
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desenvolvimento de um controlador modular para LeanAGV 
baseado na norma IEC 61131-3  

 
Luís Tiago da Silva Costa 

 

Dissertação de Mestrado 

Orientador: Prof. Doutor Germano Manuel Correia dos Santos Veiga 
Coorientador: Prof. Doutor António José Pessoa de Magalhães 

Coorientador: Eng. Doutor Héber Miguel Plácido Sobreira, INESC TEC 
Coorientador: Eng. Doutor Marcos André Magalhães Ferreira, Talus Robotics S.A. 

 
 
 
 

 
 

Mestrado Integrado em Engenharia Mecânica 

 
Setembro de 2017 

 



 

 

 
  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



Desenvolvimento de um controlador modular para LeanAGV baseado na norma IEC 61131-3 

i 

Resumo  
A robótica está cada vez mais presente nas nossas vidas. Num mundo cada vez mais globalizado 
e exigente é importante tirarmos benefícios que a evolução da tecnologia nos oferece. 
Com este trabalho de investigação pretendeu-se investir no desenvolvimento de um sistema 
robótico modular, flexível e facilmente reconfigurável, tirando proveito das imensas vantagens, 
no contexto da robótica industrial, que uma ferramenta com estas características oferece.  
A crescente tendência para usar os sistemas robóticos na indústria, assim como o crescente 
interesse mostrado por alguns países são fatores que têm contribuído para o aumento da procura 
de sistemas robóticos AGV. Esta tecnologia, atualmente, adotada por muitas indústrias, tem 
obtido grande êxito uma vez que contribui para o aumento da produtividade e reduz os custos 
de produção. 
No entanto, para que os robôs tenham maior projeção no mercado é imprescindível ultrapassar 
as limitações dos sistemas atuais. Daí, esta dissertação se concentrar na programação de AGV 
modular, de baixo custo, flexível e facilmente reprogramável e, consequentemente, passível de 
ser ajustado a novas realidades. 
Desta forma, foram identificados os elementos críticos de um AGV industrial no que diz 
respeito à manutenção e programação no ponto de vista do utilizador final. Experiências no 
INESC TEC com este tipo de AGVs evidenciaram fragilidades no sistema desenvolvido, 
verificando-se uma elevada dependência no hardware utilizado e na programação específica 
desse hardware. Devido à linguagem de programação usada (Código C), a base de 
programadores industriais que podem manter este sistema também é limitada. 
Em função dessas limitações, foi projetada uma nova arquitetura de sistema constituída por 
plataformas modulares distribuídas (módulos remotos I/O da WAGO) que comunicam com os 
diferentes sensores e atuadores através de barramento EtherCAT ou CANOpen. A utilização 
deste sistema garante que se possa, de uma forma simplificada, adicionar novos componentes 
ao sistema usufruindo das diversas vantagens que estes protocolos oferecem, como a sua 
modularidade e fácil expansibilidade, além da redução de tempo obtido na integração de 
componentes.  
Os diversos componentes aplicados no sistema tiveram de ser adaptados às novas circunstâncias 
de comunicação e, devido ao crescente número de solicitações por veículos com mais 
capacidade de carga, também foram dimensionados 2 módulos de tração mais potentes (de 
135W e 220 W) recorrendo a componentes da marca Nanotec. 
Para expandir a componente da modularidade, módulos independentes de software, 
correspondentes a cada componente físico, foram concebidos segundo uma linguagem padrão 
- texto estruturado – prevista na norma IEC 61131-3. 
Com as alterações efetuadas, alcançou-se um sistema com elevada modularidade ao nível do 
software e do hardware, cumprindo assim com os objetivos propostos inicialmente. 
Do trabalho desenvolvido pode-se concluir que, apesar de avanços significativos, há muito 
ainda a fazer no sentido de melhorar as falhas detetadas e adaptar os sistemas AGVs às 
constantes exigências do mercado consumidor. 
Este trabalho foi desenvolvido no INESC TEC, com vista a, futuramente, os resultados deste 
projeto serem testados e, eventualmente, aplicados num AVG industrial 
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Development of a modular controller for a LeanAGV based in IEC 
61131-3 standard 

Abstract 
Robots are progressively entering our lives. In an increasingly globalized and demanding world, 
it is important to reap the benefits that the evolution of technology offers us. 
This research aimed the development of a modular, flexible and easily reconfigurable robotic 
system, taking advantage of the immense advantages, in the context of industrial robotics, that 
a tool with these characteristics offers. 
The growing trend to use robotic systems in industry as well as the growing interest shown by 
some countries are factors that have contributed to the increased demand for AGV robotic 
systems. This technology, currently adopted by many industries, has been highly successful as 
it contributes to increasing productivity and reducing production costs. 
However, for robots to have greater projection in the market it is imperative to overcome the 
limitations of the current systems. Hence, this dissertation focuses on the programming of 
modular, low cost, flexible and easily reprogrammable AGV and, therefore, possible to be 
adjusted to new realities. 
In this way, the critical elements of an industrial AGV were identified regarding maintenance 
and programming in the end-user perspective. Experiments made at INESC TEC with this type 
of AGVs have revealed fragilities in the developed system, with a high dependence on the 
hardware used and the specific programming of this hardware. Due to the programming 
language used (Code C), the basis of industrial programmers who can maintain this system is 
also limited. 
Due to these limitations, a new system architecture was designed consisting of distributed 
modular platforms (WAGO remote I/O system) that communicate with the different sensors 
and actuators through an EtherCAT or CANOpen bus. The use of this system ensures that in a 
simplified manner, new components can be added to the system, taking advantage of the various 
advantages offered by these protocols, such as its modularity and easy expansion, and the 
reduction of the time spent in components’ integration. 
The various components applied in the system had to be adapted to the new communication 
conditions and, due to the increasing number of requests per vehicle with more load capacity, 
two traction modules, with more power (135W and 220 W) were designed using components 
from the brand Nanotec. 
In order to expand the modularity component, independent software modules, corresponding to 
each physical component, were designed according to a standard language - structured text - 
provided by IEC 61131-3 standard. 
With the changes made, a system with high modularity in software and hardware was achieved, 
thus fulfilling the objectives initially proposed. 
From the work developed, it can be concluded that, despite significant advances, there is still a 
great work to be done in order to improve the detected failures and adapt AGV systems to the 
constant demands of the consumer market. 
This work was developed in INESC TEC, with hopes that, in the future, the results of this 
project be tested and eventually applied to an industrial AVG 
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1 Introdução 

Os AGVs, no contexto da robótica industrial, têm vindo a ganhar interesse ao longo dos últimos 
anos, sendo considerados uma ferramenta logística essencial que oferece imensas vantagens 
como aumento do grau de automação e integração de sistemas, bem como otimização do fluxo 
de materiais. Trata-se de um método eficaz e económico de transporte de mercadorias ao longo 
do chão de fábrica, que não está dependente de uma configuração fixa. Estes AGVs são 
comercializados por múltiplas empresas que os podem vender em kits modulares ou como um 
sistema completo pronto a usar. Esta última hipótese limita a flexibilidade destes robôs quando 
se pretende conjugar outros instrumentos como, por exemplo, um braço robótico. O 
desenvolvimento de sistemas por medida limita a reutilização de desenvolvimentos efetuados 
no passado.  
De modo a permitir a contínua difusão dos robôs móveis na indústria, torna-se necessário 
ultrapassar as limitações dos sistemas atuais e progredir em direção à normalização dos 
módulos utilizados na sua estrutura. A implementação de um design modular, tanto em software 
como em hardware, é necessária se houver a pretensão de obter bons resultados a custos 
razoáveis. Além disso, é preciso padronizar as interfaces entre diferentes módulos e em relação 
à leitura do ambiente, permitindo que a integração de sistemas seja efetuada com recurso a 
módulos de diferentes fabricantes ou fornecedores. 
O desconhecimento, por parte dos integradores de sistemas em fábricas, das linguagens 
normalmente utilizadas nestes AGVs implica que não possa haver o desenvolvimento contínuo 
destes sistemas. A utilização das linguagens de programação inseridas na norma IEC 61131-3, 
largamente aceites na indústria, permitiria aumentar a base de programadores, acelerando a sua 
utilização. 
Caso a modularidade progredisse, os recursos poderiam ser focados no desenvolvimento de 
aplicações reais e o desenvolvimento real do produto tornar-se-ia mais barato, mais fácil e 
rápido.  
O foco desta dissertação passa por programar um AGV modular, flexível e facilmente 
reprogramável recorrendo, para isso, às linguagens de programação previstas na norma IEC 
61131-3 e procedendo a modificações profundas no seu hardware e software. Os protocolos de 
comunicação serão atualizados para protocolos mais flexíveis e o recurso a um sistema modular 
distribuído garantirá que o sistema final possa ser modificado facilmente, no futuro. 

1.1 Enquadramento no CRIIS 

Os resultados deste trabalho serão aplicados e testados num AGV industrial no âmbito de 
atividades de investigação da secção CRIIS – Centre for Robotics in Industry and Intelligent 
Systems do INESC TEC, em colaboração com a empresa TALUS Robotics. 
O INESC TEC - Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores Tecnologia e Ciência foi 
fundado em 1998 e, atualmente, tem como objetivo “potenciar a intervenção das instituições 
suas associadas no desenvolvimento do tecido económico e social, contribuindo para melhorar 
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o desempenho, aumentar a competitividade e alargar o nível de internacionalização das 
empresas e instituições através da realização de atividades de investigação científica, de 
desenvolvimento tecnológico, de transferência e valorização de conhecimento, de qualificação 
de recursos humanos e de consultoria especializada, tendo como base os domínios nucleares da 
engenharia eletrotécnica e de computadores e das ciências da computação, com extensão a áreas 
em que aqueles domínios são relevantes, como a física, a bioengenharia, o ambiente, a gestão 
e a inovação [1].”  
O Instituto é essencialmente financiado por projetos Nacionais e Europeus, que representaram 
40% e 31%, respetivamente, dos rendimentos do Instituto em 2015 [2]. É constituído por 13 
centros de investigação e desenvolvimento, sendo um deles o CRIIS - Centro de Robótica 
Industrial e Sistemas Inteligentes que está encarregue do projeto LeanAGV. 
O CRIIS foca-se em essencialmente em [3]:  

• Robótica terrestre, industrial e de ambientes interiores 
• Sensores e sistemas inteligentes 

1.2 Objetivos do projeto 

A presente dissertação tem como objetivo o desenvolvimento do projeto LeanAGV do INESC 
TEC, que se trata de um veículo guiado automaticamente- Automated Guided Vehicle (AGV) 
de baixo custo e esta irá ser desenvolvida integralmente no INESC TEC. O objetivo principal 
será adaptar o projeto para que o AGV concebido seja flexível e facilmente reconfigurável - 
modular. Este foco na modularidade irá abranger a vertente do software e do hardware. 
As interfaces de hardware (I/O) serão substituídas por plataformas modulares distribuídas. A 
comunicação entre interfaces será efetuada, preferencialmente, sobre apenas uma rede de 
comunicação industrial e, o processo de seleção e escolha dos componentes de hardware 
(sensores e atuadores) terá que garantir a compatibilidade com a rede escolhida. Terão de ser 
comparados os diferentes protocolos disponíveis no mercado (CANopen, EtherNet/IP, RS232, 
etc) e verificado qual aquele que melhor se adequa a esta solução.  
Desta forma, pretende-se conceber uma plataforma modular distribuída standard que facilitará 
a incorporação/alteração das suas características através de: 

• Desenvolvimento de módulos de software de acordo com as linguagens previstas na 
norma IEC61131-3, facilitando a programação do sistema por um técnico não 
especializado em robótica. 

• Facilidade em acrescentar sensores e atuadores:  
o integrando-os facilmente na configuração do AGV através da rede de 

comunicação industrial ou através de interfaces modulares removendo-se assim 
a limitação do tipo e número de portas físicas disponíveis; 

o integrando-os, de forma invisível para o utilizador, no programa de controlo do 
AGV. 

Para além da modularidade, este AGV deverá respeitar todas a normas de segurança exigidas 
da este tipo de veículos, mas, ao mesmo tempo, deve dar a possibilidade ao utilizador final de 
escolher o nível de segurança a implementar, por exemplo, se pretende a deteção antecipada de 
obstáculos ou se pretende ter funções de sinalização de marcha. 
O AGV utilizará fita magnética para navegar sendo previsível que este possa definir as decisões 
a tomar (parar, escolher um caminho ou mudar de velocidade) através da leitura de marcadores 
magnéticos ou etiquetas RFID embutidas no chão de fábrica. 
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1.3 Estrutura da dissertação 

Este documento encontra-se dividido em 6 capítulos. 
No capítulo 1 é introduzido o problema através de um breve enquadramento e motivação, 
indicando também os objetivos propostos e a estrutura do documento. É feita uma breve 
descrição do INESC TEC, instituição onde esta dissertação foi efetuada. 
No capítulo 2, correspondente ao Estado da Arte, abordam-se os temas que tiveram maior 
importância e interesse no desenvolvimento desta dissertação. Como a dissertação requereu a 
exploração de diversas vertentes da conceção de um AGV, este capítulo é constituído por 6 
secções principais, sendo que a primeira introduz os conceitos fundamentais a ter sobre AGVs 
e o seu contexto, no âmbito da sua utilização industrial. As restantes secções apresentam a 
informação que foi necessária estudar de forma a conceber o projeto corretamente, abrangendo 
as áreas da aplicação da modularidade em AGVs segundo a norma IEC 61131-3 e, ao mesmo 
tempo, assegurando o cumprimento das normas de seguranças. São também descritas as 
diferentes redes de comunicação industrial (fieldbuses) que foram equacionadas, assim como 
uma descrição das características dos motores DC sem escovas que serão aplicados no AGV 
O capítulo 3 apresenta o projeto atual do LeanAGV descrevendo qual o hardware e software 
utilizado. São descritos os dispositivos de: 

• controlo e parte da sua arquitetura de software, especificando a sua integração com os 
sistemas de gestão de fábrica; 

• segurança, indicando a sua função e de que forma o AGV interage com estes sistemas; 
• movimento e dispositivos que interferem com o controlo de movimento, nomeadamente 

os diferentes motores utilizados e o sensor magnético. 
Nesta secção, apenas é feita uma breve referência às propriedades aos componentes utilizados. 
Apenas alguns dos componentes descritos serão utilizados no âmbito desta dissertação e, nesses 
casos, uma descrição mais pormenorizada das suas características será efetuada em secções 
posteriores. Foram identificados os elementos críticos no que diz respeito à manutenção e 
programação do sistema atual para o utilizador final. 
O capítulo 4 detalha todas as alterações físicas que serão aplicadas no AGV desenvolvido. Neste 
capítulo é dado especial enfoque ao estudo prévio de determinação de motores e às propostas 
que surgiram como resultado desse estudo. Também são descritas as alterações que foram/serão 
necessárias implementar em função dos motores propostos, incluindo uma sugestão conceptual 
de uma forma alternativa de transmissão de potência.  
A escolha das redes de comunicação industrial a utilizar também é definida neste capítulo, em 
função dos protocolos que são oferecidos pelos diversos componentes estudados. 
Para além da definição de motores, nesta secção são apresentados os estudos e sugestões que 
foram levados a cabo, de forma a propor componentes alternativos aos que já se encontram 
definidos, incluindo sugestões de um novo leitor de RFID, de scanners laser e dos módulos I/O. 
Finalmente, são descritas, de forma sucinta, as adaptações que foram implementadas na 
construção de um novo quadro elétrico, com destaque para a definição da disposição dos 
componentes feita de raiz. 
Todo o software existente no AGV desenvolvido é apresentado no capítulo 5. Neste capítulo é 
abordada a lógica de funcionamento do sensor magnético e do scanner de obstáculos e de que 
forma o código desenvolvidos interage com estes elementos. A modularidade esperada para o 
sistema também é descrita, assim como o comportamento que se pretende do AGV. O processo 
de validação e integração dos protocolos escolhidos, EtherCAT e CANopen, assim como os 
resultados são apresentados. 
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No final, é descrita a lógica esperada de em cada um dos diferentes blocos de funções que serão 
introduzidos, assim como a lógica esperada para a interação entre estes mesmos blocos. A 
interface com o utilizador é descrita separadamente.  
Por fim, no capítulo 6 são apresentadas as conclusões e o trabalho futuro que é possível ser 
realizado para melhorar o projeto LeanAGV, em conjugação com as alterações detalhadas nesta 
dissertação.  
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2 Estado da Arte 

2.1 AGVs 

2.1.1 Robôs Industriais 

Um robô industrial é oficialmente definido pela ISO 10218-1:2006 como um "manipulador 
multipropósito controlado automaticamente, reprogramável, programável em três ou mais eixos 
que pode estar fixo num local ou móvel sendo usado para aplicações de automação 
industrial"[4]. No entanto, segundo Virk[5], esta definição é antiquada e não tem em conta 
novos sistemas robóticos. O autor propõe que um robô industrial seja definido como “um robô 
para uso em aplicações de automação industrial”, dando alguns exemplos: 

• Manipuladores para soldadura, pintura, corte, montagem; 
• Bases móveis em aplicações de automação industrial; 
• Manipuladores móveis em aplicações de automação industrial; 
• Robôs assistentes em aplicações de automação industrial; 

A tendência crescente de usar sistemas robóticos por várias indústrias, como a automação e o 
comércio eletrónico, e o crescente interesse entre vários países, como a China, os Emirados 
Árabes Unidos e a Suíça, aumentam a procura por sistemas robóticos AGV. Um estudo de 
mercado sobre AGVs [6], indica que os sistemas robóticos estão entre os produtos de maior 
crescimento e que o mercado global de AGV deverá registrar uma taxa anual de crescimento 
composta (CAGR) superior a 8% durante o período de previsão (2017-2021).  
A International Federation of Robotics (IFR) publica anualmente estatísticas e previsões acerca 
do mercado de robôs industriais e de serviço [7]. O relatório indica que as vendas anuais de 
robôs industriais têm tido um crescimento contínuo nos últimos anos, contribuindo para a 
crescente utilização deste tipo de robôs. Estes dados são expostos na Figura 2.1 e na Figura 2.2. 
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Figura 2.1 - Vendas Anuais de Robôs Industriais [7] 

 
Figura 2.2 - Número de Robôs Industriais em utilização [7] 

Cada vez mais indústrias tradicionais, como a automóvel, estão a investir em robótica. Em 2015, 
a Toyota anunciou um investimento de 50 milhões de dólares até 2019 para se concentrar no 
melhoramento da robótica, dos veículos autónomos e da inteligência artificial (IA). Além disso, 
outras indústrias, além das tradicionais, também estão a comprar ou investir em sistemas 
robóticos. A Google ou a Amazon são alguns exemplos de empresas que apostam na otimização 
de seus negócios usando sistemas robotizados [6]. A Figura 2.3 apresenta a distribuição mundial 
deste tipo de robôs nos diferentes sectores fabris entre o ano de 2013 e 2015, mostrando uma 
evidente penetração de robôs industriais no sector automóvel e eletrónico. Será expectável que 
a penetração de robôs no fabrico de componentes eletrónicos tenha um crescimento acentuado 
nos próximos anos, em consequência da crescente demanda que o mercado chinês enfrenta [7].  
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Figura 2.3 - Distribuição do número de Robôs Industriais pelos diferentes sectores fabris [7] 

Os sistemas robotizados tradicionais são utilizados em grande parte nos processos de linha de 
produção para realizar uma variedade de operações, como tarefas de pick-and-place, soldadura, 
maquinagem, inspeção, etc [8]. Uma vez que todo o ciclo de vida dos produtos, do fabrico à 
distribuição, consumo e disposição está a tornar-se cada vez mais automatizado, o mercado tem 
tendência para investir em AGVs como um sistema complementar de logística [6].  

