praticamente governada pelo comportamento fdesvir,H uma vez

que as obstruções detetadas estão distantes e fora da região da direção de navegação,

sendo a sua direção de navegação atraída para o valor de ψdesvir,H ≈ 0.26π rad.5

6.2.2.2 Campos vetoriais que governam as direções de navegação dos robôs,

no cenário com ambiente dinâmico

Quando a equipa (tal como no cenário com ambiente estático) estava prestes a entrar

na passagem entre o obstáculo A e a parede superior do corredor inicial, nesse instante

de tempo (t ≈ 49 s), representado na Figura 6.34, surge uma obstrução que impede essa10

passagem. No gráfico da dinâmica do Leader pode ser observado que o comportamento

sintetizado por fdesvir,L contribui para que o robô siga em frente em direção à posição

desejada final (ψdesvir,L ≈ 0.3π rad), mas o comportamento fobs,L erigiu um repulsor

em φL ≈ 0 rad (com uma bacia de repulsão larga) de forma a repelir o robô da direção

de navegação atual. Assim, (dinamicamente) o campo vetorial resultante atrai a direção15

de navegação para o lado oposto à da obstrução detetada, fazendo o robô girar no

sentido anti-horário, φ̇L (φL) > 0. Relativamente ao robô Helper , como as obstruções

detetadas estão fora da região da direção de navegação, este continua a rodar no sentido

de se orientar para a direção da carga.

Já durante a fase em que o Leader evita colidir (ele próprio e a carga) com o20

obstáculo A, no instante de tempo t ≈ 55 s, representado na Figura 6.35, é possível

observar que (comparativamente com o instante de tempo anteriormente apresentado)

o robô Leader já alterou claramente a sua direção de navegação. Através do gráfico

correspondente ao Leader , pode ser visto que o comportamento sintetizado por fdesvir
por si só contribui para que o robô se desvie da direção em que o obstáculo se encontra25

(atrator de fdesvir em φL ≈ 1.15π rad e repulsor de fobs,L em φL ≈ 0.32π rad). Assim

a contribuição da força repulsiva (fobs,L) reforça a ação de fdesvir,L, resultando num

campo vetorial que faz com que o robô rode no sentido anti-horário (φ̇L (φL) > 0). No

que concerne ao robô Helper , de forma a este (tentar) alinhar a carga com a direção
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(a) Vista no ambiente de simulação.

0 0.5π π 1.5π 2π
−1.0

−0.5

0

0.5

1.0

φL [rad]

φ̇
L

[r
ad
/
s]

Leader
fdesvir,L

fobs,L

dφL/dt

0 0.5π π 1.5π 2π
−1.0

−0.5

0

0.5

1.0

φH [rad]

˙
φ

H
[r

ad
/
s]

Helper
fdesvir,H

fobs,H

dφH/dt

(b) Campos vetoriais dos controlos das direções de navegação dos robôs.

Figura 6.34: Instante de tempo t ≈ 49 s da simulação no cenário com corredor inicial estreito.

de navegação do Leader , o mesmo encontra-se a rodar no sentido horário ( ˙φH (φH) <

0), levando-o a ir de encontro ao obstáculo que impediu a passagem da equipa. No

entanto, como se pode observar pelo gráfico da dinâmica comportamental deste robô, o

campo vetorial fobs,H já tem representado que nessa zona existe repulsão (repulsor em

φH ≈ 0.1π rad) que com a aproximação ao obstáculo a correspondente magnitude de 5

repulsão aumenta impedindo que este (conjunto robô–carga) colida.

Após o Leader estar a navegar pelo corredor à esquerda do obstáculo A, a equipa

cruza-se com dois obstáculos em movimento, no instante de tempo t ≈ 82 s, represen-

tado na Figura 6.36. No gráfico da dinâmica do Leader , podem ser vistos dois repul-

sores, em φL ≈ {0.25π, 0.98π} rad, correspondentes às obstruções à direita (obstáculo 10
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(a) Vista no ambiente de simulação.
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(b) Campos vetoriais dos controlos das direções de navegação dos robôs.

Figura 6.35: Instante de tempo t ≈ 55 s da simulação no cenário com corredor inicial estreito.

móvel R2 e obstáculo A) e à esquerda (parede delimitadora da arena de simulação),

respetivamente, os quais (inerentemente) erigem um atrator em φL ≈ 0.54π rad. O

comportamento sintetizado por fdesvir,L erige um atrator em φL ≈ 0.78π rad, resul-

tando num comportamento global que atrai o robô Leader ligeiramente para a sua

esquerda, i.e. para junto da parede delimitadora do ambiente. Relativamente ao robô5

Helper , pode ser observado que o atrator do comportamento sintetizado por fdesvir,H
está ligeiramente para a esquerda da direção da carga, fazendo com que este compor-

tamento contribua para que o robô Helper se aproxime também da parede que delimita

o ambiente de simulação. Quanto ao comportamento fobs,H este também erige dois

repulsores localizados em φH ≈ {0.21π, 0.97π} rad, à direita (obstáculo móvel R1) e10
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(a) Vista no ambiente de simulação.
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(b) Campos vetoriais dos controlos das direções de navegação dos robôs.

Figura 6.36: Instante de tempo t ≈ 82 s da simulação no cenário com corredor inicial estreito.

esquerda (parede delimitadora da arena de simulação), respetivamente, erigindo (ineren-

temente) um atrator orientação intermédia (que coincidentemente se localiza no valor de

ψdesvir,H), reforçando assim a ação do comportamento sintetizado por fdesvir,H . Assim,

o campo vetorial resultante do Helper faz com que este gire (ligeiramente) no sentido

horário ( ˙φH (φH) < 0), mas numa orientação que continua a fazer aproximar a carga 5

da parede que delimita o ambiente.

6.2.3 Velocidades lineares dos robôs

Para os cenários apresentados, as velocidades lineares máximas para os robôs Leader

e Helper foram de 0.3 m/s e 0.4 m/s, respetivamente. Os perfis de velocidade linear
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de ambos os robôs nos cenários em análise e os respetivos desvios da carga nos seus

suportes de apoio estão representados na Figura 6.37 e na Figura 6.38, respetivamente.
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Figura 6.37: Velocidades lineares dos robôs nos cenários em análise.
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Figura 6.38: Desvios da carga nos suportes de apoio da carga dos robôs nos cenários em análise.

Nos perfis de velocidades dos robôs no cenário correspondente ao ambiente estático,

os momentos a realçar são os correspondentes às curvaturas do Helper , os quais ocorrem5

nos intervalos de tempo t ∈ [32, 42] s e t ∈ [46, 62] s. Nesses intervalos de tempo,

devido às trajetórias descritas pelo Helper terem raios de curvatura maiores que o Leader ,

os desvios da carga medidos pelos respetivos suportes informam o robô Helper que este
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tem que aumentar a sua velocidade linear para que não deixe cair a carga.

Nos perfis de velocidades dos robôs no cenário correspondente ao ambiente dinâ-

mico, devido à proximidade do Leader relativamente ao obstáculo A, este teve que

reduzir a velocidade linear (t ≈ 55 s). Devido a esta diminuição da velocidade linear do

Leader , o Helper através do deslocamento da carga no seu suporte adequa a sua velo- 5

cidade à do Leader . Durante a passagem pelos obstáculos móveis R1 e R2, no intervalo

de tempo t ∈ [70, 90] s, a equipa também adequa (reduz) a sua velocidade linear devido

à proximidade de tais obstáculos relativamente ao robô Leader . Na última curvatura

para a posição desejada (t ≈ 117 s), o Helper não foi capaz de acompanhar o Leader ,

tendo havido um desvio elevado da carga nos suportes em relação aos respetivos centros 10

dos robôs. Perante estes desvios, para que não deixassem cair a carga que transportam

(ver instante de tempo t ≈ 117 s na Figura 6.37 e na Figura 6.38), o Leader reduziu a

sua velocidade linear para permitir ao Helper recuperar o desvio da carga.

De um modo geral, nos dois cenários, a velocidade linear do Helper acompanha a

velocidade linear do Leader , sem que os deslocamentos da carga nos respetivos suportes 15

tenham atingido os limites físicos, dc,r ∈ [−0.2, 0.2] m, como mostra a Figura 6.38,

sendo que os maiores desvios da carga no suporte tenham ocorrido nas fases de arranque

e de curvatura da equipa.

6.3 Seguir um alvo em movimento

Nesta secção é apresentada a capacidade de a equipa de robôs seguir um alvo em 20

movimento. Para tal, foram utilizados os cenários representados na Figura 6.39, nos

quais a equipa de transporte tem que seguir o alvo T em movimento. Em ambos

os cenários o alvo móvel realiza o mesmo percurso, passando entre os obstáculos A e

B. No cenário com passagem larga (Figura 6.39a) a distância entre esses obstáculos

A e B é suficiente para a equipa passar sem colisões, enquanto que no cenário com 25

passagem estreita (Figura 6.39b), essa distância não é suficiente para a equipa passar

sem colisões. Nesses ambientes (com dimensões 10 m × 15 m), a posição inicial da

equipa está representada pelos robôs L (Leader) e H (Helper), fisicamente acoplados
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(a) Passagem larga entre os obstáculos A e B.
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(b) Passagem estreita entre os obstáculos A e B.

Figura 6.39: Ambientes de simulação com passagem larga e com passagem estreita. As gran-
dezas representadas estão expressas em metros. Legenda: L → robô Leader ; H → robô Helper ;
T → alvo móvel.

pela carga que transportam, de dimensões 1.5 m × 0.75 m, e a posição inicial do alvo

móvel está representada por T. A simulação referente ao cenário com passagem larga

teve a duração de 85 s enquanto que a do ambiente de simulação com passagem estreita

teve a duração de 193 s.

6.3.1 Percursos gerados5

Os percursos gerados pela equipa de robôs móveis autónomos nos ambientes de simula-

ção em análise estão representados na Figura 6.40. Nos cenários em análise, os percursos

gerados pela equipa de transporte são totalmente distintos, como mostram os gráficos

da Figura 6.40. No percurso do cenário com passagem larga entre os obstáculos A e B
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(b) Passagem estreira entre os obstáculos A e B.

Figura 6.40: Percursos gerados pelos robôs nos cenários em análise.

(Figura 6.40a) a equipa de transporte consegue passar entre estes obstáculos e segue de

perto o alvo móvel T. No entanto, no cenário com passagem estreita entre os obstácu-

los A e B (Figura 6.40b) a distância entre tais obstáculos foi reduzida de forma a que

apenas o alvo móvel tenha espaço suficiente para passar entre tais obstáculos. Como

mostra a Figura 6.40b, nesta situação a equipa foi capaz de gerar uma trajetória que a 5

repelisse da passagem estreita levando-a ao encontro do alvo móvel.

6.3.2 Evolução dos pontos fixos e da direção de navegação

A evolução dos pontos fixos e das direções de navegação dos robôs, nos cenários em

análise, são mostradas na Figura 6.41 e na Figura 6.42, correspondentes aos cenários

com passagem larga e estreita entre os obstáculos A e B, respetivamente. 10

As orientações representadas têm como referência os respetivos eixos Ox que se

deslocam com os robôs e que se mantêm sempre paralelos aos respetivos eixos represen-
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tados na Figura 6.39 (como referido aquando da Figura 2.1).

Na evolução dos pontos fixos do cenário correspondente ao ambiente com passagem

larga entre os obstáculos A e B (Figura 6.41), podem ser visualizadas os instantes

de tempo das curvaturas. A passagem entre os obstáculos A e B é realizada pelo
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(b) Helper.

Figura 6.41: Evolução da direção de navegação φr e dos pontos fixos (atratores e repulsores)
dos campos vetoriais resultantes nos percursos gerados no cenário do ambiente com passagem
larga entre os obstáculos A e B.

robô Leader , aproximadamente, no intervalo de tempo t ∈ [12, 35] s e pelo Helper ,5

aproximadamente, no intervalo de tempo t ∈ [18, 40] s. A entrada da equipa no corredor

final é precedida de um afastamento do obstáculo C, o qual ocorre no intervalo de tempo

t ∈ [48, 53] s no Leader e no intervalo de tempo t ∈ [53, 58] s no Helper .

Na evolução dos pontos fixos do cenário correspondente ao ambiente com passa-

gem estreita entre os obstáculos A e B (Figura 6.42), podem ser identificados alguns10

intervalos de tempo de interesse durante o percurso da equipa. O contorno do obstáculo

B (devido à passagem entre A e B não ser suficiente para a equipa a atravessar), no

Leader ocorre em t ∈ [22, 72] s e no Helper em t ∈ [22, 77] s. O contorno do obstá-

culo C ocorre no Leader no intervalo de tempo t ∈ [73, 92] s e no Helper no intervalo

de tempo t ∈ [78, 100] s, a partir dos quais os respetivos robôs seguem (aproximada-15

mente) em frente. Entre os dois momentos das curvaturas referidas, a equipa navega

(aproximadamente) em frente (entre os obstáculos B e C), onde φr ≈ 0 rad.
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Figura 6.42: Evolução da direção de navegação φr e dos pontos fixos (atratores e repulsores)
dos campos vetoriais resultantes nos percursos gerados no cenário do ambiente com passagem
estreita entre os obstáculos A e B.

6.3.2.1 Campos vetoriais que governam as direções de navegação dos robôs,

no cenário com passagem larga entre os obstáculos A e B

No instante de tempo, t ≈ 13 s, representado na Figura 6.43, a equipa de transporte

está a seguir o obstáculo móvel (robô móvel azul) que está a passar entre os obstáculos

A e B. Através do gráfico com a dinâmica de atratores do Leader , pode ser observado 5

que o atrator especificado por ψdesvir,L ≈ 0.4π rad, do comportamento sintetizado por

fdesvir,L, corresponde ao valor da direção segundo a qual o Leader sente o alvo em

movimento, significando que a componente correspondente ao comportamento fvir,L
é nula (φL − ψdes,L < Ψthres). A contribuição correspondente aos obstáculos, fobs,L,

erige um repulsor em φL ≈ 0 rad (obstruções do lado direito). Na região da direção 10

de navegação deste robô, a bacia de repulsão criada por este comportamento apenas

afeta ligeiramente a direção de navegação. Neste instante de tempo, o comportamento

global faz com que o Leader rode (ligeiramente) no sentido horário, φ̇L (φL) < 0 rad/s,

permitindo encaminhar a equipa pela passagem entre os obstáculos A e B. Relativa-

mente ao robô Helper , o comportamento sintetizado por fdesvir,H erige o seu atrator 15

na orientação ψdesvir,H = ψc,H ≈ 0.5π rad (a componente referente ao comportamento
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(a) Vista no ambiente de simulação.

0 0.5π π 1.5π 2π
−1.0

−0.5

0

0.5

1.0

φL [rad]

φ̇
L

[r
ad
/
s]

Leader
fdesvir,L

fobs,L

dφL/dt

0 0.5π π 1.5π 2π
−1.0

−0.5

0

0.5

1.0

φH [rad]

˙
φ

H
[r

ad
/
s]

Helper
fdesvir,H

fobs,H

dφH/dt

(b) Campos vetoriais dos controlos das direções de navegação dos robôs.

Figura 6.43: Instante de tempo t ≈ 13 s da simulação no cenário com passagem larga.

fvir,H é nula) e o comportamento fobs,H (tal como para o Leader) erige um repulsor

em φH ≈ 0.05π rad (obstruções do lado direito), resultando num campo vetorial cuja

direção de navegação já está no atrator, o que faz com que o robô siga em frente.

Já no instante de tempo, t ≈ 25 s, representado na Figura 6.44, o robô Leader evita

colidir com o obstáculo B, enquanto que o Helper segue (aproximadamente) em frente.5

No gráfico correspondente ao Leader pode ser observado que a contribuição dos setores

(deste robô) que detetam o obstáculo B (erigem um repulsor em φL ≈ 0.62π rad)

repelem-no da direção especificada pelo atrator de fdesvir,L (ψdesvir,L ≈ 0.48π rad),

sendo que o campo vetorial resultante fá-lo seguir em frente (φL muito próximo do

atrator). Relativamente ao Helper , pelo gráfico da sua dinâmica comportamental, uma10

vez que a bacia de repulsão referente às obstruções detetadas não abrange a direção de
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(a) Vista no ambiente de simulação.
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(b) Campos vetoriais dos controlos das direções de navegação dos robôs.

Figura 6.44: Instante de tempo t ≈ 25 s da simulação no cenário com passagem larga.

navegação, nesta região é o comportamento fdes,H que tem influência quase total no

valor do atrator a seguir (ψdesvir,H ≈ ψc,H significa que fvir,H é praticamente nulo).

Depois de o Leader evitar colisões com o obstáculo B, no instante de tempo

t ≈ 30 s, representado na Figura 6.45, o Helper também o evita. Devido às curva-

turas não serem acentuadas (até ao momento em análise), para o Leader , o compor- 5

tamento fvir,L é residual, uma vez que ψdesvir,L ≈ ψdes,L (note que ψdes,L = ψtar,L).

No campo vetorial resultante do Leader , pode ser observado que este robô está a rodar

no sentido anti-horário (φ̇L (φL) > 0 rad/s), de forma a seguir o atrator da dinâmica

resultante. Relativamente ao Helper , no campo vetorial correspondente ao comporta-

mento fobs,H pode ser visto a deteção das obstruções à sua esquerda (obstáculo B) 10

e à direita (obstáculo A), em φH ≈ {0.55π, 1.62π} rad, respetivamente. Devido às
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(a) Vista no ambiente de simulação.
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(b) Campos vetoriais dos controlos das direções de navegação dos robôs.

Figura 6.45: Instante de tempo t ≈ 30 s da simulação no cenário com passagem larga.

contribuições referentes ao obstáculo B serem superiores às do obstáculo A, a obstru-

ção global erigida na direção φH ≈ 0.55π rad contribui (no campo vetorial resultante)

para que a direção de navegação φH seja repelida (ligeiramente) da direção especificada

por ψdesvir,H ≈ 0.23π rad, i.e. para que o robô gire (ligeiramente) no sentido horário

( ˙φH (φH) < 0 rad/s). Assim a equipa consegue atravessar entre os obstáculos A e B5

livre de colisões (conjunto robôs–carga).

6.3.2.2 Campos vetoriais que governam as direções de navegação dos robôs,

no cenário com passagem estreita entre os obstáculos A e B

No instante de tempo t ≈ 24 s (Figura 6.46) o alvo em movimento passa entre os

obstáculos A e B, mas tal abertura não é suficiente para que o conjunto robôs–carga10
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consiga passar. Neste instante de tempo, ambos os agentes apenas detetam obstruções à

(a) Vista no ambiente de simulação.
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(b) Campos vetoriais dos controlos das direções de navegação dos robôs.

Figura 6.46: Instante de tempo t ≈ 24 s da simulação no cenário com passagem estreita.

direita da equipa (repulsores de fobs,r em φr ≈ 0.02π rad), sendo o valor de ψdesvir,L ≈

0.5π rad e de ψdesvir,H ≈ 0.4π rad. Sobrepondo as contribuições de cada um dos

comportamentos, em cada um dos robôs, os respetivos campos vetoriais resultantes

erigem um atrator próximo das correspondentes direções de navegação atual, fazendo 5

com que a equipa siga em frente.

Uns segundos mais tarde, no instante de tempo t ≈ 30 s, representado na Fi-

gura 6.47, o Leader sente a forte obstrução do obstáculo B que em conjunto com as

obstruções do obstáculo A o impedem de entrar pela passagem estreita. Comparando

o gráfico da dinâmica comportamental do Leader do instante anterior apresentado com 10
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(a) Vista no ambiente de simulação.
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(b) Campos vetoriais dos controlos das direções de navegação dos robôs.

Figura 6.47: Instante de tempo t ≈ 30 s da simulação no cenário com passagem estreita.

o correspondente ao deste instante de tempo, pode ser observado que houve uma bi-

furcação do sistema dinâmico resultante (atrator tornou-se repulsor). Neste instante de

tempo, o comportamento sintetizado por fdesvir,L mantem-se aproximadamente igual

ao do instante anterior apresentado. No entanto, a contribuição das obstruções (fobs,L)

tornou-se muito mais forte, erigindo um repulsor com forte magnitude e com uma bacia5

de repulsão larga, em φL ≈ 0.5π rad. Relativamente ao robô Helper , como pode ser

observado pela comparação da dinâmica resultante com o instante de tempo anterior

apresentado, este permanece (aproximadamente) igual.

Na impossibilidade de a equipa passar entre os obstáculos A e B, no instante de

tempo t ≈ 36 s, representado na Figura 6.48, a equipa começa a contornar o obstá-10
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culo B de forma a navegar para o alvo em movimento (robô móvel azul). Pelo gráfico

(a) Vista no ambiente de simulação.
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(b) Campos vetoriais dos controlos das direções de navegação dos robôs.

Figura 6.48: Instante de tempo t ≈ 36 s da simulação no cenário com passagem estreita.

da dinâmica comportamental do robô Leader , não só por ação do comportamento sin-

tetizado por fdesvir,L mas também pelo comportamento fobs,L, pode ser visto que a

direção de navegação deste robô (φL ≈ 1.12π rad, linha sólida vertical) é tal que o leva

a afastar-se do obstáculo B, estando a relaxar para o atrator da dinâmica resultante 5

em φL ≈ 1.07π rad. Relativamente ao robô Helper , o comportamento sintetizado por

fdesvir,H erige um atrator numa direção que o faz orientar-se para o obstáculo A, no

entanto, o comportamento fobs,H (com um repulsor em φH ≈ 0 rad) repele-o dessa

orientação, resultando num comportamento global que faz com que este robô siga o

atrator em φH ≈ 0.34π rad. Assim, a equipa é capaz de tomar um caminho alternativo 10
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na impossibilidade de passar entre os obstáculos A e B.

Depois de superar o obstáculo B, no instante de tempo t ≈ 88 s, representado

na Figura 6.49, a equipa (através da movimentação do Leader) continua em busca do

alvo em movimento. No gráfico da dinâmica comportamental do Leader , pode ser visto

(a) Vista no ambiente de simulação.
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(b) Campos vetoriais dos controlos das direções de navegação dos robôs.

Figura 6.49: Instante de tempo t ≈ 88 s da simulação no cenário com passagem estreita.

que o atrator do comportamento sintetizado for fdesvir,L contribui para que este robô5

navegue numa direção quase paralela à do obstáculo C (ψdesvir,L ≈ 0.05π rad). Neste

mesmo robô, o comportamento fobs,L erige dois repulsores em φL ≈ {0.5π, 1.5π} rad,

correspondendo às obstruções à esquerda e à direita, respetivamente. Devido à mag-

nitude resultante das obstruções à sua direita ser muito pequena (comparativamente à

contribuição do comportamento fdesvir,L) pode-se considerar que a contribuição dessas10
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obstruções (à sua direita) é desprezável. Neste instante de tempo, no Leader , pode

ser visto que a contribuição fobs,L sobreposta com o comportamento sintetizado por

fdesvir,L (campo vetorial resultante) erige um atrator ligeiramente para a esquerda do

valor especificado por ψdesvir,L, levando a direção de navegação do robô Leader para

esse valor. Relativamente ao robô Helper , no gráfico da dinâmica comportamental, 5

pode ser observado que o comportamento sintetizado por fdesvir,H atrai este robô para

ψdesvir,H ≈ 0.1π rad, que é ligeiramente à esquerda de ψc,H ≈ 0.07π rad. Também

neste robô, neste instante de tempo, o comportamento fobs,H erige dois repulsores em

φH ≈ {0.5π, 1.5π} rad, correspondendo às obstruções à esquerda e à direita, respeti-

vamente. Neste instante de tempo, no Helper , pode ser visto que a contribuição fobs,H 10

sobreposta com o comportamento sintetizado por fdesvir,H (campo vetorial resultante)

erige um atrator na direção de navegação atual, fazendo com que siga essa direção.