2.1.2 AGVs 

O AGV (Automated Guided Vehicle) é o equipamento de logística moderno mais automatizado 
[9]. Um AGV é um veículo operado independentemente e auto propulsionado que se guia ao 
longo de trajetos pré-definidos e são alimentados por baterias a bordo que permitem múltiplas 
horas de operação. Circulam nas fábricas, centros de processamento e centros de atendimento 
usando software para se movimentar. Podem ser pequenos e quase sociáveis - por exemplo, 
entregando correio em escritórios - ou podem ser enormes e raramente vistos pelo público, por 
exemplo, movendo uma asa de avião do contentor para o hangar.  
As suas raízes remontam à década de 1950 quando o fundador da Barrett Electronics, Arthur 
Barrett, criou um veículo interior (Figura 2.4) que deslizava ao longo de um fio em vez de uma 
pista convencional. Chamou-o de veículo “sem condutor” "Guide-O-Matic"e lançou-o para o 
mercado em 1954. (O termo AGV foi introduzido na década de 1980) [10]. 
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Figura 2.4 - "Guide-O-Matic" da Barrett Electronics[11] 

Métodos de Localização 
Para percorrerem os trajetos necessários, podem recorrer a diversos métodos de localização:  

• Trilateração e triangulação com balizas 
• Inércia com pontos magnéticos 
• Filoguiado 
• Características do ambiente (Feature-based) 
• Seguimento Magnético ou Ótico de Fita 

o Esta solução é semelhante ao seguimento filoguiado (fio elétrico colocado sob a 
superfície), mas dá uso a uma fita colorida ou magnética (este caso) colada ao 
pavimento [12]. Devido à facilidade em remover e recolocar a fita, este método 
é mais flexível quando comparado ao método filoguiado e apresenta melhor 
relação qualidade-preço [13]. Através da Tabela 2.1, é possível verificar que este 
método é vantajoso em termos de flexibilidade e custo nos casos em que a 
durabilidade da fita não é um fator preponderante.  

o O principal problema surge através da danificação da fita devido à 
movimentação de pessoas ou veículos ou à sua obstrução que pode levar a erros 
na deteção. Porém, em certos ambientes industriais, é possível aplicar esta 
tecnologia. É recomendado para AGCs (Automated Guided Cart) de baixo custo 
e de pequenas dimensões [14].  
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Tabela 2.1 - Comparação entre os diferentes métodos de guiamento. Adaptado [15] 

                     Métodos de  

                    localização 

Parâmetros de  

aplicação 

Filoguiado 
Seguimento de 
fita magnética 

Características 
do ambiente 

Seguimento 
ótico de fita 

Inércia com 
pontos 

magnéticos 

Trilateração 
e 

triangulação 
por balizas 

Custos de investimento + 0 + + + 0 

Flexibilidade 0 + + ++ + ++ 

Requerimentos das 
condições ambientais 

0 + - - + 0 

Poluição/contaminação ++ + 0 - + + 

Aplicabilidade em 
exterior 

+ + - - + 0 

Legenda: 
++ muito 

adequado/ótimo 
+ adequado 

0 adequabilidade 
limitada 

- pouco 
adequado  

-- não 
adequado 

 

2.1.3 Tipo de AGV e sua utilização  

Uma característica distintiva dos AGVs, quando comparados com sistemas de carris e tapetes 
transportadores, é a não obstrução excessiva do trajeto. Um sistema de AGVs é apropriado nos 
casos onde diferentes materiais são movidos de múltiplos pontos de cargas até múltiplos pontos 
de descarga. É adequado para automatizar manuseamento de material em produções em lote e 
produção com modelos mistos [16].  
Existem vários tipos de AGVs: 

• Carros automatizados (AGC) 
o O tipo mais simples de AGV com recursos mínimos para implementação de 

menor custo. 
• AGVs de carga unitária 

o Veículos individuais que transportam cargas (tipicamente paletes, caixas, 
carrinhos ou fardos) em garfos ou no convés do AGV. Os AGVs de manipulação 
de rotas lidam especificamente com rolos pesados de aço ou papel. 

• AGVs rebocador  
o Unidades motorizadas que puxam uma série de reboques não motorizados  

• Empilhador automatizado 
o Um empilhador cujos controlos foram convertidos para permitir uma operação 

não tripulada[17] 
Para o controlo e monitorização em tempo real de vários AGVs, o software de gestão usa 
conexões sem fio para recolher dados sobre a localização atual de cada unidade e, em seguida, 
determina o destino e a lógica do percurso. O software direciona os veículos comunicando 
tarefas específicas para os AGVs. As instruções incluem paragens, arranques, mudança de 
velocidade, levantar e descer cargas, voltas multiponto, inversões de marcha, divergências do 
caminho e interface com outros equipamentos e sistemas de manipulação de materiais, tanto 
automáticos quanto estáticos [17].  
Alguns exemplos práticos de aplicação de AGVs podem ser vistos em diversos locais, 
movendo, por exemplo:  

• paletes de Coca-Cola em instalações de engarrafamento; 
• enormes embarcações de transporte no Porto de Hamburgo (Figura 2.5.a); 



Desenvolvimento de um controlador modular para LeanAGV baseado na norma IEC 61131-3 

10 

• partes em instalação de montagem da Tesla (Figura 2.5.b); 
• milhões de dólares na Casa da Moeda dos EUA [10]. [18], [19] 

Scott Hinke, diretor geral da divisão AGV da Dematic, uma empresa de soluções de 
manipulação de materiais automatizadas, diz que a aceitação de AGVs chegou a um ponto de 
inflexão agora que a maioria das indústrias resistentes à mudança, incluindo a indústria 
automobilística e a indústria de alimentos e bebidas, incorporaram sistemas automatizados no 
seu fabrico. "Eram indústrias adversas ao risco, e agora, a nossa tecnologia está aprovada por 
elas. (…) Agora que é visto como uma coisa certa para reduzir os custos operacionais, haverá 
mais empresas a adotar AGVs"[10]. 

2.1.4 Economia 

Impulsionados pela automação industrial, em 2015, a procura global para AGVs foi cerca de 
16 mil unidades, um aumento de 35% em relação ao ano anterior. 4,280 unidades, ou 27% do 
total global, foram para a China, aumentando 36% em relação ao ano anterior. Espera-se que a 
procura deste país atinja 22 mil unidades em 2020 [9]. No período de 2016 a 2019, é esperado 
que as vendas globais de sistemas de logística cresçam consideravelmente estimando-se que 
sejam vendidos 174,650 AGVs. Este número inclui AGVs industriais e AGVs de serviço [20].  
Os AGVs são mais utilizados nas indústrias de automóveis e energia (59% em conjunto em 
2015). Para a indústria automobilística, os AGVs são usados principalmente em montagens de 
automóveis, motores e linhas de montagem de transmissão, representando 45%. À medida que 
o nível de automação da linha de produção de automóveis melhora, a procura de AGV na 
indústria automobilística deverá atingir 10.500 unidades em 2020 [9].  
O uso de AGVs já é generalizado em fábricas por todo o mundo. Segundo Scott Kwilinsky, 
diretor de engenharia de soluções e marketing da Egemin: "Qualquer corporação de relevo no 
mundo já utiliza AGVs". Um único AGV desta empresa pode, por exemplo, custar entre 70,000 
dólares até 1 milhão de dólares [10].  
A Scaglia INDEVA, empresa de comercialização de AGVs, apresenta um estudo (Figura 2.6) 
no qual compara o custo médio anual de posse de 5 AGVs com 2 empilhadoras num período 
de 5 anos [21]. A empresa chegou à conclusão que, ao longo de 5 anos, o custo elevado inicial 
de aquisição dos AGVs é diluído permitindo que, ao fim desses 5 anos, o custo médio de posse 
de 5 AGVs represente 1/3 do custo médio de posse com 2 empilhadoras. De forma similar, 

(a) - AGVs no porto marítimo de Roterdão a 
transportar contentores [18] 

(b) - AGV utilizado na fábrica da Tesla Motors 
para transportar veículos ao longo da linha de 

montagem [19] 

Figura 2.5 - Exemplos de utilização de AGVs 
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outra empresa do ramo, a Creform Technik GmbH, refere nas suas brochuras um ROI de 8,5 
meses ao investir-se na suas soluções, especificando o caso apresentado na Figura 2.7 [22].  
De referir que estes estudos terão sido conduzidos de forma a demonstrar as vantagens dos 
AGVs nestes casos específicos, sendo que a maior percentagem de custo anual é referente ao 
salário dos operadores. Empresas sediadas em países com salários reduzidos e/ou que 
movimentem outro tipo de material (que não requeira velocidades tão reduzidas), podem não 
ter benefícios na utilização de AGVs. De salientar que os AGVs da Creform são modulares e 
de baixo custo (similares ao LeanAGV) e, pela brochura, têm um custo médio de 24.444,44€, 
incluindo o sistema de controlo de tráfego. 

 
Figura 2.6 - Infográfico comparando o custo anual de 5 AGVs com 2 empilhadoras com operador [21] 

 
Figura 2.7 - Brochura da Creform Technik GmbH[22] 

Em 2012, verificou-se uma revolução para a indústria, quando a Amazon adquiriu uma empresa 
de soluções de manipulação de materiais automatizadas, Kiva Solutions, por, alegadamente, 
775 milhões de dólares [10]. Em 2016, mais de 30.000 robôs trabalhavam nos seus armazéns 
tornando os processos de entrega mais rápidos. A Amazon também estabeleceu a tendência em 
usar sistemas robóticos para obter uma melhor eficiência operacional e economia de custos 
afirmando ter conseguido 20% de economia de custos usando a robótica em armazém [6].  
Seria de esperar uma operação de software significativa e altos custos de instalação para 
instalações de fabrico, materiais e transporte, o que constituiria uma barreira proibitivamente 
alta para a entrada nas industrias. Mas Sarah Carlson, presidente do grupo AGV da MHI, diz 
que os números não suportam isso: o número de empresas associadas do grupo duplicou entre 
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2009 e 2014. Comentando a venda da Kiva Solutions, Carlson disse: "(A venda da empresa) 
Kiva abalou o nosso mundo! (…) Ninguém ainda pode acreditar. Mudou o jogo. Certamente 
novas companhias irão começar a desenvolver e vender veículos autónomos "[10]. 
Os principais intervenientes no mercado global de AGVs são: SSI Schaefer, Dematic e Daifuku. 
Outros vendedores proeminentes no mercado são: BEUMER, Dearborn Mid-West Company, 
Fives, FlexLink, Intelligrated, Kardex, KNAPP Logistics Automation, Legris Industries, 
Mecalux, Murata Machinery, Swisslog e TGW Logistics [6]. 

2.1.5 Benefícios  

Responsabilidade - Estando um produto a bordo do AGV, este é localizado para que o risco 
de um produto "perdido" ou mal colocado seja minimizado. 
Balanceamento automático de linha - Num ambiente de produção com várias operações 
realizadas em diferentes horários, os AGVs podem auxiliar no balanceamento de linha 
Controlo de custos - Os custos do sistema AGV são muito previsíveis, enquanto os custos 
laborais tendem a aumentar e podem mudar rapidamente dependendo das condições 
económicas locais. 
Manutenção de instalações - Os recursos de prevenção de colisão impedem danos dentro das 
instalações. 
Flexibilidade - O caminho pode ser alterado à medida que as necessidades de produção 
evoluem. 
Menos restrições - Eliminam problemas de acesso criados por tapetes transportadores e 
requerem menos espaço do que empilhadores convencionais, permitindo corredores mais 
estreitos. 
Custos de operação reduzidos - O carregamento e a gestão da bateria podem ser 
automatizados com um sistema de gestão de AGVs e acelerações/desacelerações controladas 
minimizam o desgaste dos componentes. 
Redução do dano do produto - Manipulam os produtos suavemente, reduzindo a sucata e o 
desperdício. 
Repetibilidade - Realizam tarefas de movimento repetitivo de forma previsível e confiável. 
Segurança - Seguem sempre o seu caminho guia e param se encontrarem uma obstrução, 
melhorando a segurança do pessoal em redor. 
Agendamento - Devido à sua fiabilidade e entrega no prazo, os AGVs melhoram as 
capacidades de agendamento e a eficiência das operações. 
Escalabilidade - Mais AGVs podem ser adicionados para expandir a capacidade e a taxa de 
transferência [17]. 

2.2 Modularidade 

Um módulo é uma unidade funcional elementar e versátil que pode ser facilmente explorada 
num tipo diferente de aplicação, podendo ser conectada a diferentes tipos de dispositivos [23]. 
Os componentes modulares podem referir-se a qualquer aspeto do sistema, por exemplo, links, 
sensores ou componentes mecânicos, que podem ser configurados e montados para formar 
algum sistema dedicado a realizar uma tarefa específica. Virk[8] define um módulo neste 
contexto como: 
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“Um módulo para robôs móveis é descrito como qualquer dispositivo funcionalmente 
completo, ou subconjunto, que pode ser operado de forma independente e pode ser prontamente 
instalado e conectado a, ou em combinação com, módulos adicionais para incluir um sistema 
completo e funcionalmente fiável.”  
Existem muitas razões para analisar a modularidade, mas estas podem ser resumidas em dois 
pontos principais: 

• A modularidade ajuda a reduzir a complexidade de um sistema, dividindo-o em 
elementos discretos menores (e menos complexos); 

• A modularidade permite que os diferentes elementos sejam reutilizáveis de várias 
maneiras [8].  

Cada módulo tem suas próprias tarefas e vários módulos podem ter a mesma tarefa. A maioria 
dos módulos deve ter uma função que, mesmo que ocorra dano a um módulo, não seja 
necessário parar toda a máquina, podendo limitar as suas capacidades até certo ponto. Os 
módulos estão conectados uns aos outros e ao resto do sistema usando interfaces. A Figura 2.8 
mostra um conjunto de interfaces que devem ser levadas em consideração ao conectar novos 
módulos ao sistema [23].  

 
Figura 2.8 - Exemplo da interface dos módulos[23] 

No caso específico de robôs, a modularidade pode ser referente a diversos aspetos do sistema: 

• a estrutura mecânica que alberga a máquina; 
• sensores para reportar o estado interno e o ambiente externo e a forma como a máquina 

interage com uma tarefa particular de trabalho; 
• atuadores e sistemas de alimentação que fornecem a capacidade de locomoção; 
• hardware e software de computação para fornecer a inteligência; 

o Hardware - topologia de barramento, microcontrolador ou microprocessador, 
comunicação (foco em protocolos), interfaces de I/O e tolerância a falhas 

o Software - sistemas operativos, metodologia de programação e linguagem, 
arquitetura (comportamental, hierárquica, híbrida), tolerância a falhas de 
software, algoritmos (controlo de movimento, navegação, perceção, interface do 
utilizador). 
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• um protocolo de comunicação para permitir conectividade efetiva entre os vários 
subsistemas ou os "módulos". 

• interação com o meio ambiente para poder “observar e registar” o meio circundante [8].  

2.2.1 Atuadores 

São necessários vários tipos de módulos atuadores para fornecer uma capacidade de 
movimento. Os mais simples não possuem inteligência a bordo e requerem energia e sinais de 
direção adequados (digital e/ou analógico). Os módulos atuadores inteligentes podem ter 
capacidades mais avançadas, incluindo hardware de computação e software apropriado e uma 
interface através de um barramento de dados. A Figura 2.9 mostra um modelo de atuador 
inteligente e os aspetos da interface de entradas/saídas que precisam ser considerados. 

 
Figura 2.9 - Exemplo de um módulo de um atuador inteligente[8] 

Atualmente muitos, se não todos, os fabricantes de equipamentos robóticos criam regularmente 
módulos de sistema, mas podem não os reconhecer como tal. Em vez disso, esses módulos são 
vistos como componentes proprietários ou subconjuntos que foram projetados para sistemas 
robotizados móveis com uma aplicação específica. Essa modularidade é vista como propriedade 
intelectual da empresa e protegida como tal [8].  

2.2.2 Impactos da modularidade 

Os maiores desafios para a introdução da modularidade em robôs são a complexidade da 
tecnologia e a procura de aplicações adequadas. A complexidade da tecnologia aumenta os 
desafios no desenvolvimento bem como os custos de desenvolvimento e o preço do produto 
final. A uniformização de módulos de robôs e suas interfaces ajudaria significativamente neste 
aspeto [23].  
As estruturas modulares e a modularidade proporcionam muitas vantagens à robótica, como, 
por exemplo:  

• A modularidade de alto nível aumentaria consideravelmente a velocidade de 
desenvolvimento da robótica. Hoje em dia, os programadores têm que desenvolver 
muitos subsistemas e módulos por si mesmos. Com um sistema modular, os 
programadores não teriam de utilizar tantos recursos em funções de baixo nível e poder-
se-iam concentrar no desenvolvimento da aplicação desejada poupando tempo e 
dinheiro.  

• A modularidade aumenta consideravelmente a tolerância a falhas dos sistemas. A 
dependência do sistema de módulos individuais deve ser minimizada. Assim, se um 
único módulo fosse danificado, o sistema deve sinalizar, redirecionando as 
comunicações de forma a que as outras partes do sistema ainda possam realizar suas 
próprias tarefas. Os módulos mais críticos devem ser redundantes.   
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• A modularidade tornaria a comercialização de robôs muito mais fácil e ajudaria a 
desenvolver robôs muito melhores do que seria possível sem ela; também ajudaria no 
fabrico de robôs por causa da poupança em custos de desenvolvimento e fabrico. Os 
custos de fabrico seriam menores devido aos preços razoáveis do módulo. A 
modularidade também tornaria o fabrico mais rápido e mais barato porque haveria 
menos SKUs na fase de montagem.  

• Os mesmos módulos comerciais podem ser utilizados em várias aplicações diferentes 
impulsionando a comercialização de robôs, de modo que os módulos apropriados 
alcancem o mercado de massa resultando na redução de preços.  

A única desvantagem clara da modularidade é a limitação no design devido à oferta limitada de 
módulos. O robô tem de ser construído usando os módulos disponíveis podendo ter 
consequências nas conexões, no software de controlo, no tamanho e nas características do robô 
[23].  

2.2.3 Exemplos de Modularidade 

Há diversos fabricantes que atualmente apostam num modelo de venda modular com AGVs 
similares ao LeanAGV. Três exemplos desses fabricantes são a Meidensha Corporation com o 
seu “Meiden AGV Kit” [24], a CREFORM com o seu “AGV Tugger” e outros modelos [25] e 
a INDEVA na sua gama standard, incluindo o “Tugger AGV” [21]. Estas empresas oferecem 
soluções completas para os modelos acima indicados, mas conforme os requerimentos dos 
clientes, permitem a aquisição de dispositivos complementares. A Creform também vende os 
módulos de cada AGV separadamente, permitindo aos clientes adquirirem apenas os módulos 
que necessitam, tendo maior liberdade e flexibilidade para criar os seus próprios AGVs. 
No Meiden AGV Kit, por exemplo, o AGV básico é composto por: módulo de tração, unidade 
de controlo, botões e interface do operador, mecanismo para levantar o módulo de tração, leitor 
de marcadores magnéticos e baterias. Mesmo na escolha do equipamento básico, o fabricante 
permite a escolha entre diversos tipos de módulo de tração que se enquadrem com as 
necessidades de velocidade e necessidade de carga do cliente. Também podem ser escolhidas 
baterias de diferentes capacidades.  
Posteriormente, o cliente pode acrescentar outros dispositivos que permitem adicionar ou 
melhorar as funções do AGV. São exemplos dessas funções:  

• funções de segurança através da adição de para-choques ou detetor de obstáculos  
• funções de sinalização através da adição de luzes sinalizadoras e altifalantes 
• funções remotas através da adição de controladores wireless 
• interface com o operador através da adição de selecionadores de estação mais avançados 

e voltímetros de tensão das baterias 
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2.3 Segurança 

O principal benefício da utilização dos AGVs é redução dos custos laborais mas em instalações 
de manipulação de materiais há outras vantagens. A manipulação de materiais sempre foi 
perigosa causando, por vezes, lesões que ocorrem devido a falta de atenção dos condutores ou 
dos restantes funcionários. A deteção de obstáculos é, portanto, essencial para permitir que os 
AGVs interajam com os empregados de forma segura, otimizando a velocidade do veículo. 
Os sistemas de deteção de obstáculos consistiam, em grande parte, em para-choques mecânicos 
ou botões de paragem de emergência que paravam o AGV caso entrasse em contacto com uma 
pessoa ou obstáculo. Agora, novos para-choques "virtuais" avançados podem eliminar lesões 
devidas a "erros do condutor" e permitem que os AGV operem em velocidades ótimas [26].  
Embora os para-choques mecânicos tenham sido um método de baixo custo aceite para evitar 
danos físicos graves, há uma série de inconvenientes: 

• O para-choque mecânico sensível ao contacto tem apenas dois estados: ligado ou 
desligado. A partir do momento que se efetua o contacto, é necessária uma distância 
adicional para parar o veículo, e essa distância de travagem depende da velocidade do 
veículo. Isso implica velocidades mais baixas do veículo, resultando em perda de 
produtividade.  

• Os para-choques mecânicos são sensíveis à vibração, ao desgaste e precisam de 
manutenção regular.  

• Dependendo do tamanho e forma do para-choques, muitos para-choques mecânicos não 
são totalmente efetivos quando um AGV entra em contacto com um objeto ao realizar 
uma curva. 

• Os trabalhadores podem ficar desconfortáveis com a possibilidade de serem "atingidos" 
pelo AGV antes que ele pare.  

Figura 2.10 - Componentes básicos dos AGVs da Meidensha e Indeva 

(a) Módulos básicos do AGV da 
Meidensha[24] 

(b)  Módulos básicos do AGV da 
Indeva[21] 
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2.3.1 Scanner Laser de Proximidade  

Um Scanner Laser de Proximidade (PLS) cria um campo de deteção com uma luz pulsada que 
é refletida para o exterior de um espelho giratório para que esta seja transmitida num padrão de 
180 graus. Quando um objeto entra no campo de deteção, a luz é refletida de volta para o PLS. 
A distância ao objeto é calculada usando o intervalo de tempo entre o pulso transmitido e o 
pulso refletido, e o ângulo do espelho giratório. O campo de deteção é dividido em três áreas, 
da mais próxima à mais distante: 

• Zona de segurança 
o Quando o PLS determina que um objeto está na zona de segurança, o movimento 

perigoso é interrompido. 
• Zona de alerta  

o Quando um objeto é detetado na zona de alerta, inicia um aviso ou uma manobra 
de evasão. 

• Zona mensurável 
o A zona mensurável abrange a área máxima de visualização do PLS. 

A Interface do Scanner Laser (LSI) é essencialmente um computador que interpreta 
informações e atua em conformidade. O LSI pode interpretar dados de até quatro PLSs, sendo 
que o PLS atua como "olhos" e o LSI atua como o "cérebro".  
A tecnologia PLS/LSI fornece um meio sem contacto para a deteção de objetos significando 
que os para-choques mecânicos podem ser substituídos por para-choques dinâmicos "virtuais".  
Os sistemas aprovados para o uso em AGV devem ser capazes de detetar um objeto vertical 
preto com um diâmetro de 70 mm e uma altura de 400 mm (representando uma perna em calças 
pretas) em qualquer lugar da rota [26].  
Existem várias vantagens para o uso desta tecnologia: 

• Um para-choques "virtual" dinâmico possui menos peças mecânicas. 
• O LSI pode informar o PLS para alterar o seu campo de visão dependendo da 

localização dentro da planta da fábrica. Por exemplo, se o LSI adquirir informação do 
sistema de navegação que o AGV está perto de um canto, a zona de visualização do PLS 
pode ser ajustada para permitir melhor visualização do canto durante as manobras.  