6.3.3 Velocidades lineares dos robôs

Para os cenários apresentados, as velocidades lineares máximas para os robôs Leader

e Helper foram de 0.3 m/s e 0.4 m/s, respetivamente. Os perfis de velocidade linear 15

de ambos os robôs nos cenários em análise e os respetivos desvios da carga nos seus

suportes de apoio estão representados na Figura 6.50 e na Figura 6.51, respetivamente.

0 10 20 30 40 50 60 70 80
−0.2

−0.1

0

0.1

0.2

0.3

0.4

Time [s]

Li
ne

ar
ve

lo
cit

y
[m

/
s]

L
H

(a) Passagem larga entre os obstáculos A e B.
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(b) Passagem estreita entre os obstáculos A e B.

Figura 6.50: Velocidades lineares dos robôs nos cenários em análise.
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(a) Passagem larga entre os obstáculos A e B.

0 20 40 60 80 100 120
−0.2

−0.1

0

0.1

0.2

Time [s]

D
isp

la
ce

m
en

t
[m

]

L
H

(b) Passagem estreita entre os obstáculos A e B.

Figura 6.51: Desvios da carga nos suportes de apoio da carga dos robôs nos cenários em análise.

No cenário com passagem larga entre os obstáculos A e B, após o arranque e

antes da paragem, a velocidade linear do Leader é praticamente constante durante o

seu percurso, excetuando os momentos em que passa próximo dos obstáculos B e C, nos

instantes de tempo t ≈ 22 s e t ≈ 45 s, respetivamente. A velocidade linear do Helper

acompanha a velocidade linear do Leader em praticamente todo o percurso, como pode5

ser observado na Figura 6.50a. No entanto, na fase do percurso onde a curvatura é mais

acentuada (entrada no corredor final no instante de tempo t ≈ 60 s), devido ao desvio

sentido no suporte do Helper (ver Figura 6.51a), o controlo de velocidade deste robô

fá-lo aumentar de velocidade para recuperar o desvio sofrido.

Relativamente ao cenário com passagem estreita entre os obstáculos A e B, pode ser10

visto que há 3 momentos no percurso em que a velocidade linear do Leader é bastante

reduzida, mais especificamente em t ≈ {32, 45, 76} s. A diminuição da velocidade

linear neste primeiro instante de tempo é decorrente da proximidade deste robô com o

obstáculo B aquando a mudança rápida da direção de navegação do robô Leader devido

à impossibilidade de passar entre os obstáculos A e B. As segunda e terceira diminuições15

da velocidade linear, relativas aos instantes de tempo referidos, são devidas a atrasos na

movimentação do Helper , levando ao aumento dos desvios da carga nos suportes dos

robôs (ver Figura 6.51b) que por sua vez fazem com que este aumente a sua velocidade

linear de forma a recuperar desses desvios.
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6.4 Transporte de cargas com dimensões distintas

Nesta secção é apresentada a capacidade de a equipa de robôs transportar cargas de di-

mensões distintas. Para tal, foi utilizado um cenário em que a equipa tenha que descrever

uma curvatura tipo U, como o representado na Figura 6.52, no qual a equipa transporta

cargas de dimensões distintas: (a) 1.5 m×0.75 m; (b) 1.5 m×1.25 m; (c) 2.5 m×0.75 m; 5

e (d) 2.5 m× 1.5 m. Nesse ambiente (com dimensões 10 m× 15 m), a posição inicial
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(d) Carga [m]: 2.5 × 1.5.

Figura 6.52: Cenário da simulação para transporte de cargas de dimensões distintas. As gran-
dezas representadas estão expressas em metros. Legenda: L → robô Leader ; H → robô Helper ;
T → posição final desejada.

da equipa está representada pelos robôs L (Leader) e H (Helper), fisicamente acoplados

pela carga que transportam, e a posição final desejada está representada pela cruz T.

6.4.1 Percursos gerados

Os percursos gerados pela equipa de robôs móveis autónomos no ambiente de simulação 10

em análise, para cada uma das cargas transportadas, estão representados na Figura 6.53.

Em todos os gráficos da Figura 6.53 pode ser observado que, na parte inicial do cenário,

há um afastamento da equipa relativamente à parede do seu lado esquerdo. Esse afas-

tamento será tanto maior quanto maior forem as dimensões da carga. Mesmo perante

o transporte de cargas de dimensões distintas e sem ajuste explícito dos parâmetros, a 15

estratégia de controlo é capaz de gerar soluções que dirigem os respetivos robôs para a
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(b) Carga [m]: 1.5 × 1.25.
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(c) Carga [m]: 2.5 × 0.75.
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(d) Carga [m]: 2.5 × 1.5.

Figura 6.53: Percursos gerados pelos robôs no transporte das cargas de dimensões distintas.
As simulações referentes às cargas de dimensões (em metros) 1.5× 0.75, 1.5× 1.25, 2.5× 0.75

e 2.5× 1.5 tiveram a duração de 101 s, 110 s, 112 s e 111 s, respetivamente.
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posição final desejada, evitando colisões (dos robôs e da carga) com obstáculos.

6.4.2 Evolução dos pontos fixos e da direção de navegação

Os gráficos da Figura 6.54 representam a evolução das direções de navegação dos robôs

Leader e Helper no cenário apresentado, transportando uma carga de dimensões 1.5 m×

0.75 m, 1.5 m×1.25 m, 2.5 m×0.75 m e 2.5 m×1.5 m. Nos gráficos correspondentes 5

ao robô Leader , nos instantes de tempo iniciais (t < 10 s), pode ser observado o

afastamento deste relativamente à parede do seu lado esquerdo (diminuição do valor
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(a) Carga [m]: 1.5 × 0.75.

0 20 40 60 80 100
0

1
2 π

π

3
2 π

2π

Time [s]

O
rie

nt
at

io
n

[r
ad

]

Leader
Attractors
Repellers
φr

0 20 40 60 80 100
0

1
2 π

π

3
2 π

2π

Time [s]

O
rie

nt
at

io
n

[r
ad

]

Helper
Attractors
Repellers
φr

(b) Carga [m]: 1.5 × 1.25.

Figura 6.54: Evolução das direções de navegação dos robôs e dos respetivos pontos fixos
(atratores e repulsores) dos campos vetoriais resultantes nos percursos gerados no transporte de
cargas de dimensões distintas.
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(c) Carga [m]: 2.5 × 0.75.
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(d) Carga [m]: 2.5 × 1.5.

Figura 6.54: (cont.) – Evolução das direções de navegação dos robôs e dos respetivos pontos
fixos (atratores e repulsores) dos campos vetoriais resultantes nos percursos gerados no transporte
de cargas de dimensões distintas.

de φL e retorno ao valor 0.5π rad), i.e. orienta-se ligeiramente para a sua direita (para

se afastar da obstrução do lado esquerdo) e posteriormente (quando já está afastado)

navega paralelamente a Oy. Nestes gráficos, pode ser visto que as curvaturas dos robôs

Leader ocorreram no intervalo de tempo aproximado por t ∈ [30, 60] s, intervalo de

tempo em que a direção de navegação passa de 0.5π rad para 1.5π rad. Todos os5

gráficos destas figuras mostram que as direções de navegação de ambos os robôs, para

todas as cargas, seguem de perto um dos atratores do sistema dinâmico resultante.
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6.4.3 Velocidades lineares dos robôs

Para o transporte das diferentes cargas, as velocidades lineares máximas para os robôs

Leader e Helper foram limitadas a 0.3 m/s e 0.4 m/s, respetivamente. Os perfis de velo-

cidade dos robôs Leader e Helper durante os transportes da carga em análise podem ser

observados na Figura 6.55. Nestes gráficos, para as várias simulações em análise, pode
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(b) Carga [m]: 1.5 × 1.25.
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(c) Carga [m]: 2.5 × 0.75.
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(d) Carga [m]: 2.5 × 1.5.

Figura 6.55: Velocidades lineares dos robôs durante o transporte de cargas de dimensões
distintas.

5

ser visto que o robô Leader começa por acelerar até aproximadamente à sua velocidade

máxima. Durante a curvatura na esquina tipo U, para facilitar a tarefa do Helper , o

Leader adequa (reduzindo) a sua velocidade linear de acordo com o deslocamento da

carga no seu suporte de apoio (ver Figura 6.56). Este, após superar a esquina tipo U
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volta a acelerar até aproximadamente à sua velocidade máxima permitida, a qual começa

a diminuir mediante a sua aproximação à posição final desejada. Relativamente às velo-

cidades do robô Helper , em todos os percursos em análise, esta segue a do seu Leader ,

exceptuando na fase quando descreve a curvatura na esquina tipo U, que devido ao raio

da curvatura realizada pelo Helper ser superior ao raio da curvatura realizada pelo seu5

Leader o desvio da carga nos respetivos suportes aumenta (fez com que o Leader tivesse

que reduzisse a sua velocidade linear) levando o Helper a aumentar a sua velocidade

linear para recuperar o desvio da carga sentido no seu suporte (ver Figura 6.56).
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(a) Carga [m]: 1.5 × 0.75.
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(b) Carga [m]: 1.5 × 1.25.
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(c) Carga [m]: 2.5 × 0.75.
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(d) Carga [m]: 2.5 × 1.5.

Figura 6.56: Desvios da carga nos suportes de apoio da carga dos robôs durante o transporte
das cargas de dimensões distintas.
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Capítulo 7

Resultados em ambientes reais

Neste capítulo são apresentados resultados referentes a uma equipa de robôs móveis

autónomos (descrita no Capítulo 3) cujo controlo das direções de navegação e das velo-

cidades lineares (de cada robô) está apresentado no Capítulo 5. Estes resultados foram 5

obtidos em ambiente real, com obstáculos estáticos e/ou dinâmicos. Tais ambientes são

dois espaços pertencentes ao campus de Azurém da Universidade do Minho e um outro

numa unidade fabril1.

Tal como nos resultados em ambientes de simulação (ver Capítulo 6), nestes (em

ambientes reais) os robôs móveis não têm conhecimento prévio do ambiente onde nave- 10

gam e a direção de navegação do robô Leader (φL) é a única informação comunicada

explicitamente para o robô Helper (de forma a permitir que este robô, o Helper , tente

alinhar a carga que transportam com a direção de navegação do Leader).

Nas experiências com robôs reais, nas quais a equipa transporta uma carga de

dimensões 1.5 m × 0.35 m (ver secções 7.2, 7.3 e 7.4), são mostradas as principais 15

características realçadas nos ambientes de simulação: (i) navegação em ambientes com

curvaturas acentuadas; (ii) navegação em corredores; (iii) navegação em ambientes que

mudam de layout; e (iv) desvio de obstáculos estáticos e/ou dinâmicos. Ao robô Leader ,

no início da tarefa, é-lhe informado a sua posição e orientação iniciais, a(s) posição(ões)

do(s) via point(s) (caso existam), e a posição final desejada. Quanto ao robô Helper , 20

este apenas sabe que tem que “seguir” o seu Leader de forma a não deixarem cair a
1O responsável pela unidade fabril prefere que a identidade da mesma não seja revelada.
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carga que transportam evitando colisões (deles próprios e da carga) com obstáculos.

Os registos em vídeo dos resultados aprensentados neste capítulo podem ser consul-

tados na pasta ’videos/real/’ do Apêndice A. O conjunto de parâmetros utilizados nas

experiências apresentadas neste capítulo foram os mesmos que os utilizados nos cenários

em ambiente de simulação, os quais podem ser consultados no Apêndice E.5

7.1 Do ambiente simulado para o ambiente real

Nas experiências em ambiente simulado, mesmo não sendo visível pelo sistema de visão

do robô Leader o via point ou posição desejada, devido ao método de implementação

que emula a informação proveniente do sistema de visão, este consegue sempre obter a

distância e o ângulo em que a posição desejada se encontra.10

O desenvolvimento e/ou implementação de um sistema de localização indoor para

robôs móveis não faz parte integrante deste trabalho. De forma a eliminar a necessidade

física de a posição desejada atual ter de estar em linha de vista pelo sistema de visão do

robô Leader , foi implementado um middleware para obter a posição do robô no plano,

recorrendo à técnica de dead reckoning (Fuke and Krotkov, 1996). A informação prove-15

niente do sistema de visão (distance, angle e visible), é utilizada para corrigir/reduzir o

erro acumulado pela técnica de dead reckoning. Para tal, no setup de cada experiência

foi necessário fornecer a posição inicial do robô, no caso do robô Leader (xL, yL, φL),

bem como as posições (via points e finais) desejadas (relativamente a um referencial

externo) e as respetivas cores (landmarks), (xdes, ydes, color).20

7.2 Desvio de obstáculo móvel

Na Figura 7.1 está representado o instante inicial da experiência descrita nesta secção.

Nesta, os dois robôs móveis autónomos que formam a equipa de transporte foram co-

locados nas posições (xL, yL) = (−1.4, 5.4) m e (xH , yH) = (−1.4, 3.9) m, Leader

e Helper , respetivamente, ambos orientados segundo Oy, tendo sido dada informa-25

ção ao robô Leader que a sua posição final desejada era uma caixa verde na posição

(xT , yT ) = (−14.6, 3) m (representada na figura pela cruz T ).
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L

H
T

Figura 7.1: Cenário com robôs reais descrevendo curvaturas acentuadas e evitando obstáculos
estáticos e/ou dinâmicos. As grandezas representadas estão expressas em metros. Legenda: L

→ robô Leader ; H → robô Helper ; T → posição final desejada.

7.2.1 Percursos gerados

Os percursos gerados pelos robôs móveis autónomos no ambiente real em análise estão

representados na Figura 7.2. Tal como nos ambientes de simulação, no real também é

L

H

Cart

Figura 7.2: Percursos gerados pelos robôs na experiência em análise.
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possível observar que, na parte inicial do cenário, há um afastamento da equipa rela-

tivamente à parede do seu lado esquerdo de forma a que a equipa de transporte evite

colisões da carga.

Enquanto a equipa formada pelos dois robôs móveis autónomos se dirigia para a

posição final desejada (cruz T ), nas coordenadas (x, y) ≈ (−10.5, 9.5) m esta cruza-se5

com um obstáculo em movimento (humano a puxar um carrinho com carga). Pe-

rante esta obstrução a equipa foi forçada a afastar-se ainda mais das obstruções à

sua esquerda sendo levada a tomar a direção que ia de encontro ao obstáculo em

(x, y) = (−13.5, 10.5) m (pilar de suporte de edifício).

7.2.2 Evolução dos pontos fixos e das direções de navegação10

Os gráficos da Figura 7.3 representam a evolução das direções de navegação dos robôs

Leader e Helper na experiência apresentada, transportando uma carga de dimensões

1.5m × 0.35 m. No gráfico correspondente ao robô Leader , nos instantes iniciais

(t < 10 s), através da diminuição do valor de φL e retorno ao valor 0.5π rad, no corredor

inicial, pode ser observado o afastamento deste relativamente à parede do seu lado es-15

querdo, i.e. a orientar-se para a sua direita para se afastar da obstrução do lado esquerdo.
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(b) Helper.

Figura 7.3: Evolução das direções de navegação dos robôs e dos respetivos pontos fixos (atra-
tores e repulsores) dos campos vetoriais resultantes nos percursos gerados na experiência em
análise.

170



Capítulo 7. Resultados em ambientes reais

Após sair do corredor inicial, t ≈ 10 s e (xL, yL) ≈ (−1, 8) m, o robô Leader começa

a aumentar o valor da sua direção de navegação de forma a orientar-se para a posição

final desejada (cruz T ). No entanto, os obstáculos estáticos à sua esquerda repelem-no

dessa direção de navegação, t ≈ 25 s e (xL, yL) ≈ (−3.75, 9.25) m. Entre os instantes

de tempo t ≈ 26 s e t ≈ 47 s o Leader contorna a passagem obstruída na região que se 5

encontra na coordenada x ≈ −6.25 m. Entre o intervalo de tempo t ≈ 47 s e t ≈ 58 s

o robô Leader começa a afastar-se suavemente das obstruções à sua esquerda, mas a

partir do instante de tempo t ≈ 59 s devido à presença do obstáculo móvel que surge no

caminho que está a seguir, este é forçado a afastar-se mais rapidamente das obstruções

à sua esquerda, levando-o a tomar uma direção que vai de encontro com o obstáculo 10

(pilar de suporte do edifício) nas coordenadas (x, y) = (−13.5, 10.5) m. A passagem

entre o pilar de suporte do edifício e a parede paralela ao eixo Ox ocorre entre t ≈ 70 s

e t ≈ 82 s. Após esta passagem, o robô Leader realiza a última curvatura e segue em

frente na direção da posição desejada final.

Através do gráfico correspondente ao robô Helper pode ser observado que este 15

acompanha os movimentos realizados pelo Leader .

Os gráficos desta figura mostram que as direções de navegação de ambos os robôs

seguem de perto um dos atratores do sistema dinâmico resultante.

Como auxiliar de suporte à análise dos gráficos da Figura 7.3, na secção 7.2.2.1

está uma descrição dos campos vetoriais que governam as direções de navegação dos 20

robôs em alguns instantes de tempo nos respetivos percursos gerados.

7.2.2.1 Campos vetoriais que governam as direções de navegação dos robôs

No instante de tempo, t ≈ 20 s, representado na Figura 7.4, a equipa finaliza a saída

do corredor inicial. No gráfico da dinâmica comportamental do Leader , pode ser visto

que a posição final desejada se encontra para a sua esquerda, (ψdes,L ≈ 1.13π rad) > 25

(φL ≈ 0.91π rad). O comportamento sintetizado por fdesvir,L erige o seu atrator em

ψdesvir,L ≈ 1.07π rad e o comportamento fobs,L erige um repulsor resultante (de mag-

nitude relativamente fraca) em ψobs,L ≈ 1.25π rad. Da sobreposição de todos os com-

portamentos, o campo vetorial resultante erige um atrator em φL ≈ 1.03π rad. Assim,
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(a) Vista no ambiente real.
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(b) Campos vetoriais dos controlos das direções de navegação dos robôs.

Figura 7.4: Instante de tempo t ≈ 20 s da experiência em análise.

neste instante de tempo, a direção de navegação do robô Leader será atraída para

um valor que o fará navegar paralelamente à obstrução à sua esquerda. Relativamente

ao robô Helper , o comportamento fobs,H erige um repulsor (de fraca magnitude) em

φH ≈ 1.12π rad, que corresponde às obstruções sentidas do seu lado esquerdo. O com-

portamento sintetizado por fdesvir,H erige um atrator em φH ≈ 0.65π rad, a cerca de5

0.25π rad de ψdes,H (linha vertical tracejada). Uma vez que a magnitude de repulsão de

fobs,H é relativamente fraca e não abrange a região da direção de navegação, o campo

vetorial resultante na região da direção de navegação atrai φH para o valor especificado

por ψdesvir,H , fazendo com que este robô descreva uma trajetória curvilínea.

No instante de tempo, t ≈ 66 s, representado na Figura 7.5, a equipa encontra-se a10

evitar o obstáculo móvel com o qual se cruza. No gráfico da dinâmica comportamental do

Leader pode ser observada a forte obstrução causada pelo obstáculo móvel (conjunto
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(a) Vista no ambiente real.
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(b) Campos vetoriais dos controlos das direções de navegação dos robôs.

Figura 7.5: Instante de tempo t ≈ 66 s da experiência em análise.

humano–carrinho) neste robô. O comportamento fobs,L erige um repulsor em φL ≈

1.3π rad que o repele das direções em que sente as obstruções. Como o robô tem de

curvar para a sua esquerda, o comportamento sintetizado por fdesvir,L erige o atrator

em φL ≈ 0.57π rad, fazendo com que o robô se afaste (para a sua direita) de forma

a evitar colisões (dele e da carga) com o obstáculo sentido. Embora a componente 5

fobs,L tenha uma magnitude consideravelmente forte, como as obstruções sentidas não

exercem efeito na região da direção de navegação, o campo vetorial resultante atrai o

robô para o valor especificado por ψdesvir,L, fazendo com que o Leader rode no sentido

horário, devido a neste instante de tempo φ̇L (φL) < 0 rad/s. Neste instante de tempo,

no Helper , o comportamento sintetizado por fdesvir,H erige o atrator numa direção que o 10

faz navegar de encontro ao obstáculo móvel, (ψdesvir,H ≈ 0.95π rad), de forma a tentar

alinhar a direção da carga com a direção de navegação do robô Leader . No entanto,
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o comportamento evitar colisões com obstáculos (fobs,H) repele-o para a sua direita.

Assim, a direção de navegação do robô Helper seguirá o atrator em φH ≈ 0.78π rad

do campo vetorial resultante, fazendo com que este rode também no sentido horário,

evitando o obstáculo móvel (conjunto humano–carrinho).

No instante de tempo, t ≈ 68 s, representado na Figura 7.6, o Leader já evitou5

o obstáculo móvel enquanto o Helper continua a evitá-lo. No gráfico da dinâmica

(a) Vista no ambiente real.
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(b) Campos vetoriais dos controlos das direções de navegação dos robôs.

Figura 7.6: Instante de tempo t ≈ 68 s da experiência em análise.

comportamental do Leader , pode ser visto que o comportamento sintetizado por fdesvir,L
atrai-o na direção paralela à da parede do lado esquerdo da equipa (ψdesvir,L ≈ π rad) e

que as obstruções à sua esquerda (repulsor em φL ≈ 1.32π rad) têm uma contribuição

de magnitude reduzida, permitindo que o campo vetorial resultante faça com que a10

direção de navegação deste robô (linha vertical sólida) relaxe para o atrator especificado

por ψdesvir,L.

174



Capítulo 7. Resultados em ambientes reais

7.2.3 Velocidades lineares dos robôs

Para o transporte da carga, as velocidades lineares máximas para os robôs Leader e

Helper foram limitadas a 0.3 m/s e 0.4 m/s, respetivamente. Os perfis das velocidades

lineares dos robôs Leader e Helper durante o transporte da carga na experiência em

análise podem ser observados na Figura 7.7.
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Figura 7.7: Velocidades lineares dos robôs durante o transporte da carga na experiência em
análise.

5

Devido às características físicas do suporte real de apoio da carga não serem apro-

ximadas, as mesmas levam a que os desvios do ponto de apoio da carga nos suportes

dos respetivos robôs não sejam aproximadamente iguais (ver Figura 7.8). Contudo, a

tendência é a mesma, i.e. quando o desvio num suporte aumenta no outro também

aumenta e vice-versa. 10

A adequação da velocidade do Leader em função do desvio do ponto de apoio da

carga no seu suporte é notória, principalmente nos instantes de tempo t ≈ {5, 37, 64, 89} s

(confrontar Figura 7.7 com Figura 7.8). Por observação gráfica, em termos médios, pode

ser observado que a velocidade linear média do robô Helper é superior à velocidade linear

do robô Leader , nas zonas de curvatura. De um modo geral, pode ser afirmado que a 15

velocidade linear do robô Helper conseguiu acompanhar a do Leader .
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Figura 7.8: Desvios da carga nos suportes de apoio durante o transporte na experiência em
análise.

7.3 Reação a perturbações abruptas

Na Figura 7.9 está representado o ambiente da experiência descrita nesta secção, para

o qual de forma a perturbar a equipa durante a tarefa são arremessados dois obstácu-

los. Nesta, os dois robôs móveis foram colocados nas posições (xL, yL) = (1.3, 6.7) m

T3

T2

T1

LH A

B

A

B

Figura 7.9: Ambiente da experiência com robôs reais e perturbações forçadas. As grande-
zas representadas estão expressas em metros. Legenda: L → robô Leader ; H → robô Helper ;
T1 → posição intermédia desejada; T2 → via point; T3 → posição final desejada; {A,B} → obs-
táculos arremessados.
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e (xH , yH) = (1.4, 5.2) m, Leader e Helper , respetivamente, ambos orientados se-

gundo Oy. Previamente, foi fornecida ao robô Leader informação sobre a sua posição

intermédia desejada (caixa cor-de-laranja), na posição (xT1 , yT1) = (−6.8, 17.3) m (re-

presentada na figura pela cruz T1), e que tinha como via point a caixa verde, na posição

(xT2 , yT2) = (5.2, 21.3) m (representada na figura pela cruz T2), seguindo para a posi- 5

ção final desejada, representada por T3 (local onde está uma caixa amarela), na posição

(xT3 , yT3) = (5.5, 28.3) m.