• O PLS possui uma função de autodiagnóstico na qual as saídas são verificadas 
continuamente para perda de sinal através de uma matriz de deteção interna. 

• A velocidade pode ser controlada à medida que o veículo se aproxima de um objeto e a 
configuração das zonas de alerta e segurança pode ser ajustada em tempo-real consoante 
a velocidade e a carga, aumentando a produtividade. Por exemplo, quanto mais próximo 
um objeto, mais lento o veículo ou, um aviso pode soar se um objeto entrar na zona de 
alerta. Os tempos de resposta podem ser tão baixos quanto 60 ms, dependendo do 
sistema. 

• As lesões devido ao embate com trabalhadores são reduzidas ou eliminadas porque o 
AGV ajustará a velocidade e parará, se necessário, à medida que uma pessoa se mova 
dentro e fora das zonas sensíveis [26].  

2.3.2 Normas e diretivas 

Já há algum tempo, existe uma forte procura de standards comuns em robôs móveis. Um 
standard recomenda uma solução para um problema frequente. Isto significa que há mais 
soluções para um determinado problema, mas o standard facilita a escolha da solução. A 
uniformização envolve a participação das partes interessadas - utilizadores, fabricantes, 
agências governamentais entre outros [27].  
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A maioria das atuais normas de robótica são focadas nos robôs industriais estacionários. Os 
problemas de segurança na robótica industrial baseiam-se no facto de que os humanos não 
podem estar na área de trabalho dos robôs, salvaguardados por barreiras físicas. Portanto, essas 
normas não podem ser utilizadas para robôs móveis, cuja ideia essencial é atuar e trabalhar no 
mesmo ambiente que os humanos [23]. No entanto, a revisão de 2011 da ISO 10218 adicionou 
linguagem que permite a interação física entre humanos e robôs de acordo com as diretrizes da 
Especificação Técnica ISO 15066. Internacionalmente, a ISO fornece diretrizes para a 
segurança de robôs industriais nas duas partes da ISO 10218. A ISO 10218-1 descreve os 
requisitos para a construção e controlo dos robôs, e inclui requisitos para conexões, limitações 
dos eixos, atuação, etc. Por sua vez, a ISO 10218-2 estabelece os requisitos de segurança para 
os sistemas integrados dos robôs, incluindo salvaguardas e a integração de múltiplos robôs e 
ferramentas [28].  
A Europa e a América do Norte têm normas diferentes para veículos automáticos que não são 
consistentes entre si. A diretiva europeia “Máquinas” (ISO 12100) especifica os requisitos 
essenciais de segurança e saúde aplicáveis a todas as máquinas colocadas no mercado dentro 
da UE. Se uma norma é harmonizada, segue uma determinada diretiva. Ao cumprir as normas 
harmonizadas na Europa, os requisitos da diretiva relativa a máquinas são cumpridos.  
Atualmente, não existe nenhuma norma europeia de tipo C específica para AGVs. No entanto, 
existem algumas normas de segurança desenvolvidas para empilhadoras automáticas e veículos 
industriais automáticos que podem ser adaptadas para robôs móveis, sendo a norma de 
referência a EN1525:1997. Esta norma define, por exemplo, que a velocidade máxima do 
veiculo é de 1 m/s. Para parar o veículo, é estipulado que uma pessoa não deve, em caso algum, 
ser atropelada. A norma estipula também que, mesmo que um individuo passe na dianteira do 
veiculo, este deve observá-lo e parar com antecedência [23].  
A norma EN1525 é limitada relativamente a problemas de segurança pessoal. A norma é 
baseada em sensores de contacto e descreve que os veículos industriais guiados devem detetar 
dois objetos: um cilindro na vertical com um diâmetro de 70 mm e um comprimento de 400 
mm e um cilindro na horizontal com um diâmetro de 200 mm e um comprimento de 600 mm. 
Foca-se em evitar danos a um ser humano de pé ou deitado e, portanto, seguir a primeira lei da 
robótica: " Um robô não pode ferir um ser humano ou, por inação, permitir que um ser humano 
sofra algum mal". 
A norma tem algumas desvantagens e há conflitos com a primeira lei da robótica de três 
maneiras:  

1. as pessoas nem sempre são bem representadas por um cilindro.  
2. um contacto com um objeto pode prejudicar indiretamente as pessoas, como pessoas em 

cima de um escadote.  
3. o contacto com um objeto pode causar danos materiais e tornar-se tão caro que prejudica 

as pessoas [29].  
A norma europeia para veículos industriais automáticos definida na EN 1525 de 1997 não está 
harmonizada com a última edição da Diretiva de Máquinas de 2011. Uma versão atualizada da 
EN1525, a ISO/CD 3691-4, foi planeada, mas excluída porque o estado da arte dos veículos 
industriais automáticos ultrapassou o esboço preliminar. Uma vez que a norma europeia não foi 
atualizada, significa que a norma EN1525 limita o desenvolvimento de veículos industriais 
automáticos. 
A norma ANSI B56.5 para “veículos industriais guiados e funções automatizadas de veículos 
industriais tripulados” define os requisitos de segurança para veículos industriais guiados 
automaticamente, sem motor e não tripulados. Existe para o mercado americano e foi atualizada 
em 2012 para ficar em conformidade com os sensores sem contacto [27].  
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A norma exige que os utilizadores sejam responsáveis por todos os fatores que afetam a 
operação e a manutenção. Esta responsabilidade inclui a estabilidade da carga e a marcação do 
caminho no chão, contabilizando as folgas necessárias para efetuar curvas e manobras.  
Existem também requisitos para os fabricantes:  

• O desvio do percurso de viagem em mais de 3 polegadas para uma referência externa 
(por exemplo, fita magnética), ou, mais de 6 polegadas para o sistema de orientação 
inercial requer uma paragem de emergência.  

• A perda de controlo de velocidade também requer uma paragem de emergência.  
• Os indicadores de aviso do veículo, audíveis e/ou visuais, devem funcionar quando o 

veículo está em movimento.  
• São necessários controlos de emergência que parem o veículo caso haja perda de 

controlo de velocidade, perda de referência da guia ou um objeto detetado na direção da 
viagem.  

• São necessários interruptores de paragem de emergência acessíveis no próprio veículo 
[26].  

A próxima geração de normas de segurança para AGVs deverá incluir critérios para: 
1. medição de obstáculos (dinâmicos ou estáticos) que aparecem no campo de visão do 

AGV 
2. geração de imagens tridimensionais (3D) para detetar obstáculos suspensos 
3. veículos tripulados com funções automatizadas quando os operadores não conseguem 

visualizar os pedestres 
4. deteção de humanos (em linha de visão ou ocultos) e localizados perto de AGVs 
5. braços robóticos montados em AGVs [28].  

2.4 Norma IEC 61131-3 

A IEC 61131-3 foi a primeira linguagem de programação normalizada, independente do 
hardware, para automação industrial. Estabelecida pela Comissão Eletrotécnica Internacional 
(IEC), a norma já se encontra bem estabelecida na Europa, ganhando popularidade rapidamente 
na América do Norte e na Ásia como padrão de programação para industrias e controlo de 
processos. 
A norma IEC 61131-3 combinada com novas e poderosas arquiteturas de chips permite que um 
controlador seja incorporado num dispositivo embebido. Os programas de controlo podem 
correr em controladores distribuídos e independentes em vez de estarem concentrados num 
grande controlador reduzindo a complexidade da programação em cada controlador. Permite 
que se tenha controladores dedicados a tarefas específicas, aumentando assim o desempenho, 
melhorando a fiabilidade e simplificando programas.  
A capacidade de transpor soluções de automação para outras plataformas é amplamente 
melhorada em relação aos aplicativos PLC, oferecendo aos utilizadores e integradores de 
sistemas um nível de reutilização nunca antes disponível. A IEC 61131 aumenta a eficiência e 
a velocidade de implementação de novas soluções de automação, usando componentes de 
controlo prontamente disponíveis que foram desenvolvidos em outros projetos e por 
programadores externos. 
A adoção da IEC 61131-3 pela indústria é impulsionada pela crescente complexidade de 
software dos requisitos de controlo e automação. O tempo de criação, custo de mão-de-obra e 
manutenção do software de controlo tem um grande impacto nos projetos de controlo que 
podem ser melhorados usando a linguagem de programação definida na norma IEC 61131-3. 
A aplicação de uma linguagem de programação padrão tem um impacto positivo no ciclo de 
vida do software, que inclui análise de requisitos, projeto, construção, teste (validação), 



Desenvolvimento de um controlador modular para LeanAGV baseado na norma IEC 61131-3 

20 

instalação, operação e manutenção. O impacto na manutenção é importante, uma vez que a 
manutenção do software de controlo, incluindo atualizações, representa geralmente 2 a 4 vezes 
o trabalho de programação inicial. 
A IEC 61131-3 fornece suporte a várias linguagens dentro de um programa de controlo. O 
programador pode selecionar a linguagem mais adequada a uma determinada tarefa, 
aumentando consideravelmente sua produtividade. Além disso, com uma interface de 
programação padrão que é completamente independente da plataforma de hardware, os 
utilizadores podem reduzir consideravelmente o custo de manutenção e treino do programa em 
todas as aplicações de automação de uma empresa [30].  
A parte 3 da norma IEC 61131 especifica a sintaxe e a semântica de um conjunto unificado de 
linguagens de programação para controladores programáveis. Estas consistem em duas 
linguagens textuais, IL (Instruction List) e ST (Structured Text) e duas linguagens gráficas, LD 
(Ladder Diagram) e FBD (Function Block Diagram). Os elementos do Sequential Function 
Chart (SFC) são definidos para estruturar a organização interna dos programas e blocos de 
função do controlador programável. Além disso, são definidos os elementos de configuração 
que suportam a instalação de programas de controlo programável em PLC. 
Complementarmente, são definidas características que facilitam a comunicação entre 
controladores programáveis e outros componentes de sistemas automatizados.  Os elementos 
de linguagem de programação definidos nesta parte podem ser usados num ambiente de 
programação interativo [31].  
No ANEXO A é possível examinar a estrutura que um programa baseado nesta norma deve 
ter. 

2.4.1 Norma IEC 61131-3 em AGVs 

Os programadores não especializados em robótica, mas que lidam com ambientes fabris estão, 
normalmente, habituados a programar principalmente PLCs e a lidar com variáveis binárias. 
Estes programadores podem sentir-se desconfortáveis quando se deparam com um sistema que 
utilize uma linguagem de programação diferente. Os AGVs são exemplos de robôs que, 
normalmente, são programados em outras linguagens que não as que estão integradas nesta 
norma, impondo dificuldades aos programadores de fábrica, na manutenção e modificação do 
código implementado nesses AGVs.  
Tomando como exemplo o INESC TEC: no CRIIS, a maioria dos AGVs que lá são criados ou 
utilizados têm a sua programação feita em ROS – Robot Operating System e código em C, 
como é o caso do LeanAGV.  
No entanto, existem casos de aplicação destas linguagens em AGVs. Em 2016, a Movexx 
iniciou uma parceria com a Turck para criar um AGV [32] que usasse os dispositivos vendidos 
pela Turck como sensores fotoelétricos, sistemas de RFID, entre outros. A programação ficou 
a cargo da Turck que programou este AGV no seu PLC “HMI VT250” recorrendo ao 
CODESYS e à norma IEC 61131-3.  
Existem outros casos de AGVs que também recorrem ou permitem a utilização das linguagens 
na norma IEC 61131-3, mas tratam-se de robôs de pequeno porte ou robôs para 
desenvolvimento educacional. 

2.4.2 3S CODESYS  

Diversos fabricantes de PLCs (por exemplo, a Siemens) têm o seu próprio software de 
programação para aplicação da norma IEC 61131-3 nos seus próprios PLCs. Estes softwares, 
habitualmente, têm funções adicionais específicas para o hardware do fabricante e não 
permitem a programação de outros dispositivos.  
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Existem, no entanto, alternativas que garantem a compatibilidade entre diversos PLCs e, ao 
mesmo tempo, permitindo até usar computadores e placas de desenvolvimento como SoftPLCs. 
Um desses softwares é o CODESYS. 
O CODESYS é um software criado pela 3S-Smart Software Solutions GmBH para aplicações 
de controlo para automação e engenharia, baseadas na norma IEC 61131-3. Permite a criação 
do sistema de controlo de projetos de forma profissional e barata sendo que o seu runtime é 
compatível com diversos dispositivos no mercado, incluindo dispositivos “não-PLC” como 
computadores pessoais e placas de desenvolvimento, como o Raspberry Pi e o BeagleBone 
Black. 
Normalmente, um PLC industrial é usado para sistemas de robôs. Estes PLC são caros e 
carecem da abertura / extensibilidade (isto significa que o software industrial do PLC não pode 
ser alterado livremente). Um soft PLC é um PLC simulado por software. O software em uso 
pode ser executado em múltiplos dispositivos, não apenas na totalidade em computadores.  
O CODESYS integra um módulo responsável pelo funcionamento de dispositivos que 
envolvem controlo de movimento, designado por SoftMotion. Este módulo apresenta diversas 
funções integradas que facilitam a utilização do seu software com os 
equipamentos/controladores de movimentos. Dessas funções, destacam: 

• Biblioteca integrada para uma ligação dinâmica e fácil das funções de movimento 
dependendo da aplicação. 

• Compiladores integrados para várias plataformas de processadores para implementação 
do código em sistemas diferentes sem necessidade de personalização. 

• Suporte de fieldbus integrado facilitando a configuração dos drives e dos componentes 
de I/O. 

• A engenharia de movimento é independente dos sistemas de movimento e fieldbus e 
baseada na estrutura de dados da IEC 61131-3 - Ideal para simulação, teste, 
comissionamento e montagem de máquinas. 

• Integração fácil de ferramentas de configuração e planeamento adicionais do fabricante 
do dispositivo graças a plug-ins, por exemplo, para drives de controlo ou unidades 
específicas não suportadas oficialmente pelo CODESYS. Permite a integração total de 
todos os componentes de engenharia. 

• O visualizador integrado facilita a simulação, teste e comissionamento não sendo 
necessário nenhum componente adicional [33].  

O SoftMotion apenas é compatível com controladores capazes de efetuar tarefas em tempo-
real. Existe uma versão simplificada, denominada SoftMotion Light SL, que permite que outros 
controladores (sem características de tempo-real) também possam controlar drives de 
movimento ainda que com algumas limitações. As principais diferenças entre estes dois 
módulos, encontram-se amostradas na Tabela 2.2.  
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Tabela 2.2 - Comparação entre o SoftMotion e o SoftMotion Light SL[34] 

 
Das diversas plataformas suportadas pelo CODESYS, o software contêm uma extensão que 
permite correr os seus programas em BeagleBone Black como um soft PLC, tornando este 
micro-computador perfeito para o desenvolvimento de pequenos projetos móveis que exigem 
baixo peso e elevada eficiência energética [35]. A principal alternativa ao BeagleBone Black 
em termos de micro-computadores é o Raspbery Pi. Apesar de este último apresentar as 
vantagens de ser mais barato, ter mais capacidade de processamento e ter uma elevada 
comunidade de desenvolvimento a nível mundial, a 3S não recomenda este dispositivo para 
aplicações industriais porque não garante que o runtime possa correr em tempo real. Por outro 
lado, a 3S indica que o BeagleBone Black, combinado com um kernel de tempo-real, pode 
correr o seu runtime em tempo-real, tornando esta placa mais adequada a aplicações de robótica, 
como é o caso dos AGVs. 
O módulo do CODESYS para o BeagleBone (CODESYS Control for BeagleBone SL) permite 
diversos protocolos de comunicação: 

• EtherCAT; 
• Modbus TCP e RTU; 
• EtherNet/IP; 
• CANopen; 
• J1939. 

2.4.3 BeagleBone Black  

Nos últimos anos, tem-se verificado uma tendência para a programação e a eletrónica não só 
mais poderosas, como também mais acessíveis. Previamente, estes conhecimentos costumavam 
estar apenas ao alcance daqueles que se dedicavam intensivamente ao seu estudo. No entanto, 
hoje em dia, há um paradigma diferente: fácil de aprender, difícil de dominar.  
As placas de desenvolvimento, como o Arduíno, Raspberry Pi e BeagleBone, possibilitaram 
que os “curiosos” pudessem ser introduzidos ao mundo da eletrónica e da programação, 
resultando num fluxo de criatividade em todo o mundo. Permitem aos principiantes usarem as 
placas para começar com eletrónica e programação, mas, ao mesmo tempo, estas placas têm 
poder computacional suficiente que permite que os utilizadores avançados criem projetos mais 
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evoluídos. O BeagleBone consegue ser ao mesmo tempo uma placa fácil de usar e 
extremamente poderosa [36].  
O BeagleBone é um pequeno computador com todas as características dos computadores de 
hoje, o que significa que também precisa de um sistema operativo (SO). Como o BeagleBone 
é um projeto de hardware aberto, executa o Linux - um sistema operativo de código aberto. 
Usando software livre torna o uso da placa menos caro e cria a ferramenta perfeita na 
aprendizagem de programação.  
Como qualquer outro computador, pode-se usar um BeagleBone para armazenar arquivos, 
navegar na web, instalar programas, etc. A vantagem real do BeagleBone sobre um computador 
típico é, no entanto, que o BeagleBone possui pinos de entrada e saída que fazem a ponte entre 
os domínios da computação e da eletrónica. Com um BeagleBone, torna-se possível criar e 
controlar projetos eletrónicos com um grau elevado de complexidade [36].  
Especificações: (as especificações completas podem ser vistas no ANEXO B e as interfaces 
físicas são mostradas na Figura 2.11) 

• Processador AM3358 1GHz ARM® Cortex-A8  
• 4GB 8-bit eMMC Onboard Flash 
• 3D Graphics Accelerator 
• NEON Floating-Point Accelerator 
• 2x microcontroladores PRU 32-bit  

Conectividade:  

• Cliente USB para alimentação e comunicação 
• USB Host 
• Ethernet 
• Micro HDMI 
• 2x 46-pin Headers 

Software Compatível: 

• Angstrom Linux 
• Android 
• Ubuntu 
• Cloud9 IDE on Node.js with BoneScript 
• Suporte para Real-Time Kernel 

 
Figura 2.11 - Interfaces BeagleBone Black[37] 
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2.5 Redes de Comunicação Industrial 

2.5.1 Modbus TCP/IP 

MODBUS TCP/IP é uma variante da família MODBUS de protocolos de comunicação simples 
e neutros para o fornecedor, destinados à supervisão e controlo de equipamentos de automação. 
Especificamente, abrange o uso de mensagens MODBUS em ambiente 'Intranet' ou 'Internet' 
usando os protocolos TCP/IP. O uso mais comum dos protocolos, neste momento, é para a 
conexões Ethernet de PLCs, módulos de I/O e gateways para outras redes de comunicação 
industrial simples ou redes de I/Os [38].  
No MODBUS, as transações de dados são tradicionalmente stateless, tornando-as altamente 
resistentes à distorção devido a ruído e requerem informações mínimas de recuperação para 
serem mantidas em ambas as extremidades. 
As operações de programação, por outro lado, esperam uma abordagem orientada à conexão. É 
utilizado o protocolo TCP/IP orientado à conexão em vez do UDP orientado para datagramas. 
O principal motivo é manter o controlo de uma "transação" individual, contendo-a numa 
conexão que pode ser identificada, supervisionada e cancelada sem necessidade de ação 
específica por parte do cliente e aplicações do servidor. Isso proporciona ao mecanismo uma 
ampla tolerância às mudanças no desempenho da rede e permite que recursos de segurança, 
como firewalls e proxies, sejam facilmente adicionados.  
Uma conexão é facilmente reconhecida ao nível do protocolo, e uma única conexão pode 
transportar múltiplas transações independentes. Além disso, o TCP/IP permite um número 
elevado de conexões simultâneas. Portanto, na maioria dos casos, é o iniciador que escolhe se 
pretende reconectar uma conexão conforme necessário ou reutilizar uma conexão de longa 
duração. 
O MODBUS usa uma representação "big-endian" para endereços e itens de dados. Isso significa 
que quando uma quantidade numérica maior do que um byte é transmitida, o byte mais 
significativo é enviado primeiro.  
O MODBUS baseia seu modelo de dados numa série de tabelas que possuem características 
distintivas. As quatro tabelas primárias são: 

• Entradas discretas  
o Bit único 
o Dado por um sistema I/O 
o Apenas leitura 

• Saídas discretas  
o Bit único 
o Alterável por uma aplicação  
o Leitura e escrita 

• Registos de entrada 
o Compostas por 16 bits 
o Dado por um sistema I/O 
o Apenas leitura 

• Registos de saída 
o Compostas por 16 bits 
o Alterável por uma aplicação  
o Leitura e escrita 

Para cada uma das tabelas primárias, o protocolo permite a seleção individual de 65536 itens 
de dados e as operações de leitura ou gravação desses itens são projetadas para abranger vários 
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itens de dados consecutivos até um limite de tamanho de dados que depende do código da 
função de transação. 
Todas as solicitações e respostas do MODBUS são projetadas de tal forma que o destinatário 
pode verificar se uma mensagem está completa. Para códigos de função onde a solicitação e 
resposta tem comprimento fixo, o código de função por si só é suficiente. Para códigos de 
função que carregam uma quantidade variável de dados na solicitação ou na resposta, a parcela 
de dados será precedida por uma contagem de bytes. 
Quando o MODBUS é transmitido por TCP / IP, as informações de comprimento adicionais 
são carregadas no prefixo para permitir que o destinatário reconheça os limites da mensagem, 
mesmo que a mensagem tenha que ser dividida em vários pacotes para transmissão. A 
existência de regras de comprimento explícito e implícito e o uso de um código de verificação 
de erro CRC-32 reduz a possibilidade de corrupção não detetada nas mensagens de solicitação 
ou resposta. 