Quando a equipa navega para a posição T1 é perturbada pelo arremesso do obstáculo

A e quando navega de T1 para T2 é novamente perturbada pelo arremesso do obstáculo

B, como ilustrado na Figura 7.9. 10

7.3.1 Percursos gerados

Os percursos gerados pelos robôs móveis autónomos no ambiente real em análise estão

representados na Figura 7.10. Nesta figura, na parte inicial da experiência, pode ser

A

B

A

B

T3

T2

T1

L

H

Figura 7.10: Percursos gerados pelos robôs na experiência em análise.

observado que há uma aproximação à parede do lado esquerdo da equipa seguido de um

afastamento. Esta aproximação é devida ao robô Leader tentar navegar diretamente 15

para a posição T1, no entanto, enquanto este conduz a equipa o valor da diferença

(φL − ψT1,L) supera o Ψthres o que faz com que este se afaste das obstruções sentidas
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do lado para o qual pertende curvar, de modo a evitar colisões da carga aquando da

curvatura, conforme (5.19).

Quando o Leader está a sair do corredor inicial, t ≈ 43 s, e começa a orientar-

se para a posição intermédia desejada, definida por T1, é arremessado o obstáculo A

que lhe dificulta a tarefa de realizar a curvatura com maior segurança (i.e. afastado5

da esquina). Ultrapassada esta perturbação, a equipa dirige-se em direção à posição

intermédia desejada definida por T1. Quando próximo da posição T1 o Leader reduz

a sua velocidade linear até parar, e consequentemente o Helper também. Chegados à

posição T1, um humano descarrega uma das caixas que a equipa transporta.

Não fazendo parte integrante deste trabalho o carregamento e descarregamento das10

cargas, e uma vez que o robô Leader não possui nenhum sistema sensorial para obter

tal informação (carregamento/descarregamento da carga), o robô obteve-a por Wizard-

of-Oz (Kelley, 1984; Riek, 2012). Após concluída a fase de descarregamento, a equipa

segue em direção ao via point (definido por T2) para prosseguir para a posição desejada

final (definida por T3). No percurso de T1 para T2 ocorre uma outra perturbação através15

do arremesso do obstáculo B, o qual é contornado com sucesso. Após a equipa contornar

o obstáculo B é alcançado o via point e a equipa começa a afastar-se deste e da parede,

de forma a que a carga não colida com a parede, seguindo em direção à posição final

desejada, definida por T3.

7.3.2 Evolução dos pontos fixos e das direções de navegação20

Os gráficos da Figura 7.11 representam a evolução das direções de navegação dos

robôs Leader e Helper no cenário apresentado, transportando a carga de dimensões

1.5 m× 0.35 m. Através destes gráficos, sendo que as direções de navegação dos robôs

seguem de perto um dos respetivos atratores da dinâmica resultante, pode ser afirmado

que os sistemas dinâmicos de controlo são estáveis. Com base nos gráficos correspon-25

dentes aos robôs, Leader e Helper , pode ser afirmado que existem três momentos bem

distintos no que concerne às direções de navegação, que correspondem aos momentos

em que a equipa se dirige para as posições desejadas (T1, T2 e T3). Estas mudanças

ocorrem, respetivamente: (i) no Leader em t ≈ {43, 85, 140} s; e (ii) no Helper em
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Figura 7.11: Evolução das direções de navegação dos robôs e dos respetivos pontos fixos
(atratores e repulsores) dos campos vetoriais resultantes nos percursos gerados na experiência
em análise.

t ≈ {47, 90, 145} s.

Como auxiliar de suporte à análise do gráfico da Figura 7.11, na secção 7.3.2.1 está

uma descrição dos campos vetoriais que governam as direções de navegação dos robôs

em alguns instantes de tempo nos respetivos percursos gerados.

7.3.2.1 Campos vetoriais que governam as direções de navegação dos robôs 5

No corredor inicial, a equipa de transporte começa por se aproximar da obstrução do

seu lado esquerdo devido à existência da força atrativa exercida pela posição intermédia

desejada T1. Com o decorrer da navegação dos robôs o ângulo segundo o qual o

robô Leader sente a posição intermédia desejada T1 aumenta, o que faz com que a

distância desejada à obstrução do lado para o qual pretende curvar (lado esquerdo da 10

equipa) também aumente, resultando num afastamento da equipa relativamente a essa

obstrução.

No instante de tempo t ≈ 44 s, representado na Figura 7.12, a equipa começa

a saída do corredor inicial de forma a dirigir-se para a posição intermédia desejada T1

(caixa cor-de-laranja). Pelo gráfico da dinâmica comportamental do Leader , pode ser 15

observado que esse robô está a orientar-se para a posição intermédia desejada T1 (caixa

179



Capítulo 7. Resultados em ambientes reais

(a) Vista no ambiente real.
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(b) Campos vetoriais dos controlos das direções de navegação dos robôs.

Figura 7.12: Instante de tempo t ≈ 44 s da experiência em análise.

cor-de-laranja), i.e. a rodar no sentido anti-horário devido a φ̇L (φL) > 0 rad/s. De

realçar que a contribuição dos obstáculos (fobs,L) é bastante reduzida e que (neste

instante de tempo) o Leader apenas sente as obstruções correspondentes à região da

esquina da parede à sua esquerda (repulsor em φL ≈ 1.12π rad).

Como consequência de o Leader estar a curvar para se dirigir para a posição intermé-5

dia desejada T1 (caixa cor-de-laranja), o Helper também começa a curvar (inicialmente

no sentido contrário, de forma a “abrir a curvatura”, para evitar colisões da carga com

a esquina).

Neste instante de tempo, t ≈ 44 s, a equipa de transporte, ao sair do corredor inicial

(já depois de o Leader ter começado a orientar-se para a posição intermédia desejada10

T1 – caixa cor-de-laranja) é perturbada pelo arremesso de um obstáculo A (ilustrado na

Figura 7.9).
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A reação da equipa a esta perturbação está representada na Figura 7.13, onde o

Leader é forçado a reagir bruscamente devido à deteção repentina de tal obstrução.

Nesta figura, pode ser observada a influência da força repulsiva no comportamento

(a) Vista no ambiente real.
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(b) Campos vetoriais dos controlos das direções de navegação dos robôs.

Figura 7.13: Instante de tempo t ≈ 46 s da experiência em análise.

resultante de ambos os robôs. No Leader , o efeito desta força é muito forte uma vez

que o obstáculo surgiu apenas a alguns centímetros deste, no entanto, uma vez que 5

o Helper seguia atrás do Leader , neste instante de tempo, no Helper o efeito deste

obstáculo no comportamento resultante já é um pouco notório.

Uns segundos mais tarde, t ≈ 50 s, a obstrução do obstáculo A começa a tornar-se

significativa no comportamento resultante do robô Helper , como pode ser observado

na Figura 7.14. Nesta figura, o comportamento especificado por ψdesvir do robô Hel- 10

per indica-lhe que deve seguir (aproximadamente) em frente (ψdesvir,H ≈ φH), mas o

comportamento fobs deste robô indica-lhe que tem de se orientar (aproximadamente) na

181



Capítulo 7. Resultados em ambientes reais

(a) Vista no ambiente real.
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(b) Campos vetoriais dos controlos das direções de navegação dos robôs.

Figura 7.14: Instante de tempo t ≈ 50 s da experiência em análise.

direção segundo a qual a carga se encontra (linha tracejada vertical), resultando num

comportamento global que o faz rodar no sentido anti-horário ( ˙φH (φH) > 0 rad/s) de

forma a poder passar livre de colisões entre a esquina e o obstáculo A.

No instante de tempo t ≈ 75 s a equipa para junto à posição desejada T1 (para que

a carga pequena seja retirada). Como referido anteriormente, não estando o robô Leader5

equipado com instrumentação capaz de detetar o carregamento e/ou descarregamento

de cargas, esta ação foi realizada por Wizard of Oz.

No instante de tempo t ≈ 93 s, um operador informou remotamente o Leader de

que a carga já havia sido descarregada. Assim, a equipa inicia a navegação para a

posição desejada final T3, tendo como posição desejada intermédia a posição definida10

por T2.

No instante de tempo t ≈ 123 s surge o obstáculo B, o qual foi arremessado
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propositadamente para perturbar a equipa de transporte, tendo ficado no ambiente

como mostra a Figura 7.15. Neste instante de tempo, o Leader estava alinhado com

(a) Vista no ambiente real.
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(b) Campos vetoriais dos controlos das direções de navegação dos robôs.

Figura 7.15: Instante de tempo t ≈ 123 s da experiência em análise.

a direção segundo a qual vê a posição intermédia desejada T2 (linha vertical sólida

coincidente com a linha vertical tracejada, i.e. φL ≈ ψT2,L). Também o Helper estava

alinhado com a direção segundo a qual sentia a carga (linha vertical sólida coincidente 5

com a respetiva linha vertical tracejada, i.e. φH ≈ ψc,H). Como pode ser observado

no gráfico correspondente ao Leader , este muda de direção de navegação, rodando no

sentido horário (φ̇L (φL) < 0 rad/s) de forma a evitar colisões com o obstáculo e seguir

para a posição intermédia desejada T2, sendo que o Helper deve seguir em frente (está

em cima do atrator da dinâmica resultante, a qual resulta apenas da dinâmica que o faz 10

seguir a carga uma vez que as restantes contribuições são nulas).

Uns segundos após, no instante de tempo t ≈ 128 s, representado na Figura 7.16,
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o Helper depara-se com a necessidade de evitar o obstáculo B arremessado. Neste

(a) Vista no ambiente real.
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(b) Campos vetoriais dos controlos das direções de navegação dos robôs.

Figura 7.16: Instante de tempo t ≈ 128 s da experiência em análise.

instante de tempo, devido ao comportamento fobs,H e ao sintetizado por fdesvir,H , o

Helper roda no sentido horário (φ̇L (φL) < 0 rad/s) de forma a convergir para o atrator

do campo vetorial resultante (direção livre de colisões). Simultaneamente, o Leader já

se encontra a orientar-se novamente para a direção da posição intermédia desejada T2.5

Após superarem a perturbação provocada (através do arremesso do obstáculo B)

a equipa chega perto da posição intermédia desejada T2 e começa a dirigir-se para a

posição final desejada T3.

No instante de tempo t ≈ 153 s, representado na Figura 7.17, a equipa encontra-

se a descrever a última curvatura para que possa alcançar a posição desejada final.10

Neste instante de tempo, o Leader sente obstruções à sua esquerda (repulsor de fobs,L
em φL ≈ 0.9π rad) e está orientar-se para a posição final desejada T3 (linha vertical
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(a) Vista no ambiente real.
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(b) Campos vetoriais dos controlos das direções de navegação dos robôs.

Figura 7.17: Instante de tempo t ≈ 153 s da experiência em análise.

tracejada). No entanto, o Helper ainda se encontra a descrever a curvatura (φH ≈

0.1π rad) de forma a evitar colisões da carga com a obstrução à sua esquerda e também

para alinhá-la com a direção de navegação do seu Leader .

7.3.3 Velocidades lineares dos robôs

Para o transporte da carga, as velocidades lineares máximas para os robôs Leader e 5

Helper foram limitadas a 0.3 m/s e 0.4 m/s, respetivamente.

Devido à existência de diferenças na construção física dos suportes (forças de atrito

nas juntas lineares e constantes elásticas que atuam, passivamente, no retorno dos pontos

de apoio da carga aos centros dos respetivos suportes) o pressuposto dc,L = dc,H não é

verificado. Contudo, a condição dc,L ↑⇒ dc,H ↑ verificou ser suficiente para que os robôs 10

ajustassem as suas velocidades lineares sem deixar que os desvios da carga atingissem
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os limites dos respetivos suportes de apoio da carga, como se pode verificar pelo gráfico

da Figura 7.18.
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Figura 7.18: Desvios da carga nos suportes de apoio durante o transporte na experiência em
análise.

Os perfis de velocidade dos robôs Leader e Helper durante o transporte da carga no

cenário em análise podem ser observados na Figura 7.19. Neste gráfico pode ser visto
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Figura 7.19: Velocidades lineares dos robôs durante o transporte da carga na experiência em
análise.

que a velocidade linear do robô Leader nunca atingiu a velocidade máxima definida,5

devido às diferenças nas construções de ambos os suportes, uma vez que a velocidade

linear do Leader é função de dc,L e este limite apenas é atingido quando no seu suporte

não existe desvio da carga. No perfil de velocidade linear correspondente ao robô Leader

pode ser observada a adequação da sua velocidade linear em função das dificuldades
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sentidas pelo seu parceiro (relacionando o gráfico das velocidades lineares com o gráfico

dos desvios da carga no suporte de apoio desta). Relativamente ao perfil de velocidade

do robô Helper pode ser visto que este conseguiu seguir de perto a velocidade cruzeiro

do seu Leader sem que a carga tenha atingido os limites físicos do suporte de apoio da

mesma. 5

7.4 Experiência em chão-de-fábrica

A Figura 7.20 representa parte do chão-de-fábrica da empresa onde decorreu a ex-

periência descrita nesta secção. Nesta, os dois robôs móveis partem das posições

(xL, yL) = (4.5, 0.625) m e (xH , yH) = (3.0, 0.625) m, Leader e Helper , respetiva-

mente, ambos orientados segundoOx. Apenas ao robô Leader , foi dada a informação so-

LH

A

A

B

C

D

E

Figura 7.20: Ambiente da experiência com robôs reais no chão-de-fábrica. As grandezas
representadas estão expressas em metros. Legenda: L → robô Leader ; H → robô Helper ;
{T1T2} → via points; T3 → posição desejada; A → obstáculo dinâmico.

10

bre a posição desejada (uma caixa verde claro, na posição (xT3 , yT3) = (18.75, 11.3) m,

representada na figura pela cruz T3), e os via points (uma caixa verde escuro e uma

cor-de-laranja, nas posições (xT1 , yT1) = (12, 2) m e (xT2 , yT2) = (24.8, 8.6) m, repre-

sentadas na figura pela cruz T1 e T2, respetivamente) necessários para atingir a posição
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desejada. Nesta experiência há a realçar a: (i) fuga do robô Helper à forte pertur-

bação provocada pelo obstáculo móvel A (porta-paletes, representado na Figura 7.20),

enquanto a equipa navega da posição inicial para o via point T1; (ii) passagem estreita

após o via point T1 para entrar no corredor (longo e estreito); e (iii) curvatura apertada

do via point T2 para a posição desejada T3.5

Numa planta fabril, tipicamente, as máquinas são de grandes dimensões e cons-

tituídas por metais ferromagnéticos. Sendo a orientação de cada robô obtida através

das correspondentes bússolas digitais (descritas em 3.1.1), instaladas nos próprios robôs,

quando estes navegam numa planta fabril onde os metais ferromagnéticos são abundan-

tes (como é a planta fabril onde decorreu a experiência desta secção) as leituras das10

bússolas podem ser afetadas pela proximidade destes materiais.

7.4.1 Percursos gerados

Os percursos gerados pelos robôs móveis autónomos no ambiente real em análise estão

representados na Figura 7.21. Sensivelmente a meio do percurso entre a posição inicial
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E

Figura 7.21: Percursos gerados pelos robôs na experiência em análise.

e o via point T1 há um porta-paletes que é movido por um humano (numa direção15

perpendicular à da equipa) indo de encontro à equipa. Na aproximação do porta-paletes

à equipa apenas o Helper sentiu uma forte perturbação, sendo forçado a fugir de forma

a evitar a colisão. Ultrapassada esta obstrução, a equipa seguiu em direção ao via point
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T1. Na Figura 7.21 é notório o afastamento por parte do Leader , dos obstáculos do

lado para o qual pretende curvar, de forma a facilitar a manobra ao Helper , como é o

caso da passagem entre os obstáculos B e C, na esquina onde está o via point T2 e na

entrada para o último corredor (passagem entre os obstáculos D e E.

7.4.2 Evolução dos pontos fixos e das direções de navegação 5

Os gráficos da Figura 7.22, representam a evolução das direções de navegação dos robôs

Leader e Helper no ambiente real apresentado, transportando uma carga de dimensões

1.5 m× 0.35 m. Através destes gráficos, nos quais as direções de navegação dos robôs

seguem de perto um dos respetivos atratores da dinâmica resultante, pode ser afirmado

que os sistemas dinâmicos de controlo são estáveis. Os via points T1 e T2 são alcançados
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(b) Helper.

Figura 7.22: Evolução das direções de navegação dos robôs e dos respetivos pontos fixos
(atratores e repulsores) dos campos vetoriais resultantes nos percursos gerados na experiência
em análise.

10

(pelo robô Leader) nos instantes de tempo t ≈ {30, 95} s.

No percurso da equipa até ao via point T1, no robô Leader pode ser observado que

este navegou (sensivelmente) em frente durante t ≈ 30 s, momento em que o sistema

de controlo deu como alcançando o via point T1. A partir desse momento este robô

direciona-se para o via point T2. Relativamente ao robô Helper , pode ser visto que este 15

também navega (sensivelmente) em frente até ao instante de tempo t ≈ 22 s (detetação
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da obstrução causada pelo obstáculo móvel – porta-paletes). A partir deste instante de

tempo o campo vetorial de controlo da direção de navegação fez com que este robô

aumentasse a sua direção de navegação (de forma a evitar colidir com o obstáculo em

movimento). Após o Helper superar essa forte perturbação provocada pelo movimento

do porta-paletes (t ≈ 27 s), e já livre de colisão, o campo vetorial referente ao controlo5

da direção de navegação do robô Helper fez com que este diminuísse o valor dessa

variável de forma a alinhar a carga que transportam com a direção de navegação do seu

Leader .

O Leader , no seu percurso para o via point T2, no intervalo de tempo (aproxima-

damente) entre t ∈ [40, 44] s afasta-se das obstruções do lado para o qual pretende10

curvar (obstáculo B) de forma a facilitar a curvatura e passagem entre os obstáculos B

e C ao seu Helper . De forma a que a equipa navegue em direção ao via point desejado

(T2), os robôs Leader e Helper passaram entre os obstáculos B e C em t ≈ {50, 55} s,

respetivamente. Já no final do corredor central, no instante de tempo t ≈ 95 s o robô

Leader alcança o via point T2 e prepara-se para curvar para a sua esquerda de forma a15

dirigir-se para a posição desejada T3.

Para evitar colisões da carga ambos os robôs afastam-se da esquina onde está o via

point T2.

Já nos seus percursos em direção à posição desejada T3, os robôs passaram entre

os obstáculos D e E nos instantes de tempo t ≈ {120, 127} s, Leader e Helper ,20

respetivamente, evitando colisões deles próprios e da carga que transportam. Após a

equipa ter passado totalmente entre os obstáculos D e E (e livre de colisões), ambos

seguiram (sensivelmente) em frente até a condição de paragem (do Leader) ter sido

verificada.

Como auxiliar de suporte à análise do gráfico da Figura 7.22, na secção 7.4.2.1 está25

uma descrição dos campos vetoriais que governam as direções de navegação dos robôs

em alguns instantes de tempo nos respetivos percursos gerados.
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7.4.2.1 Campos vetoriais que governam as direções de navegação dos robôs

No instante de tempo t ≈ 25 s o Leader navega (sensivelmente) em frente e o Helper

é fortemente perturbado por um porta-paletes em movimento (ver Figura 7.23). No

(a) Vista no ambiente real.
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(b) Campos vetoriais dos controlos das direções de navegação dos robôs.

Figura 7.23: Instante de tempo t ≈ 25 s da experiência em análise.

gráfico da dinâmica pode ser observado que o porta-paletes não é sentido pelo Leader .

A dinâmica evitar colisões com obstáculos apenas deteta obstruções na orientação φL ≈ 5

0.4π rad (cestos azuis à esquerda do robô). No gráfico da dinâmica comportamental do

Helper pode ser observada a forte perturbação provocada pelo porta-paletes. Neste, o

comportamento sintetizado por fdesvir,H erige o seu atrator na direção em que a carga

é sentida pelo robô (ψc,H ≈ 1.9π rad). No entanto, a sobreposição dos N setores
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responsáveis pela deteção de obstáculos erige um forte repulsor com uma larga bacia

de repulsão (repulsor em φH ≈ 1.67π rad com uma bacia de repulsão de 1.5π rad

de largura), resultando num campo vetorial total que atrai o robô para a direção de

navegação φH ≈ 0.2π rad (repelindo-o fortemente da direção especificada por ψdesvir,H).

No instante de tempo t ≈ 29 s, representado na Figura 7.24, o Leader muda a sua5

posição desejada intermédia para o via point T2 enquanto o Helper está a terminar o

desvio da perturbação sofrida e se direciona de forma a tentar alinhar a carga com a

direção de navegação do Leader . Pelo gráfico da dinâmica do Leader pode ser observado

(a) Vista no ambiente real.
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(b) Campos vetoriais dos controlos das direções de navegação dos robôs.

Figura 7.24: Instante de tempo t ≈ 29 s da experiência em análise.

que este não sente quaisquer obstruções e que está quase alinhado na direção da posição
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intermédia desejada T2 (φL ≈ ψtar,L), sendo a única força a ser exercida neste é fdes,L.

Relativamente à dinâmica comportamental do Helper , na componente fobs,H podem ser

observados dois repulsores em φH ≈ {0.35π, 0.87π} rad, correspondendo aos obstáculos

à esquerda (caixas azuis) e à direita (porta-paletes), respetivamente. Neste gráfico pode

ainda ser visto que a direção de navegação do Helper está (aproximadamente) alinhada 5

com a direção da carga, i.e. φH ≈ ψc,H , e que o atrator do comportamento sintetizado

por fdesvir,H contribui para que este curve de forma a que tente alinhar a carga com a

direção de navegação do seu Leader .

No instante de tempo t ≈ 49 s, representado na Figura 7.25, a equipa começa a

atravessar a passagem estreita entre os obstáculos B e C, de forma a alcançar o via 10

point T2. No gráfico da dinâmica comportamental do robô Leader pode ser observado

que o comportamento sintetizado por fdesvir,L tenta desviar o robô das obstruções do

lado para o qual pretende curvar (a posição desejada intermédia está para a direita do

robô, φL − ψdes,L > 0), erigindo o seu atrator (ψdesvir,L) na direção φL ≈ 0.67π rad

(direção esta onde reside o obstáculo C). No entanto, o comportamento evitar colisões 15

com obstáculos, fobs,L, através das contribuições individuais de cada sector i, fobs,i, erige

dois repulsores em φL ≈ {0.05π, π} rad. Estas contribuições individuais, inerentemente,

erigem também dois atratores, em φL ≈ {0.42π, 1.54π} rad, correspondendo às direções

com passagens possíveis, i.e. entrada para o corredor que dá acesso ao via point T2 e

voltar para trás, respetivamente. Da sobreposição de todos os comportamentos, o campo 20

vetorial resultante orienta o robô ligeiramente para a sua direita (φ̇L (φL) > 0) de forma

a encaminhá-lo para a passagem entre as obstruções B e C e conseguir alcançar a

posição desejada intermédia. Relativamente ao Helper , o comportamento sintetizado

por fdesvir,H , neste instante de tempo, o robô encontra-se (praticamente) orientado na

direção da carga (φH ≈ ψc,H). De forma a evitar colisão da carga, o comportamento 25

sintetizado por fdesvir,H atrai-o para uma direção ligeiramente para a esquerda da atual

(ψdesvir,H ≈ 0.48π rad e φH ≈ 0.4π rad). Esta contribuição é reforçada por fobs,H .