2.5.2 EtherNet/IP 

O protocolo EtherNet/IP fornece aos utilizadores as ferramentas de rede para implementar a 
tecnologia Ethernet normal (IEEE 802.3 combinado com TCP/IP) em aplicações de automação 
industrial permitindo, ao mesmo tempo, a conectividade das empresas à Internet [39]. Significa 
que o Ethernet/IP funciona de forma transparente com todos os dispositivos Ethernet padrão 
disponíveis no mercado de hoje. Isso também significa que o Ethernet/IP pode ser facilmente 
suportado em PCs e todos os seus derivados. Ainda mais importante, basear o Ethernet/IP numa 
plataforma standard garante que o Ethernet/IP avançará à medida que as tecnologias de base 
evoluírem no futuro. 
O Ethernet/IP é construído numa camada de protocolo amplamente aceite a partir de um 
protocolo de comunicação chamado Common Industrial Protocol(CIP) que é usado para 
transferir dados entre dois dispositivos [40].  
As redes CIP seguem o modelo de Open Systems Interconnection (OSI), que define uma 
estrutura para implementar protocolos de rede em sete camadas: física, link de dados, rede, 
transporte, sessão, apresentação e aplicação. As redes que seguem este modelo definem um 
conjunto completo de funcionalidades de rede desde a implementação física até a camada de 
interface do aplicativo ou do utilizador. O CIP compreende um conjunto abrangente de 
mensagens e serviços para uma variedade de aplicações de automação de manufatura, incluindo 
controlo, segurança, energia, sincronização e movimento, informações e gestão de rede [39].  
Este padrão define o acesso, o comportamento do objeto e as extensões que permitem que 
dispositivos amplamente dispares sejam acedidos usando um mecanismo comum. No protocolo 
CIP, cada dispositivo de rede representa-se como uma série de objetos. Cada objeto é 
simplesmente um agrupamento dos valores de dados relacionados num dispositivo.  
Existem três tipos de objetos definidos pelo protocolo CIP: objetos requeridos, objetos de 
aplicação e objetos do fabricante 
Os objetos requeridos são exigidos pela especificação para serem incluídos em cada dispositivo 
CIP. Esses objetos podem ser: 

• objeto Identity - contém valores de dados de identidade relacionados chamados 
atributos. Os atributos para o objeto de identidade incluem o ID do fabricante, data de 
fabrico, o número de série do dispositivo e outros dados de identidade. 

• objeto Message Router - encaminha mensagens de solicitação explícitas entre objetos, 
num dispositivo. 
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• objeto Network - contém os dados de conexão física para o objeto. Para dispositivos 
Ethernet/IP, o objeto de rede contém o endereço IP e outros dados que descrevem a 
interface para a porta Ethernet no dispositivo. 

Os objetos de aplicação são os objetos que definem os dados encapsulados pelo dispositivo. 
Esses objetos são específicos para o tipo e função do dispositivo. Por exemplo, o objeto do 
motor num controlador de movimento possui atributos que descrevem a frequência, a corrente 
nominal e o tamanho do motor.  Esses objetos da camada de aplicação são predefinidos para 
uma grande quantidade de tipos comuns de dispositivos. Todos os dispositivos CIP com o 
mesmo tipo de dispositivo (controladores de movimento, transdutores de válvulas,etc) devem 
conter a mesma série de objetos de aplicação. A série de objetos de aplicativo para um 
determinado tipo de dispositivo é conhecida como o perfil do dispositivo. O suporte a um perfil 
de dispositivo permite que esse dispositivo seja facilmente alterado para outro fabricante desse 
mesmo tipo de dispositivos. 
Os objetos não encontrados no perfil de uma classe de dispositivo são designados como Vendor 
Specific. Esses objetos são incluídos pelo fabricante com recursos adicionais do dispositivo 
[40].  
Vantagens do uso do protocolo CIP sobre Ethernet/IP: 

• O acesso consistente ao dispositivo significa que uma única ferramenta de configuração 
pode configurar dispositivos CIP em diferentes redes a partir de um único ponto de 
acesso 

• A classificação de todos os dispositivos como objetos diminui o tempo de treino e 
configuração necessário para colocar novos dispositivos online.  

• O Ethernet/IP proporciona um tempo de resposta melhorado e uma maior taxa de 
transferência de dados quando comparado a outros barramentos como o DeviceNet.  

• O Ethernet/IP liga os equipamentos desde o nível do barramento dos sensores, passando 
pelo nível de controlo até ao nível da gestão da empresa com uma interface da camada 
de aplicação consistente [40].  

O EtherNet/IP oferece várias opções de topologia, incluindo uma estrela convencional com 
dispositivos de infraestrutura Ethernet, ou em anel com dispositivos EtherNet/IP assim aptos. 
A funcionalidade QuickConnect permite que os dispositivos sejam trocados enquanto a rede se 
encontra em funcionamento. A conformidade com os padrões IEEE Ethernet permite aos 
utilizadores a escolha da velocidade de interface de rede - por exemplo, 10, 100 Mbps e 1 Gbps 
- e uma arquitetura de rede flexível compatível com opções de instalação Ethernet 
comercialmente disponíveis, incluindo cobre, fibra, anel de fibra e wireless [39].  

2.5.3 EtherCAT 

O princípio fundamental do EtherCAT é o pass-through reading. Pass-through reading 
significa que as mensagens não são destinadas a um único nó nem consumidas apenas por esse 
nó. Em vez disso, as mensagens são transmitidas para o seguinte nó numa sequência à medida 
que são processadas. Os dados de entrada para um nó são lidos à medida que a mensagem é 
processada e os dados de saída são inseridos na mensagem para o próximo nó [41].  
Uma única mensagem é emitida pelo mestre com dados para todos os nós. À medida que a 
mensagem é transmitida ao redor do anel e de volta para o mestre, cada nó lê as suas entradas 
e adiciona as suas saídas à mensagem. Quando a mensagem chega de volta ao mestre, cada nó 
na rede recebeu novos dados de entrada do mestre e retornou novos dados de saída para o 
mestre. Desta forma, uma rede EtherCAT pode atingir a utilização máxima de largura de banda.  
EtherCAT usa a camada física padrão IEEE 802.3. Nenhum hardware especial é necessário para 
implementar uma rede EtherCAT. Os switches externos não são usados numa rede EtherCAT. 
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Em vez disso, cada dispositivo EtherCAT incorpora um switch entre duas portas RJ45 - uma 
porta RJ45 está conectada ao nó anterior na rede e a outra está conectada ao próximo nó.  
O EtherCAT usa uma representação de dados muito simples. Existe um espaço de dados e cada 
dispositivo recebe uma parte desse espaço de dados. À medida que as mensagens são 
transmitidas através da rede, elas mapeiam a sua parte do espaço de dados para os dados na 
mensagem Ethernet.  
A Ethernet é o meio de transmissão que permite que o EtherCAT funcione. O frame EtherCAT 
encaixa-se num frame Ethernet, substituindo o frame IP de uma mensagem Ethernet padrão. 
Este método é exibido na Figura 2.12.  

 
Figura 2.12 - Substituição do frame IP pelo frame EtherCAT[40] 

O frame EtherCAT que é inserido na mensagem EtherNet é constituído por diversos segmentos: 

• Cabeçalho 
o O frame EtherCAT começa com um cabeçalho padrão. O primeiro inteiro é um 

identificador de comprimento. Este bit diz aos nós o comprimento do frame 
EtherCAT. O comprimento varia de acordo com o número de bytes e nós de 
mensagens.  

o A segunda parte do cabeçalho EtherCAT é um bit reservado, seguido por um 
type integer que define o tipo de mensagem, garantindo a interpretação correta.  

• Dados PDO  

o Após o cabeçalho, o frame EtherCAT contém Process Data Objects, ou PDOs. 
Os PDOs correspondem ao número de nós e mensagens dentro do frame. Cada 
PDO contém dados para um nó. Os PDOs também são endereçados 
individualmente, informando os nós quais os PDOs a serem consumidos.  

• Working Counter 

o A parte final de um frame EtherCAT é o Working Counter. Esse número 
funciona da mesma forma que uma sequência de verificação de frame funciona. 
O working counter depende do conteúdo do frame EtherCAT. Ao garantir que o 
working counter esteja correto, cada nó pode garantir que recebe a totalidade do 
frame.  

Outras caraterísticas: 
Velocidade  
O frame EtherCAT não pode estar em movimento contínuo, por isso, cada nó introduz um 
pequeno atraso na transmissão da mensagem.  
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As redes EtherCAT podem ser retardadas, se necessário. Alguns computadores podem ter 
dificuldade em lidar com o aumento da quantidade de ciclos e a diminuição dos tempos de ciclo 
otimizados que a EtherCAT pode oferecer. Neste caso, a rede pode ser configurada para permitir 
que estes computadores operem à máxima velocidade.  
Geralmente 1000s IOs digitais podem ser atualizados em 30 microssegundos e 100 servos 
podem ser atualizados em 100 microsegundos.  
Topologia 
Quando um nó não deteta um próximo nó na rede encerra automaticamente a rede nesse ponto. 
Os nós de terminação copiam as mensagens do caminho de transmissão do mestre para o 
caminho de receção dos mestres. Desta forma, todas as redes EtherCAT podem atuar como se 
estivessem numa topologia lógica de anel. Ou seja, o EtherCAT possui redundância integrada 
que compensa possíveis quebras na rede. Quando uma linha parte, a rede pode detetar a quebra. 
Devido a esta característica, as redes EtherCAT podem ser conectadas usando várias topologias 
diferentes, incluindo estrela, linha ou árvore.  
As redes EtherCAT também podem ter uma topologia física em anel se o mestre tiver duas 
portas Ethernet acrescentando outra medida de redundância. As quebras de cabos em qualquer 
parte do anel são fechadas pelas portas a montante e a jusante da quebra. O mestre pode detetar 
a quebra e enviar mensagens para ambos os novos sub-segmentos.  
O EtherCAT não é limitado a uma única sub-rede. Os telegramas EtherCAT podem ser 
transportados em pacotes UDP redirecionáveis. Este redireccionamento irá introduzir mais 
atrasos quando comparado a ter todos os escravos EtherCAT numa única sub-rede.  
Sincronização  
Através da publicação do padrão IEEE 1588 Precision Time Protocol, a sincronização ganhou 
importância na indústria de redes industriais. O EtherCAT inclui um mecanismo de relógio 
distribuído, dando-lhe um jitter baixo que respeita as especificações do IEEE 1588 sem 
hardware adicional.  
O mecanismo é possível por causa dos timestamps que cada nó inclui no frame EtherCAT. Cada 
nó atribui uma marca de tempo ao frame EtherCAT duas vezes: 

1. o nó escravo adiciona um carimbo de data/hora ao receber a mensagem à medida que a 
mensagem é enviada através da rede.  

2. quando o frame retorna através dos nós, cada escravo adiciona outra marca temporal.  
O mestre recebe o frame com dois valores temporais por escravo. Com as informações 
temporais, o mestre pode calcular o atraso para cada nó, sendo o cálculo repetido para cada 
frame enviado.  
Com o funcionamento da rede e aquisição destes dados, o grande tamanho da amostra permite 
que o mestre possua dados precisos. A topologia inerente do anel cria um mecanismo de relógio 
eficiente que aumenta a precisão com cada mensagem.  
Perfis de dispositivo  
EtherCAT usa perfis de dispositivos da mesma forma que o EtherNet/IP e outros protocolos 
CIP usam objetos.  
Muitos dispositivos fieldbus usados em redes EtherCAT já estão definidos em CAN. O 
EtherCAT suporta toda a família CANopen, outro padrão IEC no qual o EtherCAT se insere. 
Além do CANopen, o EtherCAT suporta o perfil Sercos para drives. Os perfis dos drives 
permitem que um utilizador configure a rede EtherCAT para suas necessidades específicas sem 
"reinventar a roda" pois os perfis básicos já estão predefinidos.  
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Protocolo de segurança  
A versão FSoE (Functional Safety over EtherCAT) do protocolo EtherCAT responde aos 
requisitos do Nível de Integridade de Segurança 3. Para obter maior segurança, o FSoE adiciona 
informações de segurança ao frame EtherCAT padrão.  
Desenvolvimento  
Os dispositivos EtherCAT Master podem ser desenvolvidos usando qualquer MAC Ethernet 
padrão. Não é necessário hardware especial.  
Custos de Implementação  
Os custos de hardware para o controlador ou dispositivo mestre são limitados, pois nenhum 
hardware especial é necessário e qualquer PC concebido para utilizar a Ethernet pode ser usado 
como um dispositivo mestre. Os dispositivos escravos EtherCAT exigem um investimento 
grande em design e desenvolvimento, pois o EtherCAT ASIC é um dispositivo de grande porte 
mais caro do que os microprocessadores compatíveis com Ethernet padrão.  
A nível da implementação do sistema, o EtherCAT pode ser muito rentável. Não são necessários 
switches, routers ou hubs adicionais para formar a rede EtherCAT e podem ser implantados na 
topologia mais apropriada para a aplicação desejada.  

2.5.4 CANopen 

O protocolo CANopen é um protocolo da camada de aplicação industrial de baixo nível para 
aplicações de automação. Dá uso ao hardware do standard de comunicação física CAN 
(Controller Area Network) para definir um protocolo de camada de aplicação que estrutura a 
tarefa de configurar, aceder e enviar mensagens entre vários tipos de dispositivos de automação. 
Este protocolo conecta os dispositivos usando peer messaging [42].  
Estrutura de dados 
O CANopen é um protocolo de comunicação baseado em objetos. O Object Dicionary descreve 
a funcionalidade completa de um dispositivo sendo o ponto de conexão entre a interface de 
comunicação e o programa de aplicação. Todos os objetos de comunicação são descritos no 
Object Dicionary de forma padrão. Estes objetos são acessíveis através de um índice de 16 bits 
e, no caso de alguns objetos, através de um sub-índice adicional de 8 bits. 
O CANopen Object Dictionary fornece objetos de comunicação padronizados para dados em 
tempo real (PDOs - Process Data Objects), dados de configuração (SDOs - Service Data 
Objects) e funções especiais (Time Stamp, Sync Message e Emergency Message), além de 
gestão de dados de rede (mensagem de inicialização, mensagem NMT e mensagem de controlo 
de erro). 
Existem mensagens explícitas e implícitas incorporadas na camada de Aplicação CAN que 
permitem o acesso ao Object Dicionary. As mensagens explícitas permitem que um dispositivo 
solicite ou defina o valor de dados de um item específico no Object Dicionary. As mensagens 
implícitas permitem transferências de dados predefinidas de um dispositivo para outro sem 
qualquer sobrecarga. 
Os dispositivos CANopen não são estritamente dispositivos peer-peer nem estritamente 
dispositivos Master-Slave. É possível que um dispositivo CANopen seja um mestre para outro 
dispositivo CANopen e lhe comande alguma ação. Ao mesmo tempo, pode ser um dispositivo 
escravo para outro dispositivo CANopen que deseja que ele realize alguma ação. E, ao mesmo 
tempo, pode trocar dados de pares com outro dispositivo CANopen. 
Tudo isto torna-se possível por causa do Object Dicionary, a estrutura de organização para 
todas as comunicações e todos os dados expostos à rede dentro de um dispositivo CANopen. Se 
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o acesso for permitido, um dispositivo na rede pode configurar outro dispositivo CANopen para 
executar comunicações de pares ou aceitar mensagens acíclicas. Normalmente, esse tipo de 
acesso geral não está disponível para nós aleatórios na rede. Em vez disso, a comunicação é pré 
configurada e fornecida aos dispositivos que atuam como Master. 
O CANopen Object Dictionary é o núcleo de um dispositivo CANopen contendo os tipos de 
dados suportados, objetos de comunicação, objetos específicos para o fornecedor e dispositivo 
e, objetos específicos para qualquer perfil suportado. 
Tipos de mensagens e dados 
Os objetos necessários são exigidos pela especificação para serem incluídos em cada dispositivo 
CIP. Esses objetos incluem o objeto Identity, um objeto Message Router e um objeto Network. 
PDO 
As transferências de dados PDO são de alta prioridade, transferências de dados não confirmadas 
que movem informações de estado de Entradas/Saídas e alta prioridade de um dispositivo para 
outro dispositivo. PDOs são o mecanismo mais comum para trocar dados entre dois 
dispositivos, sendo iniciados internamente pelo dispositivo ou por algum tipo de mensagem 
externa. 
Para simplificar a configuração de dispositivos e evitar o problema de configurar todos os PDOs 
em ambos os dispositivos CANopen, a especificação CANopen define um conjunto de 
“conexões predefinidas”. Este é simplesmente um conjunto de PDOs pré-configurados e bem 
conhecidos. O conjunto de “conexões predefinidas” inclui quatro PDOs de transmissão, quatro 
PDO de receção, 1 SDO, 1 objeto de emergência e 1 identificador de controlo de erro de nó. 
SDO 
O Service Data Objects suporta a transferência de comandos e dados assíncronos entre dois 
dispositivos. Os SDOs existem principalmente para configuração, embora alguns fabricantes 
usem-nos para transferência de dados. O alvo da mensagem SDO, o Object Dicionary que é 
atualizado, é o servidor para o SDO e o iniciador é o cliente do SDO. 
Os SDOs têm dois propósitos: 

• Ler uma entrada de Object Dicionary noutro dispositivo  
• Escrever uma entrada de Object Dicionary noutro dispositivo 

Cada SDO contém um complemento de 8 bytes de dados, embora às vezes os bytes de dados 
não sejam utilizados. Ao contrário dos PDOs, as transferências SDO são sempre confirmadas 
pelo receptor. Também podem transferir maior quantidade de dados e ter vários tipos. 
Para simplificar a configuração de dispositivos e evitar o problema de configurar todos os SDOs 
em ambos os dispositivos, a especificação CANopen define um conjunto de Conexão 
Predefinida. O conjunto de Conexão Predefinida contém um único SDO em cada direção. 
Assim como o conjunto de “conexões predefinidas” para PDOs, as IDs de conexão dos SDOs 
são configuradas com o endereço do nó do dispositivo CANopen para que um dispositivo de 
tipo Master possa facilmente enviar SDOs para o dispositivo e obter as mensagens de resposta 
SDO. 
O CANopen também suporta uma série de outros tipos de mensagens: 
Mensagens SYNC 
Um conjunto de mensagens que são emitidas por um dispositivo mestre que serve para 
sincronizar as ações de um grupo de dispositivos. O CANopen reserva uma ID de conexão no 
grupo de maior prioridade (CAN ID mais baixo) para garantir que a mensagem SYNC seja 
transmitida de forma confiável pela rede. 
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Mensagens NMT 
Um conjunto de mensagens que um mestre usa com um conjunto de dispositivos escravos que 
implementam o conjunto de Conexão Predefinida. O protocolo NMT (Network Management) 
é implementado usando uma única estrutura CAN e é dada a CAN ID de maior prioridade (0). 
O comando NMT consiste num byte de comando que indica a ação a ser executada e uma Node 
ID. Um Node ID de zero é usado para indicar que todos os dispositivos na rede devem executar 
o comando fornecido. 
Mensagens de emergência 
O conjunto de mensagens usadas por um dispositivo CANopen para transmitir algumas 
condições de erro interno. O Protocolo de Emergência transmite o Objeto de Dados de 
Emergência uma vez por ocorrência de um erro interno de um dispositivo. Nenhuma mensagem 
adicional é transmitida a menos que uma condição de erro interno do dispositivo diferente seja 
aumentada. Normalmente, o dispositivo mestre é o único dispositivo que consumirá a 
mensagem do Protocolo de Emergência. 
Mensagens HEARTBEAT  
Um único frame CAN que periodicamente transmite o estado NMT atual do dispositivo. 

2.6 Motores Brushless DC 

Os motores DC sem escovas, ao contrário dos motores DC com escovas, não possuem nem 
necessitam de escovas para energizar o seu rotor pois este é constituído por imanes 
permanentes. A comutação é feita eletronicamente usando o feedback da posição do rotor para 
determinar quando mudar a corrente. O feedback geralmente envolve um sensor de Hall 
anexado no estator ou um encoder rotativo. Também existem motores brushless que não 
recorrem a dispositivos externos de deteção, denominados sensorless. Os enrolamentos do 
estator funcionam em conjunto com ímanes permanentes no rotor para gerar uma densidade de 
fluxo quase uniforme no espaço de ar. Isto permite que as bobinas do estator sejam conduzidas 
por uma tensão contínua constante (daí o nome DC sem escovas), que simplesmente muda de 
uma bobina de estator para a próxima para gerar uma onda com forma de tensão AC com uma 
forma trapezoidal [43]. Estes motores necessitam de um controlador para definição do 
movimento. 
Estes motores, à semelhança dos motores DC de íman permanente apresentam uma curva de 
velocidade-binário aproximadamente linear, tal como se pode ver na Figura 2.13. Devido a este 
atributo, é possível determinar características de funcionamento (velocidade, binário, corrente) 
em qualquer ponto de operação. Apresentam um elevado binário de arranque, que é 
inversamente proporcional à velocidade de rotação. Devido a limitações de temperatura, o 
binário que pode ser gerado de forma contínua é substancialmente mais baixo que o binário de 
arranque e, por isso, o motor tem de funcionar a velocidades mais elevadas. Significa que o 
ponto de funcionamento contínuo do motor está próximo do ponto de máxima eficiência, o que 
se torna importante em equipamento operados a bateria. 
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Figura 2.13 - Curva típica de motores DC. Adaptado [44] 

Vantagens comparativamente a motores DC com escovas [43]:  

• Maior tempo de vida e menor manutenção devido à ausência de escovas e comutador  
• Melhor performance térmica. Apenas os enrolamentos de armadura geram calor, que é 

o estator e este está conectado à estrutura metálica externa do BLDC. A estrutura 
metálica dissipa o calor melhor do que o rotor localizado dentro do motor DC com 
escovas. 