Esta erige dois repulsores em φH ≈ {0.8π, 1.95π} rad, correspondendo às obstruções

à esquerda e à direita do robô, respetivamente, e consequentemente um atrator em

φH ≈ 0.45π rad. Assim, o campo vetorial resultante faz com que o Helper rode 30
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(a) Vista no ambiente real.
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(b) Campos vetoriais dos controlos das direções de navegação dos robôs.

Figura 7.25: Instante de tempo t ≈ 49 s da experiência em análise.

(ligeiramente) no sentido anti-horário ( ˙φH (φH) > 0) afastando-o das obstruções à sua

direita de forma a realizar a curvatura livre de colisões (conjunto robô–carga).

A equipa após passar entre os obstáculos B e C segue no corredor central em

direção à posição desejada intermédia T2 (caixa cor-de-laranja). Depois de alcançar a

posição desejada intermédia T2 dirige-se para a posição desejada final T3 (caixa verde5

claro).

No instante de tempo t ≈ 122 s, representado na Figura 7.26, a equipa encontra-se

a realizar a última curvatura (numa passagem estreita) para alcançar a posição desejada

final T3 (caixa verde-claro). Como pode ser observado na dinâmica comportamental
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(a) Vista no ambiente real.
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(b) Campos vetoriais dos controlos das direções de navegação dos robôs.

Figura 7.26: Instante de tempo t ≈ 122 s da experiência em análise.

do Leader , o comportamento fobs,L erige repulsores em φL ≈ {0.5π, 1.33π} rad (os

quais, inerentemente, erigem um atrator em φL ≈ 1.05π rad), correspondendo às obs-

truções à direita e à esquerda, respetivamente. Apesar de ψdes,L ≈ 1.1π rad (linha

vertical tracejada) o comportamento sintetizado por fdesvir,L erige o seu atrator em

φL ≈ 0.9π rad de forma a afastar (ligeiramente) o robô das obstruções do seu lado 5

esquerdo (para evitar colisões da carga com a esquina durante a curvatura). Assim, o

campo vetorial resultante do controlo da direção de navegação deste robô atrai-o para a

orientação φL ≈ π rad, fazendo com que este rode (ligeiramente) no sentido anti-horário

(φ̇L (φL) > 0) devido à forte influência do repulsor à sua direita. Relativamente ao robô
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Helper , no gráfico da dinâmica comportamental pode ser visto que o comportamento

fobs,H erige dois repulsores em φH ≈ {0.04π, 0.91π} rad, correspondendo às obstruções

à direita e à esquerda, respetivamente, as quais inerentemente erigem um atrator em

φH ≈ 0.45π rad. Neste robô, o comportamento sintetizado por fdesvir,H erige o seu

atrator em φH ≈ 0.4π rad, de forma a contribuir para que este siga (aproximadamente)5

na sua direção atual. Assim, o campo vetorial resultante do controlo da direção de

navegação erige um atrator muito perto da direção de navegação atual (linha vertical

sólida), fazendo com que (neste instante de tempo) este robô rode ligeiramente no

sentido horário ( ˙φH (φH) < 0) fazendo-o seguir (aproximadamente) em frente.

7.4.3 Velocidades lineares dos robôs10

Para o transporte da carga, as velocidades lineares máximas para os robôs Leader e

Helper foram limitadas a 0.3 m/s e 0.4 m/s, respetivamente.

Devido à existência de diferenças na construção física dos suportes (forças de atrito

nas juntas lineares e constantes elásticas que atuam, passivamente, no retorno dos pontos

de apoio da carga aos centros dos respetivos suportes) o pressuposto dc,L = dc,H não é15

verificado. Contudo, a condição dc,L ↑⇒ dc,H ↑ verificou ser suficiente para que os robôs

ajustassem as suas velocidades lineares sem deixar que os desvios da carga atingissem

os limites dos respetivos suportes de apoio da carga, como se pode verificar pelo gráfico

da Figura 7.27.
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Figura 7.27: Desvios da carga nos suportes de apoio durante o transporte na experiência em
análise.
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Os perfis de velocidade dos robôs Leader e Helper durante o transporte de carga no

cenário em análise podem ser observados na Figura 7.28. Neste gráfico pode ser visto que
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Figura 7.28: Velocidades lineares dos robôs durante o transporte da carga na experiência em
análise.

a velocidade linear do robô Leader nunca atingiu a velocidade máxima definida, devido

às diferenças nas construções de ambos os suportes, uma vez que a velocidade linear

do Leader é função de dc,L e este limite apenas é atingido quando no seu suporte não 5

existe desvio da carga. Durante o percurso gerado pelo robô Leader , a sua velocidade

linear diminuiu consideravelmente em dois momentos (t ≈ {40, 122} s), correspondendo

às movimentações após o alcance da posição desejada intermédia T1 antes da primeira

passagem estreita e durante a segunda passagem estreita (antes de navegar diretamente

para a posição desejada final T3). No perfil de velocidade linear correspondente ao 10

robô Leader pode ser observada a adequação da sua velocidade linear em função das

dificuldades sentidas pelo seu parceiro (relacionando o gráfico das velocidades lineares

com o gráfico dos desvios da carga no suporte de apoio desta). Relativamente ao

perfil de velocidade do robô Helper pode ser visto que este conseguiu seguir de perto a

velocidade cruzeiro do seu Leader sem que a carga tenha atingido os limites físicos do 15

suporte de apoio da mesma.
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Esta página, intencionalmente, apenas contém esta frase.
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Capítulo 8

Conclusões e trabalho futuro

Nesta tese foi proposta uma arquitetura de controlo distribuído e dinâmico que permite

a uma equipa de dois robôs móveis autónomos realizar tarefas de transporte conjunto.

A abordagem utilizada é baseada na ferramenta teórica dos sistemas dinâmicos não 5

lineares. O comportamento de cada robô é estruturado em termos de comportamentos

elementares que erigem atratores e/ou repulsores, no campo vetorial do sistema dinâmico

que governa a evolução temporal das variáveis de estado/controlo, direção de navegação

e velocidade linear. Os atratores e repulsores mudam ao longo do tempo de acordo

com as alterações da informação sensorial ou da informação comunicada1. Os sistemas 10

dinâmicos foram sintonizados de forma a que as variáveis de estado fiquem próximas de

um atrator da dinâmica resultante e para que consiga acompanhar/seguir de muito perto

as movimentações desse atrator. A vantagem é que o comportamento gerado para cada

robô é governado como uma serie temporal de atratores (i.e. soluções assintoticamente

estáveis) que contribuem para tornar o sistema robusto face a perturbações. 15

Foram realizadas diversas experiências com uma equipa de dois robôs móveis autó-

nomos, em ambientes de simulação e em ambientes reais, para demonstrar a capacidade

de a equipa transportar cargas perante diversas situações desafiantes:

(a) navegação em ambientes desconhecidos – os robôs não necessitam de saber a dispo-

1Apenas existe comunicação explícita do Leader para o Helper (valor da diferença entre o valor da

direção de navegação do Leader e da direção em que este robô sente a carga, a qual é obtida através

da junta rotacional do suporte).
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sição dos obstáculos, apenas é necessário fornecer ao robô Leader informação da sua

posição inicial, da posição final desejada (coordenada e/ou cor) e, caso exista(m),

a do(s) via point(s);

(b) manobras em ambientes com passagens estreitas – evidenciada principalmente na

experiência em ambiente real realizada na nave industrial (secção 7.4);5

(c) manobras em ambientes com curvaturas acentuadas – evidenciada nos resultados

de simulação com curvaturas tipo L e tipo U (secção 6.1) e noutros apresentados

em simulação, bem como em resultados apresentados com robôs reais, como por

exemplo, na experiência onde são forçadas perturbações abruptas (secção 7.3) e na

experiência realizada na nave industrial (secção 7.4);10

(d) seguir um alvo em movimento – evidenciada nas simulações onde a equipa de trans-

porte segue um outro robô móvel (secção 6.3), indiretamente, esta característica

permite a possibilidade de indicar via points ao robô Leader de forma a encaminhá-

lo para uma posição final desejada, como na experiência com robôs reais onde são

forçadas perturbações abruptas (secção 7.3) e na experiência realizada na nave in-15

dustrial (secção 7.4);

(e) evitar colisões do conjunto carga–robôs com obstáculos estáticos e/ou dinâmicos –

evidenciada na experiência real onde a equipa se desvia de um humano a puxar uma

carga em cima de um carrinho (secção 7.2), na qual o obstáculo móvel (humano

e carrinho) interfere no comportamento dos dois robôs da equipa, mas também é20

evidenciada na experiência realizada na nave industrial (secção 7.4) onde um porta-

paletes navega (perpendicularmente ao movimento do Helper) de encontro ao robô

Helper e na simulação onde a equipa lida com alterações no ambiente e se cruza com

outros dois robôs móveis que navegam na direção oposta à da equipa (secção 6.2);

(f) gerar novas soluções/trajetórias quando o ambiente se altera – evidenciada na simu-25

lação da secção 6.2, mas também é evidenciada na simulação onde a equipa segue

um alvo em movimento (secção 6.3);

(g) lidar com perturbações abruptas – evidenciada na experiência com robôs reais onde

são arremessados obstáculos para perto dos robôs de forma a perturbá-los (sec-

ção 7.3) e na simulação da secção 6.2 (Alterações no ambiente), onde um obstáculo30
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surge a bloquear a passagem da equipa para o alvo; e

(h) lidar com cargas de diferentes dimensões – evidenciada na simulação da secção 6.4,

onde são apresentadas as diferentes trajetórias dos robôs da equipa no transporte

de 4 cargas de dimensões distintas.

Todas estas situações foram superadas com comunicação explícita mínima (apenas uma 5

variável é comunicada e do Leader para o Helper) e em todas as experiências o conjunto

de parâmetros utilizados foi o mesmo.

Os resultados, apresentados no Capítulo 6 e no Capítulo 7, revelam que a arquite-

tura de controlo desenvolvida consegue lidar com as diversas restrições funcionais acima

mencionadas. No entanto, a arquitetura de controlo utilizada não contempla o trans- 10

porte em corredores estreitos e sem saída. Uma forma de superar esta limitação, poderá

passar pelo desenvolvimento de um mecanismo de negociação para a atribuição/troca

de liderança, i.e. um mecanismo que possibilite a negociação entre os agentes sobre a

função a desempenhar na equipa (Leader ou Helper).

No que concerne às variáveis controladas (com um conjunto de parâmetros adequa- 15

damente sintonizados por um processo heurístico), os resultados mostram que: (a) as

direções de navegação de ambos os robôs da equipa (Leader e Helper) convergem para

um dos atratores do campo vetorial resultante e seguem-no – evidência nos gráficos

da evolução dos pontos fixos do campo vetorial resultante dos respetivos robôs, em

cada uma das experiências; (b) a velocidade linear do robô Leader é automaticamente 20

ajustada, em função da comunicação implícita realizada através dos mecanismos de

acoplamento complacentes – evidência nos gráficos das velocidades lineares dos robôs,

em cada uma das experiências; e (c) o robô Helper consegue (sempre) ajustar a sua

velocidade linear à velocidade do seu Leader– evidência nos gráficos das velocidades e

nos dos desvios da carga nos suportes dos robôs em cada uma das experiências. Para 25

todos os resultados apresentados, as velocidades lineares foram limitadas a 0.3 m/s e

0.4 m/s para o Leader e para o Helper , respetivamente. No entanto, melhorando as

características do hardware utilizado, nomeadamente em termos de atuação, recursos

computacionais e de sensorização para deteção dos obstáculos, estas limitações podem

ser alargadas. 30
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No sentido de aplicação e validação em contexto de aplicação real é necessário

projetar e construir um protótipo industrial para transportar cargas pesadas. Para tal,

devem ser projetadas novas estruturas – plataforma móvel robótica e suporte para apoio

da carga – mecanicamente robustas.