• Maior gama de velocidades devido à inexistência de escovas ou comutador que limitem 
a velocidade 

• Melhor resposta dinâmica devido à menor inércia do rotor  
• Maior rácio potência/volume 
• Curva velocidade/binário linear devido à inexistência de atrito por parte das escovas 
• Menor ruído elétrico  
• Geralmente, maior eficiência devido à menor queda de tensão.  
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3 Solução atual do LeanAGV 

Neste capítulo será feita uma breve descrição e análise do projeto atual do LeanAGV. Serão 
identificados os componentes que o constituem, assim como os problemas que advêm da 
utilização destes mesmos componentes e sua configuração. 

3.1 Estrutura 

O AGV utilizado para este trabalho é o modelo LeanAGV da empresa Talus Robotics.  
Devido à estrutura simples com base na filosofia LEAN, trata-se de AGV indicado para 
transporte de material de reduzido peso. 
O AGV, como um todo apresenta uma configuração de movimento de tipo triciclo. A 
movimentação está a cargo de um módulo de tração diferencial com dois motores DC com 
escovas, um por cada roda.  
Existe dois modelos que usam motores de diferentes fabricantes e potências: 

• Um modelo utiliza motores, redutores e tacómetros da Maxon, sendo o motor utilizado 
designado por RE40 24V com 150 watt de potência. 

• Outro modelo usa um moto-redutor da KelvinGear, designado por K80 – GR63x55 com 
100 watt de potência. 

Os motores indicados estão montados em AGVs rebocadores, dimensionados para capacidades 
de reboque de 300 kg. No entanto, dependendo das condições nas quais é efetuado esse reboque, 
o AGV pode não conseguir deslocar a carga indicada dentro dos parâmetros de corrente e 
binário nominais indicados pelo fabricante do motor. 
Atualmente, o INESC TEC tem várias solicitações para AGVs que permitam transportar cargas 
elevadas na indústria, acima dos 300 kg referidos. Esta necessidade, implica que o 
dimensionamento pré-existente tenha que ser refeito tendo em conta os maiores esforços que 
serão exigidos do AGVs. 

3.2 Segurança  

Para evitar danos no AGV e nas pessoas/máquinas que encontram ao longo do percurso, o AGV 
possui dispositivos de segurança ativos e passivos, que são apresentados na Figura 3.1, de 
acordo com a numeração indicada: 

• 1) para-choques sensível ao toque por atuação de dois interruptores e botão de pressão 
de emergência que, quando atuados, param imediatamente o AGV;  

• 2) scanner de deteção de obstáculos, que provoca a interrupção da marcha do AGV, 
quando este se aproxima de um obstáculo fixo ou móvel da zona frontal do veículo; 

• 3) sinalização luminosa e acústica. 
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Figura 3.1 - LeanAGV da Talus Robotics 

3.3 Arquitetura 

No modelo atual, o controlo dos diversos sensores e motores, assim como o controlo de 
trajetória é efetuado recorrendo a um microcontrolador Arduino Mega. A comunicação do 
sistema de controlo com os diversos componentes encontra-se exibida na Figura 3.2. 
O movimento das rodas funciona conforme os dados fornecidos pelo sensor de seguimento de 
fita magnética. O comportamento a adotar em cada posição é dado através da leitura de etiquetas 
RFID dispostas ao longo do chão de fábrica.  
O AGV tem dois modos de operação que definem de forma diferente o comportamento que o 
AGV deve adotar:  

• Modo local 
o As ações do AGV estão predefinidas nas etiquetas RFID que indicam os 

diversos parâmetros que o AGV deve adotar naquela localização. As tags 
definem parâmetros como a velocidade, direção, ordens de paragem e outras não 
especificadas. Não há comunicação com o ERP e, portanto, não permite 
interação com outros equipamentos de fábrica nem a obtenção da localização 
dos produtos em transporte.  

• Modo remoto 
o As ações do AGV são definidas por um sistema de gestão de frota em função da 

identificação da etiqueta RFID lida. O AGV envia identificação da etiqueta para 
o ERP através de redes sem fios. Permite uma gestão dinâmica do 
comportamento do AGV de forma a obter o melhor rendimento em termos 
logísticos.  

Dada a experiência do INESC TEC com este tipo de AGVs, foram identificadas fragilidades 
no sistema desenvolvido, havendo uma elevada dependência no hardware utilizado e na 
programação específica desse hardware. Neste cenário, foram identificados 3 principais 
problemas: 

1 

3 

2 
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• A integração de interfaces I/O no módulo de controlo (M-DUINO PLC Arduino), limita 
o utilizador final ao número de I/Os disponíveis de origem, não sendo capaz de, por 
exemplo, adicionar sensores ou atuadores devido a esta limitação. 

• Os barramentos de comunicação com os sensores e atuadores críticos são baseados em 
protocolos antigos e ultrapassados (RS232) que limitam a possibilidade de troca destes 
dispositivos e, obrigam a que seja realizada demasiada programação de baixo nível 
específica, o que exige algum tempo ao programador  

• A linguagem de programação (Código C) limita o número de pessoas capazes de 
compreender e modificar o código. O utilizador final deste sistema (programador de 
fábrica não especializado em robótica) não conseguirá reprogramar o AGV, caso 
adicione um sensor, a não ser que tenha conhecimentos deste tipo de código. O mesmo 
aplicar-se-ia se o LeanAGV estivesse programado em ROS. 

 

 
Figura 3.2 - Arquitetura e configuração do sistema anteriormente implementado no LeanAGV 
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3.4 Lista de Componentes 

Alguns dos componentes indicados na Tabela 3.1 poderão ser opções a utilizar na arquitetura 
do novo sistema e, por isso, são indicados alguns detalhes dos componentes principais nesta 
secção. Caso seja verificada a viabilidade e utilização de algum destes componentes, será feita 
uma descrição mais detalhada na secção correspondente. 

Tabela 3.1 - Lista de componentes usados no atual LeanAGV 

Componente Modelo 

Controlador do Sistema M-DUINO PLC Arduino 42 I/Os 

Sistema de comunicação com o ERP Intel NUC 

Controlador dos motores Roboteq SDC2130 

Motor Maxon RE40 24V 
150W GR63X55 24V 

Redutor Maxon GP42C 43:1 KelvinGear K80 
32,83:1 

Encoder Maxon MR ENC 
256lmp 

KUBLER 
8.KIH40.5441.0200 

Scanner de obstáculos Hokuyo PBS-03JN 

Sensor Magnético RoboteQ MGS1600 

Leitor RFID ID-Inovations ID-12LA (125 kHz) 

Rodas Blickle GTHN 100/20H7 

Mancais Schaeffler UCFL204 

3.4.1 Driver de motores RoboteQ SDC2130 e Sensor magnético RoboteQ MGS1600 

O controlador RoboteQ SDC2130 permite comandar simultaneamente dois motores DC com 
escovas de forma independente. A utilização de um controlador deste tipo (2 canais) permite 
simplificação do sistema, reduzindo o número de cabos e controladores. Esta característica, 
aliada ao seu custo (254€) tornam este controlador uma opção a ter em conta em sistema 
compactos e de baixo custo. Entre as características principais, destaca-se a tensão máxima 
permitida de 30 Volts, podendo alimentar cada motor, de forma contínua, até 10 amperes. Além 
disso, suporta um elevado número de formas de comunicação que se incluem: Analógica, 
RS232, Digitais, PWM, USB, CAN, Impulsos remotos. 
O sensor magnético MGS1600 da RoboteQ é uma excelente solução para aplicação em sistemas 
de AGV de seguimento de fita magnética devendo ser fixado a 30mm da superfície da fita de 
forma a obter os melhores resultados. O fabricante oferece um programa de computador 
bastante intuitivo que permite a fácil visualização e programação deste sensor. À semelhança 
do controlador SDC2130, este dispositivo também oferece uma panóplia de formas de 
comunicação como: Analógica, RS232, Digitais, PWM, USB, CAN. Pode ser alimentado entre 
4.5V a 30V e tem um preço indicado de 474€.Este sensor pode ser conectado diretamente ao 
controlador acima indicado, permitindo a criação de um AGV funcional recorrendo a apenas 
estes componentes e respetivos motores [45]. O controlador pode ser programado diretamente 
com recurso ao software no computador usando a linguagem MicroBasic.  
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3.4.2 Scanner de deteção de obstáculos 

O scanner de deteção de obstáculos utilizado neste AGV é o modelo PBS-03JN da Hokuyo com 
um angulo de varrimento de 180o. Ao contrário da maioria dos sensores de obstáculos utilizado 
em veículos móveis, este modelo emite um feixe de luz infravermelha, com comprimento de 
onda de 880nm, em vez dos feixes laser que outros modelos mais evoluídos utilizam. Esta 
característica torna este modelo mais simples de utilizar mas limita substancialmente a sua 
utilização não permitindo, por exemplo, a sua utilização em AGVs que pretendam usar as 
características do ambiente ou triangulação por balizas como método de localização. 
O scanner possui 4 saídas digitais: 1 para indicação de problemas e 3 outras para indicação de 
áreas individuais. As 3 saídas que indicam as diferentes áreas são aquelas que irão determinar 
o comportamento do AGV durante a fase de movimento. O scanner permite a combinação de 
15 tipos de diferentes áreas de deteção. O ajuste de cada área pode ser feito antecipadamente 
por configuração no computador ou dinamicamente durante o movimento através de entradas 
digitais que o scanner possui. Este ajuste dinâmico torna-se importante em AGVs que possuam 
uma elevada amplitude de velocidades permitindo deteções a curta distância em zonas de baixa 
velocidade como, por exemplo, zonas de manobras ou curvas ou permite deteções a maiores 
distâncias (até 3 metros) em zonas de maior velocidade. [46 

(a) -  RoboteQ SDC2130 (b) - RoboteQ MGS1600C[45] 

Figura 3.3 - Controlador e sensor magnético da RoboteQ 

(a) – Imagem representativa do 
scanner de obstáculos 

(b) – Campo de visão oferecido pelo 
Scanner Hokuyo PBS-03JN 

Figura 3.4 - Scanner Hokuyo PBS-03JN e seu respetivo campo de visão[46]  
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4 Alterações a efetuar ao nível do Hardware 

Para “corrigir” as falhas detetadas no capítulo 3, terão de ser efetuadas alterações profundas ao 
nível do hardware e protocolos de comunicação. 
Numa primeira fase, é feita a análise e seleção de componentes físicos que ofereçam protocolos 
de comunicação alternativos e, ao mesmo tempo, possam ser uma alternativa viável aos 
atualmente implementados, cumprindo os requisitos e objetivos que já foram definidos 
anteriormente, tendo em especial atenção, a uniformização das interfaces de comunicação. 
A necessidade de obter uma versão deste AGV que possa rebocar cargas superiores às soluções 
atuais motivou outra das partes, na qual este capítulo irá incidir - seleção de novos motores e 
controladores, sendo necessário estudar soluções com motorizações alternativas e diferentes 
métodos de transmissão de potência 

4.1 Análise e seleção do Fieldbus 

Um dos objetivos desta dissertação passa por reduzir o número de ligações físicas à placa de 
desenvolvimento e reduzir o número de protocolos a utilizar no sistema, tornando-o mais 
consistente e uniforme. A escolha da rede de comunicação industrial/protocolo a utilizar foi um 
processo iterativo que dependeu essencialmente das soluções de hardware alternativas que 
foram encontradas e selecionadas  
A escolha do protocolo de a usar no sistema é limitada pelos protocolos que o software utilizado 
(CODESYS Control for BeagleBone SL) permite: 

• EtherCAT  
• Modbus TCP e RTU  
• EtherNet/IP  
• CANopen  
• J1939 

Na altura de escolha do coupler e controladores, a cabeça de leitura RFID e o sensor magnético 
ainda não tinham sido determinados, mas era provável que os modelos finais a utilizar dessem 
uso ao protocolo CANopen. A cape CAN/RS485 adquirida juntamente com a placa apenas 
permite a utilização de uma destas ligações físicas e, apesar de ser possível adquirir outra cape 
para utilizar a ligação RS485, devido ao motivo acima descrito, esta opção foi posta de parte. 
Assim, a ligação por Modbus RTU (que exigiria a compra de outra cape) ficou excluída da lista 
de possibilidades. O protocolo SAE J1939, também foi excluído à partida, por ser vocacionado 
para a vertente automóvel, não sendo o mais indicado para aplicações industriais.  
A perspetiva é que, no final, os componentes indicados na Figura 3.2, que comunicam por 
RS232 sejam substituídos por dispositivos que comuniquem segundo um dos protocolos 
possíveis - EtherNet/IP, CANOpen e EtherCAT, Modbus TCP. As características, incluindo as 
vantagens e desvantagens de cada protocolo foram referidas na secção 2.5 e consideradas nesta 
secção. 
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Após a análise de mercado foram encontrados componentes que permitem comunicar por 
protocolos alternativos. Os protocolos encontrados, descriminados por dispositivo, foram: 

• Sensor magnético – CANOpen 
• Leitor RFID – CANOpen e EtherNet/IP 
• Coupler WAGO – EtherNet/IP, CANOpen e EtherCAT, Modbus TCP 
• Controlador de motores - EtherNet/IP, CANOpen e EtherCAT, Modbus TCP 

Analisando as diferentes alternativas, é visível que a única opção que permite um sistema 
unificado é o uso do protocolo CANOpen. Ou seja, este protocolo terá que ser obrigatoriamente 
um dos usados, nem que apenas seja utilizado para comunicar com o sensor magnético. O uso 
deste protocolo implica a adição de uma cape CAN/RS485 ao BeagleBone. 
O protocolo CANopen assenta sobre a ligação física CAN e é mantido pela CiA (CAN in 
Automation). Esta instituição é responsável pela criação e manutenção dos diversos perfis que 
são utilizados hoje em dia. Devido a este trabalho, o protocolo CANOpen apresenta uma base 
de suporte a numerosos tipos de dispositivos industriais. Mas devido à sua idade, perde em 
comparação com tecnologia mais recentes e que foram pensadas para os requisitos atuais.  
O protocolo EtherCAT é um desses protocolos, por isso, foi tido como uma opção viável a 
explorar e aplicar no AGV. Este protocolo apresenta diversas vantagens relativamente ao 
CANOpen como: velocidade de leitura dos nós; número máximo dos nós; redundância 
intrínseca; utilização do hardware standard do BeagleBone e utilização do hardware concebido 
para EtherNet. Estas vantagens não apresentam relevância na aplicação num AGV simples, 
como o LeanAGV. No entanto, a velocidade superior de transmissão de dados do EtherCAT 
torna este protocolo, a par do protocolo Sercos, ideal para comunicação com controladores de 
movimento, em que são trocadas múltiplas variáveis simultaneamente. Além disso, o EtherCAT 
encontra-se em franca expansão e desenvolvimento e, num futuro próximo, pode vir a substituir 
muitos dos protocolos que são utilizados atualmente. Por não ser um protocolo que é 
normalmente aplicado nos AGVs do CRIIS, a utilização deste protocolo (neste projeto) torna-
se uma forma ideal para o introduzir e validar. 
O Modbus TCP é, sem dúvida, o protocolo que permite a ligação a maior número de 
dispositivos industriais. É um protocolo bastante simples que assenta na escrita e leitura de 
registos e coils, sendo designado como um protocolo bastante robusto. Na análise efetuada, 
alguns dos dispositivos suportavam simultaneamente este protocolo e EtherNet/IP. 
O protocolo EtherNet/IP era outra alternativa viável ao abranger mais dispositivos que o 
protocolo EtherCAT e permitir a poupança de 120 € na aquisição dos controladores. Mesmo 
tendo em conta esta poupança, face às vantagens que o EtherCAT oferecia, este último acabou 
por ser o protocolo escolhido. 
Assim, é esperado que o sistema final seja constituído por uma linha de componentes 
EtherCAT, na qual se inclui o coupler e os controladores de motores, e uma linha CANOpen, 
na qual se inclui o leitor de RFID e o sensor magnético. Estes dois protocolos serão aplicados 
numa topologia física em linha. Mais tarde, como se verá na secção 4.3, foi decidido utilizar 
um leitor de RFID adaptado, com recurso ao protocolo EtherCAT. 
Qualquer componente adicional ao sistema, desde que suporte um destes protocolos, pode ser 
facilmente integrado nas respetivas linhas, sem que isso implique modificações no hardware da 
interface de controlo, devido à modularidade intrínseca que, o uso de redes de comunicação 
industrial deste tipo, permite obter. 
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4.2 Escolha das interfaces WAGO  

4.2.1 Coupler  

O Coupler é o dispositivo que faz a interação e conexão entre os módulos I/O e as redes de 
comunicação industrial. Os couplers podem ser dispositivos sem capacidade de processamento, 
que não permitem correr programas de controlo no seu hardware, ou então, podem ter as 
capacidades de um PLC, caso o hardware o suporte. Estes couplers permitem que o 
processamento de uma fábrica, por exemplo, possa ser distribuído pelas várias “ilhas” de 
módulos remotos reduzindo a complexidade do programa de controlo, o tempo e capacidade de 
processamento necessários para executar o programa num único PLC e, ao mesmo tempo, 
acrescentando uma camada de redundância ao sistema (se um PLC falha, os outros conseguem 
realizar parcialmente/totalmente a sua função). Esta alternativa, relativamente aos couplers sem 
processamento embebido, apresenta um custo substancialmente elevado.  
Como referido, a utilização de couplers com processamento próprio apresenta diversas 
vantagens num sistema de grande escala. O AGV em questão é um sistema com poucos 
componentes, bastante simples na sua programação e de baixo custo e, portanto, não se 
enquadra na utilização de couplers, com processamento próprio, referidas acima.  
Será utilizado um coupler sem processamento próprio, sendo o processamento do sistema 
realizado no BeagleBone Black.  
O fabricante escolhido dos módulos foi a WAGO. Este fabricante oferece uma gama elevada 
de soluções compatíveis com as redes industriais incluindo soluções compatíveis com os 
protocolos analisados anteriormente. a se poder utilizar os protocolos analisados, a WAGO 
disponibiliza 3 modelos de couplers: 

• WAGO ETHERNET Fieldbus Coupler 750-352, que permite a utilização dos 
protocolos Modbus TCP e EtherNet/IP  

• WAGO EtherCAT Fieldbus Coupler 750-354, que permite a utilização do protocolo 
EtherCAT 

• WAGO CANopen Fieldbus Coupler 750-347, que permite a utilização do protocolo 
CANopen 

Como foi referido na secção anterior, a comunicação com o coupler dos módulos remotos será 
feita através de EtherCAT e, por isso, foi proposto e adquirido o coupler WAGO 750-354. 

4.2.2 Módulos 

A flexibilidade e liberdade de planeamento são as principais vantagens que advêm do recurso 
a sistemas modulares e independentes que sejam usados em aplicações de automação 
descentralizadas. A incorporação do sistema da WAGO permite que cada nó seja 
adequadamente adaptado a uma aplicação específica com base no princípio de blocos de 
construção. Esta alteração será aquela que garantirá, a nível de hardware, a forma mais fácil de 
expansibilidade do sistema. O utilizador final deixa assim de estar dependente do número de 
I/Os pré-estabelecidos e da rede de comunicação industrial utilizada no resto do sistema 
(CANOpen ou EtherCAT). Caso o utilizador final necessite de acrescentar um sensor ou 
atuador, apenas tem que adquirir o módulo WAGO com a interface mais adequada à tarefa em 
específico e aplicá-lo ao lado dos módulos pré-existentes. A título de exemplo, a WAGO 
permite a aquisição de módulos de: interface CAN, controlo de motores, entradas/saídas 
analógicas/digitais entre outros.  
Os módulos WAGO serão utilizados para interagir com todos os componentes do AGV que não 
comunicam através do protocolo EtherCAT ou CANOpen. A maioria destes dispositivos 
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utilizam sinais digitais para reportar ou modificar o seu estado. Apenas será necessária 1 entrada 
analógica para receber informação da posição do sensor magnético caso se opte por não o 
utilizar na rede CAN. Os módulos terão que receber: 

• 4 sinais digitais dos botões localizados no topo do quadro (START, STOP, Função 1 e 
Função 2);  

• 2 sinais digitais dos 2 fins-de-curso que limitam a rotação do módulo de tração (Switch 
1, Switch 2) 

• 1 sinal digital do relé de segurança (Feedback Relé) 
• 4 sinais digitais do scanner de deteção de obstáculos (Problemas, Saída 1, Saída 2, Saída 

3) 
• 3 sinais digitais do sensor magnético (Fita detetada, Marcador à esquerda, Marcador à 

direita) 
• 1 sinal analógico do sensor magnético (posição da fita) 

E enviar  

• 3 sinais digitais para os LED dos botões no quadro elétrico (START, Função 1, Função 
2) 

• 3 sinais digitais para a torre de sinalização localizada no quadro elétrico (Luz Verde, 
Luz Vermelha, Buzina) 

• 2 sinais digitais para o sensor magnético (Seguir fita esquerda, Seguir fita direita)  
Em resumo, são necessárias 15 entradas digitais, 8 saídas digitais e 1 entrada analógica. Foram 
adquiridos os seguintes módulos:  

• WAGO 750-430 com 8 entradas digitais de 24V, 3.0ms e high-side switching 
• WAGO 750-431 com 8 entradas digitais de 24V, 0.2ms e high-side switching 
• WAGO 750-530 com 8 saídas digitais, alimentadas a 24V com 0.5A de corrente 

máxima  
• WAGO 750-602 – fonte de alimentação. Este módulo é responsável por fornecer 

energia aos módulos com saídas digitais. Permite alimentar saídas até 10A no seu 
conjunto a 24V. 

• WAGO 750-600 – módulo final. Este módulo é colocado no final de uma régua de 
módulos para fechar o circuito 

Os 3.0ms e 0.2ms representam a constante de tempo do filtro RC de rejeição de ruído integrado 
em cada módulo. Após a aquisição destes módulos indicados, observou-se que o circuito das 
variáveis de saída do scanner era do tipo NPN e, portanto, incompatível com os módulos high-
side switching que tinham sido adquiridos. Para contornar este problema, pode ser adquirido 
outro módulo de 4 entradas digitais com low-side switching ou usar um circuito/transístor PNP 
que inverta o circuito do sensor, permitindo usar o scanner com os módulos já adquiridos. Numa 
primeira fase, de forma a reduzir os custos, foi tomada a segunda opção, recorrendo a quatro 
resistências de pull-down com o valor máximo de 300 ohm. 
Pela mesma razão, devido ao elevado custo dos módulos com entradas analógicas, foi decidido 
ligar a saída analógica do sensor magnético à entrada analógica do BeagleBone ou à porta 
analógica do controlador dos motores. 

4.3 Modificação do Leitor RFID 

Ao contrário do sensor magnético que oferece barramentos de dados alternativos à comunicação 
série, o leitor RFID apenas permite a comunicação através da porta RS232 e TTL. Tanto as 
interfaces físicas do BeagleBone como a interface de dados do CODESYS permitem a 
utilização deste sensor RFID. No entanto, como o objetivo desta dissertação passa por reduzir 
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o número de protocolos existentes no sistema, procurou-se outras soluções que pudessem ser 
viáveis para o sistema pretendido, respeitando diversos parâmetros: 

• Deve ser económico 
• Deve estar contido num módulo independente 
• Deve dar a possibilidade de uso de um dos protocolos já utilizados - EtherCAT ou 

CANOpen 
• Deve, de preferência, ler etiquetas a 125 kHz 
• Deve ser alimentado a 24V ou 5V 

Ao utilizar o protocolo EtherCAT ou CANOpen, pode-se beneficiar do perfil de dispositivo 
CiA 445 lançado em 2007 para dispositivos de leitura e escrita CANOpen, facilitando o 
processo de integração deste componente no sistema. 
Foi proposto um leitor RFID que cumpria os requisitos críticos necessários para ser integrado 
no sistema: DTM435 da IFM Electronics, indicado como apropriado para unidades móveis 
Características principais: 

• Frequência de leitura/escrita de 13.56 MHz 
• Alimentação entre 5 e 32 VDC 
• Leitura a 55 mm da etiqueta 
• Comunicação por CANOpen 
• Preço: 190€ 

A frequência de utilização é o único critério não cumprido por esta solução. No entanto, devido 
ao baixo custo das etiquetas RFID, o custo de substituição das etiquetas não encarece 
substancialmente o custo total do sistema. O principal problema que advém desta mudança é a 
incompatibilidade com o sistema com frequência de 125 kHz. Isto implica que uma empresa 
que possua uma frota de AGVs terá que utilizar leitores de RFID com a mesma frequência ou 
utilize etiquetas com frequências diferentes simultaneamente no chão de fábrica. 
A utilização da frequência de 13.56 MHz tem vantagens e desvantagens, apresentadas na Tabela 
4.1. 
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Tabela 4.1 - Diferenças entre bandas de frequência de 125 kHz e 13,56 MHz[47] 

Parâmetros 13,56 MHz – Alta 
frequência 

125 kHz – Baixa 
frequência 

Regulamentação Banda ISM Não regulada 

Utilização 
Aplicações que identificam 

pessoas, objetos ou 
informações de loja 

Identificação e localização 
de objetos na indústria 

Memória 752 bytes 20 bytes 

Velocidade de escrita/leitura Maior Menor 

Distancia de leitura Menor Maior 

Segurança 

Implementa comunicações 
mais seguras, que incluem 
métodos avançados para 
autenticação mais segura, 
prevenção de falsificação, 

encriptação e integridade de 
dados. A chave de segurança 

é mais longa e segura 

Métodos de segurança 
menos seguros 

Adaptabilidade a ambiente 
metálicos Pior adaptabilidade Melhor adaptabilidade 

Imunidade ao ruído 
provocado por motores Imune Pode sofrer interferências 

No decorrer da fase de escolha dos componentes, o professor Germano Veiga sugeriu a 
adaptação da ligação série do leitor RFID, usado no projeto atual, de forma a comunicar em 
EtherCAT. Esta adaptação seria feita recorrendo ao trabalho desenvolvido noutro projeto do 
CRIIS com a empresa MTEX, ao cargo do professor Hélio Mendonça. O objetivo seria criar 
um PCB principal responsável por efetuar a conexão entre a interface EtherCAT e uma interface 
única. A essa interface única, seria conectado outro PCB que fizesse ligação com o dispositivo 
que se pretende converter. 
Esta solução é do melhor interesse a longo prazo para o CRIIS, permitindo que futuramente a 
placa concebida possa ser usada com outros dispositivos em projetos diferentes, “unificando e 
simplificando” a comunicação entre os diversos componentes empregues. 
Até ao momento da escrita desta dissertação, este PCB principal ainda se encontrava em 
processo de design e fabrico, não tendo existido qualquer tipo de teste dando uso ao leitor RFID. 
Após o design e fabrico do PCB principal, será necessário conceber um PCB para servir de 
interface entre o sensor e o PCB universal e, finalmente, criar o ficheiro descritivo ESI contendo 
o perfil de dispositivo. Este ficheiro facilitará a integração deste dispositivo em qualquer 
sistema que dê uso ao protocolo EtherCAT. Caso o resultado seja positivo, poder-se-á 
equacionar a adaptação do sensor magnético ao protocolo EtherCAT recorrendo ao PCB criado, 
reduzindo os protocolos comunicação no LeanAGV a apenas um. A conceção dos PCBs e do 
ficheiro descritivo encontra-se fora do âmbito desta dissertação, pelo que não serão detalhados 
pormenores neste documento.  
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4.4 Modificação do Scanner de Obstáculos e Sensor Magnético 

4.4.1 Sensor Magnético 

Não se encontraram alternativas viáveis ao sensor magnético da RoboteQ, pelo que foi mantido 
este sensor como o método utilizado para localização. É esperado que futuramente esta solução 
seja substituída por outro método de localização que não implique o seguimento de uma rota 
fixa. Além do protocolo RS232, este dipositivo permite a comunicação por 4 protocolos 
baseados no barramento físico CAN, entre eles, o CANOpen. 

4.4.2 Scanner de Obstáculos 

Há várias opções de baixo custo que são viáveis para substituição do scanner infravermelho. 
Em 2013, Santos[14] analisou várias propostas para aplicar numa iteração deste AGV. Das 
propostas analisadas, destacou o sensor Sunx PX 22 de 370€ e o Hokuyo PBS-03JN de 900€. 
O Hokuyo PBS-03JN acabou por ser usado no AGV em detrimento do Sunx PX 22, 
possivelmente devido à descontinuação e reduzida disponibilidade deste último. 
Como o desenvolvimento de algumas tecnologias baseadas, por exemplo, em tecnologia 
LiDAR. Estes sensores permitem detetar características do ambiente a 360o com maior 
resolução, apresentando um custo inferior ao Hokuyo. Devido à maior quantidade de 
informação obtida por estes sensores, a capacidade de processamento necessária para analisar 
esta informação também terá que ser superior. São exemplos desses sensores:  

• Sweep V1 360° Laser Scanner por 298.29 € (- 73% que Hokuyo) 
• RPLIDAR A2 360° Laser Scanner por 372.53 € (- 67% que Hokuyo)  

(Os preços foram retirados da loja online roboshop.com/eu, sem IVA e comparados ao preço 
atualmente indicado para o Hokuyo PBS-03JN de 920.00€, sem IVA). Como havia sensores 
Hokuyo em excesso no INESC TEC, foi decidido utilizar este sensor. 
Com o recente foco no desenvolvimento e produção de automóveis autónomos, o 
desenvolvimento de soluções de LIDAR de baixo custo está a ganhar ímpeto [48]. As soluções 
que estão a ser desenvolvidas para os automóveis podem, no futuro, ser incorporadas em AGVs 

4.5 Escolha de Motores 

Como já foi referido, a necessidade por maiores capacidades de carga, envolve que o 
dimensionamento pré-existente seja refeito de acordo com os novos requisitos. Neste caso, não 
haverá consulta de informação referente ao projeto anterior, sendo o dimensionamento, aqui 
apresentado, feito de raiz. A experiência anterior de pessoas afetas ao projeto será tida em 
consideração nas propostas que serão indicadas. 

4.5.1 Modelo cinemático 

O AGV é composto por um módulo de tração que o impulsiona. Esse módulo de tração recebe 
os dados do controlador de forma a seguir a fita magnética. O sensor de fita magnética encontra-
se solidário com este módulo de tração, por isso, sempre que o sensor magnético se encontrar 
centrado com a fita, ambas as rodas de tração encontram-se igualmente simétricas relativamente 
à fita. O modo de seguimento de fita baseia-se na rotação diferencial das rodas que compõem 
o módulo de tração. No entanto, o módulo de tração tem um mecanismo giratório em relação 
ao carro transportador tornando o modelo cinemático do AGV, como um todo, num modelo de 
tração em triciclo como se pode ver na Figura 4.1. 
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O módulo de tração não possui nenhum encoder que permita obter a sua orientação ou 
velocidade angular relativamente ao carro transportador. Desta maneira, a obtenção destes 
dados através de outros métodos (análise da rotação diferencial das rodas, por exemplo) fica 
sujeito a erros não sistemáticos inviabilizando a possibilidade de determinar a posição do carro 
transportador.  

4.5.2 Diagrama de corpo livre 

As forças de atrito atuantes neste sistema enquanto ele se encontra em movimento estão 
amostradas na Figura 4.2: 

• PesoAGV e Pesoreboque – Corresponde à força exercida pela massa próprio do AGV e do 
respetivo reboque. Caso o AGV circule numa superfície inclinada, estas forças passam 
a ter duas componentes em função do ângulo da superfície – uma na direção 
perpendicular ao movimento e outra na direção do movimento; 

• FNormal – Força exercida pela superfície em cada roda do sistema; 
• FAr – Força resultante da resistência do ar. Esta força foi desprezada devido às reduzidas 

velocidades lineares que se pretende que o AGV circule; 
• FMancais – Força de atrito nos mancais de apoio às rodas de tração. Esta força apenas 

existe nas rodas de tração (2); 
• FRolamentos – Força de atrito existente nos rolamentos nas rodas dos rodízios (1,3,4,5): 
• Fatrito_rol – Força de atrito de rolamento causada pela a deformação que existe entre as 

superfícies de contacto (roda e pavimento). Esta força encontra-se aplicada em todas as 
rodas do sistema; 

Figura 4.1 - Modelo cinemático do LeanAGV 
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• FImposta – Força exercida pelos motores, após cadeia de transmissão, nas rodas de tração 
(2) e que permite a movimentação do AGV.  

Em situações esporádicas, pode ocorrer atrito dinâmico de escorregamento, caso alguma roda 
fique bloqueada ou os rodízios fiquem desalinhados com a direção de movimento.  
Os valores das forças aplicadas no sistema não são facilmente calculáveis devido ao 
desconhecimento de vários fatores fulcrais para a determinação destas forças: desconhecimento 
do tipo e tamanho dos rolamentos utilizados; imprevisível suavidade e dureza do terreno no 
qual o AGV terá que circular e desconhecimento do tipo de material exato de cada roda. O 
AGV é concebido para uso com diferentes tipos de reboques contribuindo com outro fator de 
imprevisibilidade. Nas secções seguintes, será dada especial atenção à definição de atrito de 
rolamento cinético, à sua determinação e às variáveis que interferem com o seu valor. O valor 
desta força é o mais fácil de calcular com os dados que foram possíveis de obter mas, ao mesmo 
tempo, é aquele que está mais suscetível à alteração das condições do ambiente, podendo 
apresentar valores díspares quando é comparado em diversas condições. 

4.5.3 Atrito de rolamento cinético 

O atrito de rolamento é a resistência ao rolamento que ocorre quando um objeto redondo, como 
uma bola, roda ou cilindro rola numa superfície. É causada principalmente por deformação do 
objeto, deformação da superfície, ou ambos. 
Esta força de atrito é muitas vezes negligenciada na modelação de estruturas que envolvem 
alguma forma de rolamento. Por exemplo, ao modelar um cilindro rolando sobre uma superfície 
plana, muitas vezes é assumido que o cilindro e a superfície são rígidos. Isso significa que o 
cilindro e a superfície são constituídos por material muito duro. Sob este pressuposto, não há 
deformação do cilindro no local de contacto e nenhuma deformação da superfície em baixo do 
cilindro. Como resultado, o cilindro continuará rolando indefinidamente (assumindo que não 
existe resistência de fricção com o ar). Isto significa que não há resistência ao rolamento, que 
causaria a diminuição da velocidade do cilindro. 
No entanto, sabe-se de forma empírica, que o cilindro irá diminuir a velocidade e eventualmente 
parar, comprovando a existência de resistência ao rolamento. Conclui-se então que deve haver 
alguma deformação na interface de contacto, o que faz com que o cilindro diminua a velocidade 
e, eventualmente, pare [49].  
Quando um carro é empurrado ou puxado de uma posição estacionária, a força aplicada deve 
superar o atrito de rolamento nas rodas e o atrito nos rolamentos da roda. Os rolamentos das 

Figura 4.2 - Diagrama de corpo livre 

𝐹𝐹𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 

Sentido de movimento 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑁𝑁𝑟𝑟𝑟𝑟𝑁𝑁𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 

 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 
𝐹𝐹𝑅𝑅𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑟𝑟𝑅𝑅𝑅𝑅𝑁𝑁𝑅𝑅 
 

𝐹𝐹𝐴𝐴𝑁𝑁 
 

𝐹𝐹𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 

𝐹𝐹𝑀𝑀𝑁𝑁𝑅𝑅𝑀𝑀𝑁𝑁𝑀𝑀𝑅𝑅 
 𝐹𝐹𝐼𝐼𝑁𝑁𝐼𝐼𝑁𝑁𝑅𝑅𝑅𝑅𝑁𝑁 

 
𝐹𝐹𝑁𝑁𝑅𝑅𝑁𝑁𝑀𝑀𝑅𝑅𝑁𝑁_𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 

 

𝐹𝐹𝐴𝐴𝑁𝑁 

𝐹𝐹𝑁𝑁𝑅𝑅𝑁𝑁𝑀𝑀𝑅𝑅𝑁𝑁_𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 

 

1 4 3 2 5 



Desenvolvimento de um controlador modular para LeanAGV baseado na norma IEC 61131-3 

48 

rodas são tipicamente bem lubrificados e proporcionam muito pouca resistência ao rolamento 
em comparação com o atrito entre as rodas e o piso.  
As forças necessárias para empurrar ou puxar um carrinho dependem de muitos fatores, como 
[50]:  

• Material da roda (borracha, nylon, poliuretano) 
• Tamanho da roda do rodízio  
• Orientação das rodas 
• Material da superfície do piso (cimento, tapete, azulejo) 
• Condição do pavimento (nivelado, desigual, em subida) 
• Rolamentos de roda de roda (bucha, rolamentos de esferas, rolamento de rolos) 
• Inércia (resistência ao movimento, com base na dimensão do equipamento) 
• Peso total do equipamento 

A resistência entre as rodas de rolamento e a superfície do chão é denominada atrito de 
rolamento. Para manter a roda girando em movimento uniforme sem escorregar, deve ser 
aplicada uma força externa igual a F. As forças aplicadas numa roda em movimento uniforme 
sem escorregamento, estão exemplificadas na Figura 4.3. (As deformações estão exageradas 
para melhor visualização) 

 
Figura 4.3 - Representação das forças aplicadas numa roda durante o movimento uniforme[49] 

O atrito de rolamento é geralmente menor que o atrito de escorregamento estático ou dinâmico. 
O atrito de rolamento não é praticamente afetado pela presença de lubrificantes, surgindo como 
resultado da incapacidade de um corpo deformado elasticamente em manter a sua forma 
original imediatamente após a libertação da tensão. Quanto mais dura é a roda ou a esfera de 
rolamento e, quanto mais dura a superfície sobre a qual rola, menor a força de resistência ao 
rolamento. 
As leis do atrito de rolamento ainda não estão definidas de forma definitiva. Porém, uma relação 
amplamente aceitável é que a resistência aplicada na circunferência da roda, F, é dada por[51]:  

 𝐹𝐹𝑃𝑃𝑃𝑃 = 𝜌𝜌𝑊𝑊
𝑁𝑁

 (4.1) 

Onde: 
W - peso total, corresponde ao módulo de “𝐹𝐹𝑃𝑃𝑃𝑃” na Figura 4.3 
r - raio da roda  
ρ - coeficiente de atrito de rolamento, corresponde a “d” na Figura 4.3 

A Equação 4.1 descreve a força necessária para manter a roda girando sem escorregar e não a 
força inicial necessária para iniciar o movimento de rotação da roda. A força inicial deve ser 
maior do que a força necessária para manter o rolamento uniforme.  
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O coeficiente de atrito de rolamento tem unidades de comprimento, enquanto o coeficiente de 
atrito estático e o coeficiente de atrito cinético de escorregamento são quantidades 
adimensionais. “𝜌𝜌/r” é denominado de coeficiente de resistência ao rolamento. É importante 
notar que a relação acima foi derivada analiticamente e não empiricamente, o que significa que 
é teoricamente justificada.  
Al-Eisawi et al.[51], conduziram um estudo sobre as forças mínimas necessárias para efetuar 
rolamento de um carro transportador em diferentes variáveis: tamanho das rodas, tipo de 
superfície, orientação das rodas, o sentido que as forças são efetuadas (empurrar ou puxar) e a 
largura das rodas. Os três primeiros critérios são essenciais no estudo desta dissertação e serão 
aqueles apresentados nesta secção. As diferenças resultantes da variação do sentido de 
aplicação não são fundamentais nesta dissertação pois o reboque apenas será puxado. A largura 
das rodas não teve qualquer efeito na força de atrito que é exercido, tal como se esperava. 
Diâmetro das rodas 
Da análise da Equação 4.1, observa-se que a força necessária para sustentar o rolamento é 
inversamente proporcional ao raio da roda.  
Os resultados apresentados na Figura 4.4 amostram a conjetura acima indicada mostrando que 
houve uma queda consistente nas forças de tração mínimas à medida que o diâmetro da roda 
aumentou. Foram testados diferentes pesos, de forma a comprovar que a relação “𝜌𝜌/r” é 
constante e independente do peso, como se pode verificar na Equação 4.1. Ficou demonstrado 
também neste estudo que relação do peso do carro e do diâmetro da roda com a força necessária 
para manter o movimento é a mesma que entre esses fatores e a força necessária para iniciar o 
movimento do carrinho.  

 
Figura 4.4 - Efeito do diâmetro das rodas numa superfície de cimento [51] 

Material da superfície 
Quanto mais duras forem as rodas e quanto mais duro for o material do piso, menor a força 
necessária para manter o rolamento. As forças de tração mínimas foram medidas em diversos 
materiais de pavimento, como cimento liso, azulejo, asfalto e tapete industrial. Para o estudo 
desta variável, recorreu-se a um carro com rodas de borracha dura com 102 milímetros de 
diâmetro. O peso do carro foi gradualmente aumentado em incrementos de 36.3 kg. Entre as 
superfícies de piso testadas, o betão é o mais duro e o tapete é o mais macio. 
Os resultados desta experiência encontram-se evidenciados na Figura 4.5. Como se pode 
observar, a força necessária exercida para puxar o carro foi mais baixa no cimento, aumentando 
para as superfícies de azulejo, asfalto e tapete.  
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Embora o asfalto possa ser geralmente mais duro que o azulejo, a superfície irregular do asfalto 
pode ser a causa das maiores forças medidas em asfalto em comparação com os azulejos. Além 
disso, esta experiência produziu estimativas dos coeficientes de atrito de rolamento (visíveis na 
Tabela 4.2) para iniciar o movimento de rodas de borracha dura nas quatro superfícies de piso. 
Outros materiais de roda certamente terão diferentes valores para os coeficientes de atrito de 
rolamento.  