Assim, no seguimento do trabalho desenvolvido, as orientações/sugestões para tra-5

balho futuro são: (i) eliminar a comunicação explícita (existente do robô Leader para o

Helper) dotando o último com a capacidade de medir/inferir o valor da variável comuni-

cada; (ii) projetar e desenvolver uma plataforma móvel robótica mecanicamente robusta,

para que seja capaz de suportar e transportar cargas pesadas; (iii) projetar e desenvolver

um suporte para apoio da carga mecanicamente robusto2, para que consiga suportar10

devidamente cargas pesadas e, simultaneamente, o mecanismo possa ser complacente

apresentando deslocamentos similares em ambos os robôs; (iv) projetar e desenvolver

um mecanismo que permita transportar cargas em planos inclinados; e (v) projetar e

desenvolver um mecanismo de suporte complacente para apoio da carga em equipas em

que N > 2 robôs.15

Embora nesta tese apenas tenham sido apresentados resultados com equipas robô–

robô, a mesma poderá ser utilizada em equipas humano-robô. No entanto, o estado atual

da arquitetura de controlo apresentada, possibilita o transporte de objetos por equipas

robô–robô e robô(Leader)–humano(Helper), uma vez que apenas existe comunicação

explícita do Leader para o Helper . A eliminação da comunicação explícita permitirá a20

utilização da arquitetura de controlo apresentada em equipas humano–robô, podendo o

humano desempenhar tanto o papel de Leader como o de Helper .

Os resultados apresentados apenas contemplam a movimentação de cargas no plano

horizontal. Esta restrição pode ser levantada através da inclusão de um mecanismo de

acoplamento do suporte de apoio para a carga (em cada um dos robôs) que permita25

nivelá-la horizontalmente (ver sugestão na Figura 8.1), bem como o controlo desse me-

canismo (sendo apenas necessário compensar as informações sensoriais adquiridas – por

exemplo, através de um acelerómetro e/ou giroscópio). Este mecanismo de nivelamento

2Este item é tema de uma dissertação de mestrado no curso do Mestrado Integrado em Engenharia

Mecânica.
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Cargo

Robot Robot

(a) No plano horizontal.

Cargo

Robot

Robot

(b) Num plano inclinado.

Existing

Cargo Support

Robot

prismatic

joint

rotational

joint

rotational

joint

(c) Esquemático

das juntas.

Figura 8.1: Ilustração da ação do mecanismo de nivelamento da carga para transporte em
planos inclinados.

da carga poderá ser visto como um manipulador de 5 DoF.

Para estender a arquitetura de controlo para transporte de cargas por equipas com

N > 2 robôs será necessário projetar e construir um novo tipo de suporte que permita

complacência em qualquer direção no plano horizontal. Um suporte como o representado

na Figura 8.2, quando acoplado a cada um dos robôs móveis envolvidos em tarefas de co 5

transporte, permitirá complacência da carga durante os movimentos dos N ≥ 2 robôs

da equipa. Note-se que, o suporte atual quando utilizado em equipas de mais do que

Figura 8.2: Sugestão para um novo suporte de apoio da carga a ser utilizado em equipas de
transporte de cargas com 2 ou mais robôs móveis.

2 robôs deixa de ser complacente quando a junta prismática estiver próxima do seu

eixo de rotação (i.e. centro do suporte) e as forças/movimentações aplicadas forem

perpendiculares à direção da junta prismática. Esse novo suporte deverá permitir obter 10

a mesma informação que a que é obtida com o suporte utilizado nesta tese, i.e. desvio

da carga relativamente a um ponto de referência no próprio robô e a posição angular da

carga relativamente à direção de navegação do próprio robô.
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Apêndice A
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Apêndice B

Evolução temporal de um sistema

dinâmico linear

Sendo o sistema dinâmico linear, de primeira ordem, definido por:

dφ (t)
dt

= −λ (φ (t)− φA) (B.1) 5

Tem-se que:
dφ (t)
dt

= −λ · φ (t) + λ · φA
dφ (t)
dt

+ λ · φ (t) = λ · φA
(B.2)

Aplicando as transformadas de Laplace tem-se que:

L
{
dφ (t)
dt

+ λ · φ (t)
}

= L{λ · φA}

L
{
dφ (t)
dt

}
+ λ · L {φ (t)} = λ · φA · L {1}

(B.3)

Assim, no domínio de Laplace tem-se que: 10

s · Φ (s)− φ (0) + λ · Φ (s) = λ · φA · s−1

Φ (s) · (s+ λ) = λ · φA · s−1 + φ (0)

Φ (s) = λ · φA
s · (s+ λ) + φ (0)

s+ λ

(B.4)
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Decomposição de λ · φA
s (s+ λ) em soma de frações elementares:

λ · φA
s (s+ λ) = A

s
+ B

s+ λ
λ · φA
s (s+ λ) = A (s+ λ)

s (s+ λ) + B · s
s (s+ λ)

λ · φA = A (s+ λ) +B · s

(B.5)

Com s = 0:
λ · φA = A (0 + λ) +B · (0)

A = φA
(B.6)

Com s = −λ:5

λ · φA = A (−λ+ λ) +B · (−λ)

B = −φA
(B.7)

Então:
λ · φA
s (s+ λ) = φA

s
− φA
s+ λ

(B.8)

Assim:
Φ (s) = φA

s
− φA
s+ λ

+ φ (0)
s+ λ

φ (t) = L−1 {Φ (s)}

φ (t) = L−1
{
φA
s
− φA
s+ λ

+ φ (0)
s+ λ

}
φ (t) = L−1

{
φA
s

}
− L−1

{
φA
s+ λ

}
+ L−1

{
φ (0)
s+ λ

}
φ (t) = φA − φA · exp (−λ · t) + φ (0) · exp (−λ · t)

φ (t) = φA + (φ (0)− φA) · exp (−λ · t)

(B.9)10
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Apêndice C

Classificação dos pontos fixos

C.1 Sistema dinâmico para atrair um robô para uma orien-

tação

Sendo o sistema dinâmico definido por: 5

dφ

dt
= −λ · sin (φ− ψ) (C.1)

Determinação dos pontos de equilíbrio, com λ 6= 0:

dφ

dt
= 0

−λ · sin (φ− ψ) = 0

sin (φ− ψ) = 0

φ− ψ = 0 + k · π , com k ∈ N

φ = ψ + k · π

(C.2)

Com φ ∈ [0, 2π]:

φ = {ψ,ψ + π} (C.3) 10

Classificação dos pontos de equilíbrio quanto à sua natureza:

d

dφ

(
dφ

dt

)
= d

dφ

(
−λ · sin (φ− ψ)

)
= −λ · cos (φ− ψ)

(C.4)
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Com φ = ψ:
d

dφ

(
dφ

dt

)∣∣∣∣
φ=ψ

= −λ · cos (ψ − ψ)

= −λ
(C.5)

Com λ > 0 significa que o ponto de equilíbrio φ = ψ tem um declive negativo, logo

trata-se de um ponto de equilíbrio estável, i.e. atrator.

Com φ = ψ + π:5

d

dφ

(
dφ

dt

)∣∣∣∣
φ=ψ+π

= −λ · cos (ψ + π − ψ)

= λ

(C.6)

Com λ > 0 significa que o ponto de equilíbrio φ = ψ + π tem um declive positivo, logo

trata-se de um ponto de equilíbrio instável,i.e. repulsor.

Assim, no sistema dinâmico (C.1), com λ > 0, através do parâmetro ψ especifica-

se a direção para o atrator, e simultaneamente para o repultor na direção oposta, i.e.10

direção desejada e direção a evitar, respetivamente.

C.2 Sistema dinâmico para repelir um robô de uma orien-

tação

Sendo o sistema dinâmico definido por:

dφ

dt
= λ · (φ− ψ) · exp

(
−(φ− ψ)2

2 · σ2

)
(C.7)15

Determinação dos pontos de equilíbrio, com λ 6= 0:
dφ

dt
= 0

λ · (φ− ψ) · exp
(
−(φ− ψ)2

2 · σ2

)
= 0

λ · (φ− ψ) = 0

φ = ψ

(C.8)

Classificação do ponto de equilíbrio quanto à sua natureza:

d

dφ

(
dφ

dt

)
= d

dφ

[
λ · (φ− ψ) · exp

(
−(φ− ψ)2

2 · σ2

)]

= λ ·
(

1 + (φ− ψ)2

σ2

)
· exp

(
−(φ− ψ)2

2 · σ2

) (C.9)
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Com φ = ψ:

d

dφ

(
dφ

dt

)∣∣∣∣
φ=ψ

= λ ·
(

1 + (ψ − ψ)2

σ2

)
· exp

(
−(ψ − ψ)2

2 · σ2

)
= λ

(C.10)

Com λ > 0 significa que o ponto de equilíbrio φ = ψ tem um declive positivo, logo

trata-se de um ponto de equilíbrio instável, i.e. repulsor.

Assim, no sistema dinâmico (C.7), com λ > 0, através do parâmetro ψ especifica-se 5

a direção para o repulsor, i.e. direção a evitar.
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Apêndice D

Soma de dois senos com a mesma

frequência

Tomando como exemplo as duas funções seno (D.1) e (D.2), em função dos parâmetros

λa, λb, ψa e ψb. 5

fa (φ (t)) = λa. sin (φ (t)− ψa) (D.1)

fb (φ (t)) = λb. sin (φ (t)− ψb) (D.2)

Sendo fc (φ (t)) a soma de duas funções seno (com a mesma frequência):

fc (φ (t)) = fa (φ (t)) + fb (φ (t)) (D.3) 10

Somando os vetores correspondentes às funções fa (φ (t)) e fb (φ (t)), representados

na Figura D.1, obtém-se:

fc (φ (t)) = λc · sin (φ (t)− ψc) (D.4)

onde λc e ψc, são função dos parâmetros λa, ψa, λb e ψb, sendo dados por (D.5) e por

(D.6), respetivamente. 15
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(a) Representação polar. (b) Representação Cartesiana.

Figura D.1: Representação gráfica de (D.1), (D.2) e (D.4).

λc
2 = (λa · cos (φ (t)− ψa) + λb · cos (φ (t)− ψb))2 +

+ (λa · sin (φ (t)− ψa) + λb · sin (φ (t)− ψb))2

λc
2 = λa

2 · cos2 (φ (t)− ψa) +

+ λb
2 · cos2 (φ (t)− ψb) +

+ 2 · λa · λb · cos (φ (t)− ψa) · cos (φ (t)− ψb) +

+ λa
2 · sin2 (φ (t)− ψa) +

+ λb
2 · sin2 (φ (t)− ψb) +

+ 2 · λa · λb · sin (φ (t)− ψa) · sin (φ (t)− ψb)

λc
2 = λa

2 + λb
2 + 2 · λa · λb · cos (ψa − ψb)

(D.5)

θc = arctan2 (λa · sin (ψa) + λb · sin (ψb) , λa · cos (ψa) + λb · cos (ψb)) (D.6)
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Apêndice E

Parâmetros do controlo

Parâmetro Robô Valor Unidade

Rr L, H 0.225 m

Nsectors

L 11
–

H 21

Dobs,min,r L, H 0.1
m

Dobs,max,r L, H 1.5
m

Γi, r
L 22.5

deg
H 11.25

λdesvir,r
L 0.35

rad/s
H 0.5

β1 L, H 2 rad/s

β2 L, H 0.5× Cl m−1

fstoch,max L, H 0.01 rad/s

Ψthres L 30 deg

Ψv H 45 deg

γmax H 75 deg

µ L 2 rad−1

τv,r
L 0.3

s
H 0.5
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Parâmetro Robô Valor Unidade

Vdes,L L 0.3 m/s

µs L 1 –

µobs L 2 –

dStop L 1.5 m

Kp H 1.5 s−1

Ki H 0.65 s−2

Kd H 0.25 –
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