 
Figura 4.5 - Efeito do material da superfície nas forças mínimas necessárias [51] 

 
Tabela 4.2 - Coeficiente de resistência ao rolamento estimados para diferentes tipos de superfície [51] 

 
Orientação das rodas 
A influência da orientação das rodas foi testada em quatro níveis:  

• F0R0 (as quatro rodas alinhadas na direção do movimento);  
• F0R90 (as duas rodas dianteiras, mais afastadas do ponto de aplicação da força de 

tração, alinhadas na direção do movimento e as duas rodas traseiras, as rodas mais 
próximas do ponto de aplicação da força de tração, alinhadas em 90o relativamente à 
direção do movimento); 

• F90R0 (as duas rodas dianteiras alinhadas em 90o relativamente à direção de movimento 
e as duas rodas traseiras alinhadas na direção do movimento); 

• F90R90 (todos quatro rodas alinhadas em 90o relativamente à direção do movimento). 
No âmbito desta dissertação, no que diz respeito ao AGV, apenas interessa analisar os níveis 
F0R0 e F90R0, pois são aqueles que podem obter com a configuração atual (rodízios giratórios 
à frente e rodízios fixos na traseira). Os resultados de todos os níveis são viáveis para a 
determinação do coeficiente de atrito do reboque, pois é esperado que todas as rodas/rodízios 
presentes no reboque sejam giratórios. 
A Equação 4.1 não se aplica, exceto para o caso em que as rodas estão todas alinhadas na 
direção do movimento (F0R0). A Equação 4.1 foi derivada para a situação na qual a direção da 
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força aplicada é a mesma que aquela em que a roda gira. Quando as rodas não estão alinhadas 
na direção para a frente e o carro é puxado em linha reta, outros fatores diferentes do atrito de 
rolamento simples entram em jogo. Idealmente, as rodas devem alinhar-se primeiro na direção 
frontal e depois começar a rolar.  
Era esperado que quando as rodas estivessem orientadas particularmente à direção de 
movimento, seriam necessárias maiores forças para mover o carrinho. Os resultados desta 
experiência sugerem que esta hipótese não foi suportada consistentemente, o que sugere uma 
forte interação entre a orientação da roda e o diâmetro da roda e entre a orientação da roda e a 
superfície do piso.  
O que aconteceu experimentalmente neste estudo foi que o carrinho começou a girar com as 
rodas alinhando-se enquanto o carrinho girava. Quando o carro começa a girar, a força exercida 
deixa de ser paralela à direção do carro. Convém salientar que, com as quatro rodas 
perpendiculares (F90R90), as forças de tração foram consistentemente maiores do que quando 
apenas duas rodas estavam perpendiculares à direção de movimento (F0R90 e F90R0). 

4.5.4 Determinação do coeficiente relativo às forças de atrito cinético 

Como já foi referenciado na secção 4.5.2, existem diversos fatores que influenciam a 
determinação das forças de atrito que atuam neste sistema e não apenas a força de atrito de 
rolamento. Como não foi possível obter a maioria dos valores necessários para a determinação 
destas forças, nesta secção serão estimados os valores das forças de atrito, através da consulta 
de múltiplas fontes. É expectável que, em função dos valores obtidos, seja ponderado um valor 
indicativo das forças de atrito atuantes, para ser utilizado na determinação das forças requeridas 
pelo sistema. Para efeitos de consistência, a força de atrito devido aos rolamentos das rodas e 
nos mancais é desprezada nos resultados e todos os valores obtidos são considerados como 
coeficiente de atrito de rolamento. No processo de determinação do valor final a utilizar nos 
cálculos, estas duas forças foram tidas em consideração.  
Na secção 4.5.3, foi apresentado um estudo que determinou experimentalmente, entre outros 
resultados relevantes para esta dissertação, valores do coeficiente de resistência ao rolamento - 
𝜌𝜌. O resultado da fração “𝜌𝜌/r” da Equação 4.1, corresponde ao valor adimensional do 
coeficiente de atrito de rolamento que é o valor que será efetivamente usado no cálculo da força 
de atrito. Assumindo que existem 3 diâmetros de rodas que poderão ser utilizados neste projeto: 
100mm, 150mm e 200mm. Ao relacionar os valores indicado na Tabela 4.2(desprezando o 
tapete) com os raios dos três tipos de rodas, obtêm-se os resultados replicados na Tabela 4.3. 

Tabela 4.3 - Determinação do coeficiente de atrito de rolamento em função da superfície e diâmetro da roda 

   Raio das rodas (mm) 
   50 75 100 

Tipos de 
superfície e 
respetivo 

coeficiente de 
resistência ao 

rolamento (mm) 

Cimento 2,205 0,044 0,030 0,022 

Azulejo 2,236 0,045 0,030 0,022 

Asfalto 3,261 0,065 0,043 0,033 

Além do estudo apresentado na secção 4.5.3, optou-se por recorrer a outras fontes garantindo 
uma base de dados sólida antes de se tomar a decisão do valor de coeficiente de atrito de 
rolamento a usar. Na procura por valores de referência, foi incluído um estudo feito no INESC 
TEC, que é descrito em seguida. 
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O teste ao qual se recorreu foi feito para outro projeto do INESC TEC no qual se pretendia 
obter informações semelhantes às que este estudo pretende. O teste mediu a força necessária 
para rebocar um carro de 300kg em duas situações: com e sem os rodízios alinhados. Foi 
utilizado um carro de transporte (Figura 4.6) constituído por dois rodízios fixos e dois rodízios 
giratórios. As rodas deste carro medem 125 mm e são constituídas por borracha dura. Os testes 
foram realizados em piso constituído por azulejos. Os resultados do teste são apresentados na 
Tabela 4.4. 

Tabela 4.4 - Resultados do teste de força 

Disposição dos rodízios 
giratórios Força necessária 

Alinhados 98.1 N 

Perpendiculares 257.81 N 

 
Figura 4.6 - Carro de Transporte Leroy Merlin[52] 

O valor do coeficiente é dado pelo rácio entre a força resistente ao movimento e a força normal. 
Os resultados obtidos estão indicados na Tabela 4.5 

 𝜇𝜇𝑀𝑀𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 = 𝑓𝑓𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟
𝑓𝑓𝑁𝑁

 (4.2) 

Tabela 4.5 - Resultados obtidos no teste com o carro da Leroy Merlin 

Disposição dos rodízios 
giratórios 

Coeficiente de atrito de 
rolamento do reboque, 𝜇𝜇𝑀𝑀𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟  

Alinhados 0.0333 

Perpendiculares 0.0876 

O valor do atrito calculado com os rodízios alinhados é o mais representativo de uma situação 
normal de movimento do AGV. Como dito anteriormente, pode ocorrer situações em que os 
rodízios não se encontram alinhados, resultando em forças de atrito adicionais. Os motores DC 
que serão utilizados permitem, por curtos períodos de tempo, aumentar o binário disponível. É 
esperado que esse aumento seja suficiente para lidar com estas situações anómalas.  
Alguns fabricantes de AGVs, nomeadamente a CREFORM e a INDEVA, indicam os valores 
das forças de tração assim como a carga máxima rebocável, na ficha de especificação dos seus 
produtos. De forma a obter-se um termo de comparação como o LeanAGV, os valores indicados 
na Tabela 4.6 são referentes as características dos AGVs de baixo custo destas marcas (bastante 
semelhantes ao LeanAGV). Estes valores também podem ser utilizados para se obter valores 
do coeficiente do atrito de rolamento em reboques orientados para este tipo de AGV [53].  

http://az274650.vo.msecnd.net/cmsroot/lmp/media/media-produtos/10/08/26/15/fotos/__thumbnails/17979374-carrinho-mao-1_jpg_400_400.jpg
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Tabela 4.6 - Características de tração de AGVs indicadas pela INDEVA e pela Creform [20,24] 

Empresa e 
modelo Potência Peso do 

AGV 
Carga 

máxima 

Força de 
tração 

máxima 

Velocidade 
máxima 

Inclinação 
máxima 

INDEVA 
Tugger   
750 kg 

2 x 100W Não 
especificado 750 kg 350 N 50 m/min 1% 

INDEVA 
Tugger 
1500 kg 

2 x 400W Não 
especificado 

1500 
kg 700 N 50 m/min 1% 

Creform 
AGV-

A35046 SV 

Não 
especificado 180 kg 450 kg 285.5 N 35 m/min 1% 

Creform 
AGV-

A25068 SV 

Não 
especificado 180 kg 650 kg 402.2 N 25 m/min 1% 

Aplicando a Equação 4.2 às forças indicadas acima e fazendo a média de valores por marca, 
obtém-se valores de coeficiente de atrito de 0.048 para os veículos da INDEVA e de 
aproximadamente 0.064 para os veículos da Creform. Estes valores são superiores aos 
calculados no nosso teste. Algumas razões que podem justificar estes valores passam pela 
definição de um coeficiente de segurança por parte dos fabricantes. Os valores indicados 
permitem que o AGV circule numa inclinação de 1%, em condições ideais (A Creform define 
estas condições como uso de rodas de poliuretano e superfície de movimentação lisa).  
Nota ainda para a potência indicada pela INDEVA: A empresa quadruplica a potência do 
modelo com menor capacidade de carga (750kg) relativamente ao modelo com maior 
capacidade (1500 kg). Este aumento de potência não é acompanhado de forma proporcional 
pela capacidade de carga, como seria de esperar. Este dado pode indiciar a presença de forças 
de atrito que não sejam proporcionais à carga aplicada e que não foram consideradas nos 
cálculos efetuados. No decorrer do estudo prévio para esta dissertação, apenas foram 
encontradas referências a variáveis que se regem em função da velocidade, mas que não são 
aplicáveis neste caso. 
O fabricante de rodízios Bulldog Castors, indica uma gama de valores típicos para cada tipo de 
material de contacto usado nos seus rodízios. Os valores indicados são apresentados na Tabela 
4.7. 

Tabela 4.7 - Coeficientes de atrito de rolamento indicados pela Bulldog Castors [50] 

Material Coeficiente mínimo Coeficiente máximo 

Nylon em cimento 0.03 0.04 

Poliuretano 0.04 0.08 

Após análise das várias fontes e discussões acerca de qual o valor a ser adotado nos cálculos a 
efetuar, determinou-se que seria usado um coeficiente de forças de atrito cinéticas de 0.1. Este 
será utilizado como coeficiente de atrito do AGV e do reboque. O coeficiente determinado é 
um valor indicativo de todas as forças de atrito atuantes no sistema.  
A coeficiente de atrito escolhido é deliberadamente elevado, principalmente tendo em conta o 
valor mais alto que é indicado nas fontes (0.08 com rodas de poliuretano, segundo a Bulldog 
Castors). A definição de um valor tão elevado permite garantir um coeficiente de segurança e 
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garantir que as forças calculadas são suficientes para movimentar a carga pretendida. Também 
ajuda a precaver ocasiões anormais de funcionamento onde o AGV tenha que: 

• Transpor obstáculos no chão; 
• Circular em terrenos acidentados; 
• Subir inclinações de baixa percentagem mas elevado comprimento.  

4.5.5 Cálculo da potência e binário necessários 

Os dados que irão ser necessários para a determinação do motor a utilizar encontram-se 
especificados na Tabela 4.8. 

Tabela 4.8 - Dados a serem utilizados na determinação das forças necessárias 

Parâmetro Notação Valores 

Peso AGV 𝑚𝑚𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 75 kg 

Peso Reboque 𝑚𝑚𝑁𝑁𝑟𝑟𝑟𝑟 500 kg, 100 kg, 0kg (reboque vazio) 

Raio rodas 𝑟𝑟 0,05 m 

Aceleração gravítica 𝑔𝑔 9,81 m/s2 

Aceleração Imposta 𝑎𝑎 0,2 m/s2 

Coeficiente de atrito AGV 𝜇𝜇𝑀𝑀𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴  0,1 

Coeficiente de atrito reboque 𝜇𝜇𝑀𝑀𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟  0,1 

Velocidade linear 𝑣𝑣 0,5 m/s 

Tensão de alimentação 𝑈𝑈 24 V 

Eficiência redutor  0,82 [54] – assumindo redutor de dois 
estágios de coroa e parafuso sem-fim 

Eficiência corrente  0,98 [54] 

Eficiência total 𝜉𝜉 0.82 * 0.98 = 0,80 

Redução da corrente 𝑖𝑖𝑀𝑀𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁  1.6 

Apesar de o AGV ser concebido para transporte de cargas reduzidas (100kg) ao longo do chão 
de fábrica, a crescente demanda pelo transporte de cargas maiores, levou a que fosse efetuado 
um estudo para 3 níveis de carga de reboque: 0kg (sem reboque), 100kg e 500kg. 
Velocidade de rotação das rodas 

 𝑤𝑤 (𝑃𝑃𝑚𝑚 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑚𝑚) = 𝑣𝑣

𝑁𝑁∗�2∗ 𝜋𝜋60�
  (4.3) 

 𝑤𝑤 = 0.5

0.05∗�2∗ 𝜋𝜋60�
= 95,49 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑚𝑚  (4.4) 

Cálculo do binário nas rodas: 

 𝑇𝑇 =
�𝑁𝑁𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴×𝜇𝜇𝑐𝑐𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴+𝑁𝑁𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟×𝜇𝜇𝑐𝑐𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟�×𝑔𝑔×𝑁𝑁 

2×𝜉𝜉
  (4.5) 

Como são utilizados 2 motores no sistema de tração, o binário por motor é dado por 



Desenvolvimento de um controlador modular para LeanAGV baseado na norma IEC 61131-3 

55 

 𝑇𝑇 =
�𝑁𝑁𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴×𝜇𝜇𝑐𝑐𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴+𝑁𝑁𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟×𝜇𝜇𝑐𝑐𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟�×𝑔𝑔×𝑁𝑁 

2×𝜉𝜉
  (4.6) 

Potência total necessária: 

 𝑃𝑃 =
�𝑁𝑁𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴×𝜇𝜇𝑐𝑐𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴+𝑁𝑁𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟×𝜇𝜇𝑐𝑐𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟�×𝑔𝑔×𝑣𝑣 

𝜉𝜉
  (4.7) 

Como são utilizados 2 motores no sistema de tração, a potência por motor é dada por: 

 𝑃𝑃 =
�𝑁𝑁𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴×𝜇𝜇𝑐𝑐𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴+𝑁𝑁𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟×𝜇𝜇𝑐𝑐𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟�×𝑔𝑔×𝑣𝑣 

2×𝜉𝜉
  (4.8) 

Os valores necessários de binário e potência por motor são apresentados na Tabela 4.9. 
Tabela 4.9 - Valores calculados de potência e binário necessários 

Peso do reboque Binário Potência 

0kg 2.31 Nm 23.1 W 

100kg 5.39 Nm 53.9 W 

500kg 17.68 Nm 176.8 W 

4.5.6 Cálculo da aceleração máxima permitida 

O cálculo desta aceleração vai ser realizado baseado no critério de não patinagem das rodas na 
fase de arranque. A patinagem ao nível das rodas ocorre quando a Fperiférica desenvolvida pelo 
motor é superior à força de atrito estático Fatrito estático entre as rodas e o pavimento. Desta forma, 
a aceleração máxima admissível amáx, pode ser calculada pela seguinte equação [55]:  

 𝐹𝐹𝐼𝐼𝑟𝑟𝑁𝑁𝑀𝑀𝑓𝑓é𝑁𝑁𝑀𝑀𝑀𝑀𝑁𝑁 ≤ 𝐹𝐹𝑁𝑁𝑅𝑅𝑁𝑁𝑀𝑀𝑅𝑅𝑁𝑁 𝑟𝑟𝑅𝑅𝑅𝑅á𝑅𝑅𝑀𝑀𝑀𝑀𝑁𝑁 𝑅𝑅𝑁𝑁𝑅𝑅 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑟𝑟𝑁𝑁𝑅𝑅 𝑟𝑟𝑁𝑁 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴  (4.9) 

 𝑁𝑁𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴×𝑁𝑁𝑚𝑚á𝑥𝑥
𝑅𝑅º 𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑟𝑟𝑁𝑁𝑅𝑅 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑅𝑅𝑁𝑁𝑀𝑀𝑚𝑚𝑟𝑟𝑅𝑅

≤ 𝑁𝑁𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴×𝑔𝑔×𝜇𝜇0
𝑅𝑅º 𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑟𝑟𝑁𝑁𝑅𝑅 𝑟𝑟𝑁𝑁 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴

 (4.10) 

Onde: 
𝜇𝜇0 representa o coeficiente de atrito estático limite roda/piso 
𝜇𝜇0 = 0.21 [56] (poliuretano de dureza 75D em cimento, em seco) 
nº de rodas motrizes = 2 
nº de rodas do AGV = 6  

Aplicando a Equação 4.10, obtêm-se: 

 𝑎𝑎𝑁𝑁á𝑃𝑃 ≤ 0.68 𝑚𝑚/𝑃𝑃2  (4.11) 

A aceleração máxima que poderá ser imposta ao AGV é de 0.68 m/s2 de forma a não existir 
patinagem nas rodas. Este valor ultrapassa o valor definido inicialmente para a aceleração 
imposta de 0.2 m/s2. Como se pode concluir da análise da Equação 4.10, a aceleração máxima 
que pode ser aplicada ao AGV é independente da massa deste ou da massa do reboque. 

4.5.7 Cálculo da força radial 

A carga radial efetiva dos redutores calcula-se recorrendo à seguinte expressão: [55] 

 𝑓𝑓𝑟𝑟 = 2×𝑇𝑇
𝑟𝑟𝑟𝑟

× 𝑓𝑓𝑚𝑚 (4.12) 
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Onde: 
fq – carga radial corrigida (N) 
T – binário de torsão (Nm) = 11.28 Nm (valor relativo ao binário necessário para 500 kg à 

saída do redutor, ou seja, sem contabilizar a redução e eficiência da corrente) 
de – diâmetro primitivo do elemento de transmissão (m) = 34.5mm 
fZ – fator de correção = 1.4 (roda de corrente com menos de 13 dentes)[55] 

Aplicando os valores determinados na Equação 4.12, determina-se que a carga radial corrigida, 
ou seja, a carga radial que o redutor deve suportar é 915.5 N. 

4.5.8 Análise de Mercado 

Foi realizada uma análise de mercado a vários modelos de fabricantes de motores DC tendo em 
conta os parâmetros anteriormente calculados. Esses dados foram compilados em Excel e, após 
uma base de dados diversificada, foram tomadas as decisões sobre que modelos deveriam ser 
propostos. Além da potência mínima, outros requisitos devem ser respeitados. 
Motor 
A escolha do motor tem que ter em conta diversos aspetos: 
Económicos: 

• Barato 
• Eficiente  

Segurança: 

• Travão de emergência. Esta travão não é concebido para abrandar o movimento do robô 
durante o funcionamento normal. A sua principal função é garantir que o robô pare e se 
mantenha imobilizado caso as funções de emergência sejam ativas ou caso o robô se 
encontre em processos de descarga e carga. 

Dimensionais. 

• O comprimento total de cada motor com os restantes componentes montados não deve 
exceder 322mm desde a retaguarda do motor até à flange do redutor. Caso seja possível 
encontrar um conjunto no qual a distância total seja inferior à distância indicada, será 
possível montar os motores alinhados. Ao longo da pesquisa, foi observado que este 
parâmetro não iria ser um fator de decisão crítico uma vez que os motores e redutores 
nesta gama de potências nunca atingiam valores similares ao limite máximo. 

Controlador 
O controlador tem que responder a diversos requisitos: 

• Tensão de alimentação de 24V 
• Corrente nominal superior à corrente nominal dos motores escolhidos 
• Corrente máxima que permita ao motor fornecer binário suficiente para o arranque do 

veículo 
• Protocolo de comunicação compatível com o CODESYS e, preferencialmente, 

compatível com o sistema de I/O remotos 
• Compatibilidade com o motor e componentes associados ao motor (encoder/sensores de 

hall, travões eletromecânicos e alimentação do motor) 

4.5.9 Propostas de motor 

Para cada tipo de capacidade de carga foram apresentadas 2 propostas que cumprissem os 
requisitos estipulados. A análise de mercado passou pela consulta e análise de diversos motores 
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e controladores de diversos fabricantes. No entanto, as propostas finais recaíram apenas numa 
marca (Nanotec) pelos motivos assinalados: 

• Oferta da gama completa necessária (motor, redutor, controladores que abrangem todos 
os protocolos de comunicação possíveis, travão e redutor) a preços baixos 

• Facilidade de aquisição através do distribuidor em Portugal - Bibus em Gueifães - ou 
venda na loja online da Farnell ou RS 

Para a situação de carga reduzida, foi proposto o servomotor Nanotec PD4-CB de 135W. Este 
servomotor já possui encoder e controlador da malha fechada permitindo poupar no custo de 
aquisição de um controlador separado e na montagem dos componentes. A versão proposta 
comunica com o controlador através de CANOpen. Este motor não permite a adição de um 
travão. 
Para a situação de carga elevada, foi proposto o motor Nanotec DB59L de 172W em conjunto 
com o encoder NME e travão BWA do mesmo fabricante. O controlador sugerido, adquirido 
separadamente, é o modelo N5-2-1 da Nanotec com comunicação por EtherCAT. Este motor 
apresenta uma potência ligeiramente inferior à mínima necessária que foi calculada para rebocar 
500 kg (172 W vs 176.8 W). No entanto, os cálculos foram efetuados recorrendo a uma 
eficiência do redutor de 82% e, como o redutor proposto apresenta uma eficiência de 95%, a 
potência útil após redução será superior à necessária. 
Após discussão com os responsáveis do projeto, foi tomada a decisão de proceder à compra de 
um modelo DB59C da Nanotec de 220W com o argumento que se obteria uma margem de 
manobra superior com o custo acrescido de cerca de 30€. Este modelo pertence à mesma gama 
que o DB59L por isso, todos os componentes associados podem ser aplicados no motor DB59C. 
As características principais dos motores propostos são exibidas na Tabela 4.10. De referir que 
os preços indicados na Tabela 4.10 não incluem custos de montagem mas, esses custos foram 
contabilizados nos resultados da Figura 4.7. 
Os motores podem ser acoplados ao redutor planetário de dois estágios GPLE60-2S-20 do 
mesmo fabricante. Este redutor apresenta rácio de transmissão de 20:1, eficiência de 
transmissão de 95%, binário nominal de 44 Nm e esforço radial admissível de 340 Nm. Esta 
opção tem o custo de 268.30€. A opção por um redutor de maior eficiência e maior custo em 
vez de um com menor eficiência mais barato foi estudada na Secção 4.5.13. 
Os motores possuem uma flange de motor standard – NEMA 23 – aumentando o número de 
fabricantes alternativos que oferecem redutores compatíveis com estes motores. Um desses 
fabricantes é a Neugart GmbH que apresenta diversas soluções similares à Nanotec, incluindo 
redutores angulares. 
A vantagem referida na secção 2.6 relativa à maior eficiência de motores sem escovas não se 
evidenciou durante a análise de mercado, uma vez que a média de eficiências dos motores com 
escovas analisados era superior à média de eficiência dos motores sem escovas (76,2% vs 
75,6%). Um exemplo claro desta condição: de todos os motores incluídos neste estudo, apenas 
2 modelos superavam os 90% de eficiência – o modelo GR63Sx55 da Dunkermotoren com 
94% e o Maxon RE40, aplicado no LeanAGV, com 91%, ambos motores DC com escovas. 
Estes valores podem, no entanto, ter erros devido à forma como os fabricantes divulgam as 
especificações destes motores. Há fabricantes que não divulgam as curvas de eficiência e optam 
por indicar os valores do binário nominal, corrente nominal e velocidade nominal na zona da 
curva mais convenientes para a perceção de melhores características. 
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Tabela 4.10 - Características dos motores propostos 

Fabricante Nanotec Nanotec Nanotec 

Referência PD4-CB (SERVO) DB59L024035 DB59C024035 

Tensão de alimentação (V) 24 24 24 

Potência (W) 135 172 220 

Velocidade sem carga (rpm) 5000 4500 4500 

Velocidade nominal (rpm) 3500 3500 3500 

Corrente nominal (A) 8 9,4 13,6 

Binário Nominal (mNm) 370 470 600 

Binário de arranque (mNm) 920 1410 1800 

Corrente de arranque (A) 20 28 40 

Constante de binário (mNm/A) 46 50 44 

Sensor de hall /Encoder opcional N/S (incluído) S/S S/S 

Redutor opcional S S S 

Preço 267 € (com driver e 
encoder) 92,70 € 123,50 € 

Preço redutor 268.30€ 268.30€ 268.30€ 

Preço driver Incluído 321.60€ 321.60€ 

Preço encoder Incluído 68.90€ 68.90€ 

Preço travão Não aplicável 52.90€€ 52.90€ 

Binário teórico a 95 rpm (Nm) 13,63 17,32 22,11 

Eficiência 0,71 0,76 0,67 

4.5.10 Comparação das propostas 

Efetuou-se um comparativo entre os motores propostos e os motores que estão em uso nas 
diversas iterações de LeanAGV, analisando o custo do conjunto completo (motor, redutor, 
controlador, encoder e, nas versões de maior custo, travão) versus o binário útil que os diversos 
conjuntos produziriam caso pudessem ter o seu ponto de operação, após redutor, nas 200 rpm. 
As rotações foram normalizadas a 200 rpm porque cada fabricante tem motores de diferentes 
velocidades nominais e diferentes rácios nos redutores compatíveis, o que resulta em 
velocidades de saída muito díspares para o estudo em causa. Foi tomada em consideração a 
eficiência dos redutores oferecidos por cada fabricante para os diferentes motores: 

• 81% para o redutor Kelvin; 
• 72% para o redutor Maxon; 
• 95% para o redutor Nanotec. 

O servomotor Nanotec PD4-CB, à semelhança do moto-redutor Kelvin, não permite o 
acoplamento de um travão de emergência e, por isso, serão apresentados 2 valores de 
comparação de custos: com e sem travão. Os resultados obtidos são apresentados na Figura 4.7. 
Comparando as soluções de “baixo custo”, é possível observar que a solução proposta para esta 
gama de preços, o Servomotor Nanotec PD4-CB, tem um preço superior em 35% à opção mais 
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barata, mas apresenta um binário útil superior em 67%. Comparando esta opção com o conjunto 
Maxon sem travão, o servomotor Nanotec apresenta um custo 25% inferior e um binário útil 
39% superior. 
Comparando as soluções propostas de custo superior com o conjunto Maxon, obtêm-se os 
seguintes dados: 

• O conjunto Nanotec 172W apresenta um binário 77% superior; 
o Custo sem travão –7% superior; 
o Custo com travão –20% inferior; 

• O conjunto Nanotec 220W apresenta um binário 126% superior; 
o Custo sem travão – 11% superior; 
o Custo com travão – 17% inferior. 

Conclui-se que as soluções propostas apresentam melhor relação binário-custo 
comparativamente às opções previamente implementadas. 
Algumas notas que devem ser referidas: 
O valor do conjunto Maxon é incrementado substancialmente ao adicionar-se um travão devido 
ao elevado preço que este apresenta (370,30€). A solução alternativa, em caso de necessidade 
de travão, pode passar pela incorporação de um travão, mais barato, externo ao motor. Outro 
aspeto que também debilita esta solução é a reduzida eficiência do redutor aplicado (72%) que 
restringe o binário que este motor seria capaz de fornecer a esta velocidade 

 
Figura 4.7 - Comparativo binário-custo entre os motores propostos e as versões anteriores 

4.5.11 Análise Servomotor Nanotec PD4-CB 

O servomotor oferece mais potência que aquela que foi calculada. Esta potência excessiva pode 
ser usada em dois propósitos:  

• Como está previsto que este motor seja utilizado com cargas menores, a inércia do AGV 
será menor e, consequentemente a distância de travagem para uma dada velocidade 
também irá ser menor. Logo, pode-se circular a velocidades maiores assegurando 
simultaneamente que se circula em segurança; 

• Ser utilizada numa situação de carga intermédia entre as cargas calculadas. 
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Esta solução foi proposta, pois era aquela que apresentava melhor relação potência/preço com 
a inclusão do encoder. Ao contrário dos motores de íman permanente, os motores brushless 
possuem mecanismos para obtenção da posição do rotor (sensores de Hall). Estes mecanismos 
também permitem a obtenção da velocidade de rotação do veio com relativa precisão, ainda 
que menor que com o encoder. Uma vez que o LeanAGV não utiliza a odometria na definição 
da sua localização, pode dar-se o caso de a precisão obtida com os sensores de Hall ser 
suficiente para executar corretamente a movimentação do AGV e, nesse caso, poder-se-á 
recorrer a soluções brushless sem a necessidade do encoder, reduzindo o preço do conjunto para 
um valor próximo dos 1050€.  

4.5.12 Análise DB59C 220W e controlador N5-2-1 

Nesta secção, será analisado apenas o motor Nanotec de 220W, pois foi aquele que acabou por 
ser encomendado e é similar ao motor de 172W (exceto na potência). 
Como já referido, o motor adquirido oferece uma potência superior aquela que é necessária para 
rebocar 500 kg a 0.5 m/s, como determinado. A 0.5 m/s este motor deve ser capaz de, 
teoricamente, rebocar 650 kg. Devido à potência extra, foi tomada a decisão de diminuir o rácio 
de redução do redutor, aumentando a velocidade máxima a que o AGV pode circular  
Este motor foi encomendado com travão e encoder, devido à necessidade de manter o veículo 
para parado em situações de emergência, durante a carga e descarga e durante paragens em 
segmentos inclinados.  
O controlador N5-2-1, também da Nanotec, pode ser alimentado entre 12 e 48 volts permitindo 
a compatibilidade com uma elevada gama de motores DC presentes no mercado. Pode operar 
nominalmente com correntes até 18 amperes e permite pico de corrente até 40 amperes. Desta 
forma, o controlador não restringe o binário máximo que se pode obter deste motor. Disponível 
com comunicação em CANOpen, Modbus TCP, Ethernet/IP e EtherCAT, foi proposta a versão 
EtherCAT que, mesmo representando um preço superior, permite aproveitar todas as vantagens 
que este protocolo permite, tal como foi visto na Secção 4.1. 
O redutor acoplado a este motor será o modelo GPLE60-2S-20 da Nanotec. Na altura da 
apresentação das propostas, este redutor apresentava as melhores características em termos de 
binário de saída admissível (44 Nm) e força máxima radial admissível (340N), sendo ao mesmo 
tempo compatível com o motor escolhido e com o rácio de redução desejado. Este redutor pode, 
no entanto, restringir o binário máximo que se pode “extrair” do motor e aplicar no sistema 
devido à elevada força radial aplicada no eixo por ação da tensão da corrente de transmissão. 
Para contornar este problema, pode-se recorrer a várias soluções: 

• Limitação do binário nominal que o motor pode fornecer; 
• Aumento do diâmetro primitivo das rodas de corrente; 
• Aumento do número de dentes, reduzindo o fator de correção fZ. 

As soluções indicadas acima são aquelas que implicam menores alterações mecânicas na 
estrutura, mantendo simultaneamente a forma de transmissão de potência já implementada. Este 
problema também pode ser contornado recorrendo a um método de transmissão alternativo ou 
através do acoplamento direto dos redutores ao eixo de tração ou às rodas de tração. Esta última 
alternativa foi considerada mas, como implicava diversas e demoradas alterações mecânicas à 
estrutura, apenas será apresentada conceptualmente na secção 4.5.14 desta dissertação.  
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4.5.13 Estudo eficiência do redutor 

Para sustentar a opção por um redutor mais dispendioso e eficiente em detrimento de um mais 
barato com menor eficiência, foi efetuado um estudo analisando a vantagem económica de uma 
solução relativamente à outra. O estudo comparou essencialmente os custos de energia e custo 
de aquisição das baterias com os custos de aquisição do redutor e motor. Outras características 
também foram tidas em conta, como a longevidade, binário nominal e máximo e peso do AGV. 
Foram criados dois pares de conjuntos de motores e redutores de forma a que a potência útil 
após o redutor fosse similar para ambos – O redutor com menor eficiência foi “acoplado” a um 
motor mais potente e o redutor com maior eficiência foi “acoplado” ao motor com menor 
potência. Como os motores também apresentam eficiências diferentes entre os diversos 
modelos, os cálculos foram feitos para as duas situações - motor mais potente e mais eficiente 
versus motor menos potente e menos eficiente e, vice-versa. De forma a não exibir resultados 
repetidos, apenas serão apresentados os resultados relativos à comparação entre motor mais 
potente/eficiente versus motor menos potente/eficiente (esta relação valoriza o uso do redutor 
mais barato) 
Novamente, recorreu-se aos motores e redutores da marca Nanotec devido a elevada gama de 
produtos e preços facilmente obtidos através do seu website. Todos os componentes usados 
neste estudo são desta marca, tendo assim um termo de comparação justo de preços. Para o 
caso, foram comparados os conjuntos descritos na Tabela 4.11 com a potência útil após o 
redutor a rondar 120-130 W.  
Nota: Este estudo não têm como objetivo indicar mais propostas para além daquelas que foram 
indicadas na secção 4.5.9. O único propósito deste estudo é comparar a viabilidade económica 
da utilização de um redutor com maior ou menor eficiência. 
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Tabela 4.11 - Caracteristicas dos conjuntos utilizados na estudo de eficiência 

Motor Nanotec DB59L024035 Nanotec DB59M024035 
Potência nominal (W) 172 135 

Velocidade Nominal (rpm) 3500 3500 
Binário Nominal (mNm) 470 370 

Preço 92,70 € 90,70 € 
Corrente (A) 9,4 8 

Tensão de alimentação (V) 24 24 
Potência elétrica (W) 225,6 192 

Eficiência motor 76,4% 70,6% 
Redutor Nanotec GPLK42-23 Nanotec GPLE40-2S-25 
Reduções 23 25 
Eficiência 70% 95% 

Preço + montagem 117,6€ 223,2€ 
Binário máximo (Nm) 6 18 

Horas de serviço 5000 30000 
Força radial máx (N) 65 160 
Força axial máx (N) 40 160 

Material das engrenagens Plástico Metal 
Tipo de redutor Planetário Planetário 

Características à saída do redutor   
Binário de saída (Nm) 7,57 8,79 

Velocidade de saída (rpm) 152,2 140 
Potência útil de saída (W) 120,4 128,25 

Preço total com motor 210,30 € 313,90 € 

Dados tidos em conta: 

• Custo/kWh = 0.1652€ 
• Diferença de custo entre os dois conjuntos = 103.60€ 
• Custo/Ah das baterias = 3.25 /Ah (Relação obtida assumindo que uma bateria de 12 V 

e 40 Ah de gel custa 130€. No caso de baterias de menor capacidade, esta relação é 
superior) 

• Autonomia esperada de 12h em 50% do tempo utilizando a potência e corrente nominal 
e os outros 50% a 23.1 W (potência necessária, por motor, para mover apenas o AGV a 
0.5 m/s) e corrente correspondente. 

De forma a obter a mesma autonomia em motores de potências diferentes, a capacidade das 
baterias colocadas no AGV também terá que ser diferente. Como é evidente, um motor que 
consuma mais energia terá que utilizar baterias de maior capacidade. No caso dos motores 
estudados nesta parte, a capacidade e custo correspondentes das baterias que estes necessitam 
para operar 12 horas, estão indicadas na Tabela 4.12. 
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Tabela 4.12 - Capacidade e custo correspondentes das baterias necessárias para cada motor 

Motor Nanotec 
DB59L024035 

Nanotec 
DB59M024035 Diferença  

Potência nominal útil do 
motor 172W 135W 37 W 

Potência elétrica consumida 
com carga 50% do tempo 134.4 W 113.3 W 21.1 W 

Capacidade das baterias com 
carga 50% do tempo 134 Ah 113 Ah 21 Ah 

Custo baterias estimado 435.50 € 367.25 € 68.25 € 

Como seria esperado, o motor com maior potência exige baterias de maior capacidade e, 
consequentemente, maior custo de aquisição das baterias. 
Tendo em conta estes fatores, neste caso específico, foi calculado que o conjunto mais caro 
permite um ROI em 10117 horas, ou seja, 843 dias assumindo utilização de 12h/dia. Quanto 
maior a autonomia pretendida, mais rapidamente será recuperado o investimento neste tipo de 
redutores, podendo o investimento compensar logo à partida, caso a diferença entre custos de 
aquisição das baterias supere 103.60€, equivalente a 18 horas de autonomia. 
Além dos fatores descritos anteriormente, a utilização de um redutor mais eficiente permite: 

• Redução do peso das baterias que, devido ao reduzido rácio Ah/kg das baterias 
consideradas, representa uma redução significativa; 

• Poupanças na potência necessária para movimentar o AGV devido à redução de peso 
das baterias; 

• Suporte de esforços maiores (binário nominal, carga radial e axial) devido à diferença 
do material de engrenagens de um redutor para o outro (plástico vs metal); 

• Utilização prolongada no tempo, devido ao maior tempo de serviço. Por exemplo: na 
duração do ROI indicado, o redutor com engrenagens plásticas terá que ser revisto ou 
substituído, pelo menos uma vez. 

Estes fatores foram tidos em conta na apresentação das propostas, sendo que se chegou à 
conclusão que a aquisição de um redutor mais dispendioso e mais eficiente compensaria a longo 
prazo.  

4.5.14 Alterações à estrutura 

A substituição dos motores implica que se tenha que proceder a alterações à estrutura de forma 
a adaptá-la aos novos componentes. A nova estrutura foi modelada em SolidWorks 2016 tendo 
como base a modelação já feita para acomodar os moto-redutores Kelvin. Foram realizadas 
alterações às furações de acoplamento dos motores, mantendo os motores desalinhados de 
forma a diminuir a largura do módulo de tração, como se pode observar pela Figura 4.8. 
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Devido ao aumento do diâmetro do veio de saída do redutor proposto comparativamente à 
solução já implementada (de 10mm para 14mm), foi necessário proceder a alterações na cadeia 
de transmissão por corrente. De forma a acomodar o maior diâmetro do veio, o cubo das 
engrenagens tinha que ser maior, obrigando a que se fizessem alterações ao módulo e espessura 
das engrenagens e corrente. A distância entre rodas foi reduzida em 30 milímetros para reduzir 
a largura total do módulo de tração pois a distância original era remanescente do modelo no 
qual os motores Maxon se encontravam alinhados. Com esta alteração, a largura total do 
módulo foi reduzida de 392 milímetros para 362 milímetros e a distância entre rodas foi 
reduzida de 215,4 milímetros para 185,4 milímetros.  
Mais tarde, notou-se que os redutores escolhidos poderiam limitar a plena utilização dos 
motores, ao serem utilizados nesta configuração. Para contornar este problema, no imediato, é 
proposto que que se aumente o diâmetro primitivo da roda dentada conectada com o eixo do 
redutor. Como foi visto na secção 2.3.2, de acordo com a norma europeia, os AGVs podem 

Figura 4.8 - Disposição final dos motores 

Figura 4.9 - Módulo de tração do LeanAGV 
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circular a uma velocidade máxima de 1 m/s, havendo fabricantes que referem que os seus AGVs 
circulam a maiores velocidades. 
A proposta, em específico, passa por substituir a redução da corrente por uma ampliação de 
forma a que o LeanAGV possa circular a maiores velocidades. Sabendo que, à saída do redutor, 
a velocidade nominal é de 175 rpm e é necessário que as rodas rodem a cerca de 190 rpm, para 
que o AGV circule a 1 m/s, podemos inferir que é necessária uma ampliação de rácio 1.1. De 
acordo com Quintas e Abreu[55], o fator de correção para rodas dentadas entre 13 e 19 dentes 
é de 1.25 e, com mais de 20 dentes esse fator passa para 1. Desta forma, também se pode alterar 
o valor deste parâmetro modificando o número de dentes de uma roda dentada. Neste caso, é 
proposto que se substitua a roda dentada no redutor por uma de 18 dentes e diâmetro primitivo 
de 62.1 mm, obtendo a ampliação pretendida.  
Aplicando de forma inversa a Equação 4.12, determina-se o binário máximo que pode ser 
transmitido pelo redutor:  

 2×𝑇𝑇
0.0621

× 1.25 = 340 ⇒ 𝑇𝑇 ≈ 8.44 𝑁𝑁𝑚𝑚 (4.13) 

O valor obtido de 8.44 Nm representa 74% do binário nominal do motor. Não permite utilizar 
o motor na sua plenitude, mas que permite ao motor fornecer potencia suficiente para conseguir 
rebocar 300kg a 1 m/s. 
Caso se use uma roda dentada com 20 dentes e 69 milímetros de diâmetro, é possível aplicar o 
binário máximo do motor. 

 
Para eliminar/reduzir este problema e, ao mesmo, propor uma alternativa de acoplamento 
mecânico, foi conceptualizada uma solução que elimina a necessidade de utilização da corrente 
usando acoplamento direto às rodas. 
Solução conceptual 
Foi conceptualizada uma alternativa mecânica à solução implementada que elimina a 
necessidade da utilização de uma transmissão por corrente e a reduz o número de mancais 
necessários. A solução passa pela utilização de um redutor angular compacto que suporte 
elevados esforços radiais conectado diretamente às rodas de tração. O redutor sugerido é o 
modelo WPLPE50 da Neugart.  

Figura 4.10 -  Modificação proposta da transmissão 
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As características principais deste redutor são: 

• 95% de eficiência; 
• 700 N de força radial máxima; 
• Binário de saída máximo de 15 Nm; 
• Custo de 400€. 

Ao utilizar-se um redutor que suporte elevada carga radial, garante-se que o redutor será capaz 
de suportar as forças exercidas pelo peso próprio do AGV assim como as forças resultantes da 
aplicação da potência no solo.  
A Figura 4.12 e a Figura 4.11 mostram a forma proposta de ligação do motor com as rodas. 
Esta solução permite remover a transmissão por corrente e um dos mancais que suportava a 
roda, obtendo-se uma disposição final mecanicamente e visualmente mais simples. Com as 
alterações feitas, a largura total do módulo aumenta para 467 milímetros (versus 392 mm do 
projeto atual) e a distância entre eixos é reduzida para 185.4 milímetros (versus 215.4 mm do 
projeto atual). Os redutores também podem ser introduzidos pelo outro lado da roda, invertendo 
a ligação exibida na Figura 4.12. 
Esta solução também apresenta os seus entraves:  

• o elevado custo do redutor implica que o sistema final também seja mais caro (mesmo 
considerando a remoção da corrente); 

• terá de ser concebido um eixo de tração que acople diretamente ao eixo do redutor; 
• a largura do módulo aumenta podendo originar conflitos com as outras rodas do AGV. 

Para evitar a conceção de um eixo de tração novo, poderia ser utilizado um redutor angular de 
eixo oco. No entanto, devido à escassez de soluções que apresentem medidas e preços 
compatíveis com este projeto, não foi apresentada essa alternativa.  
 

 Figura 4.11 - Demonstração da possibilidade de montagem da solução alternativa proposta 
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4.6 Quadro Elétrico  

À semelhança da estrutura mecânica do módulo de tração, o quadro elétrico foi adaptado de um 
documento esquemático EPLAN, referente ao projeto atual do LeanAGV. Devido às diversas 
modificações realizadas, foi necessário adequar o quadro às necessidades que os novos 
componentes exigem. Foram feitas adaptações ao nível de: 

• Equipamento do circuito de potência correspondente ao acréscimo de corrente nominal 
que os motores propostos irão utilizar 

• Substituição do Arduíno e NUC pelo BeagleBone e módulos I/O 
• Definição dos bornes a usar quadro uma vez que estes não se encontravam 

explicitamente definidos no EPLAN original nem na lista de peças. 
• Redução do tamanho do quadro e disposição dos componentes definida de raiz 

Devido às medidas de proteção implementadas, a redução do número de cabos não foi tão 
substancial como seria de esperar. Idealmente, os módulos remotos estariam no exterior do 
quadro, perto dos atuadores e sensores e apenas seria necessário redirecionar um cabo de 
comunicações e de alimentação. 
Como este quadro foi adaptado de um esquemático pré-existente realizado por uma empresa 
externa ao INESC TEC, foi tomada a decisão de não apresentar pormenores do quadro elétrico 
nesta dissertação, sendo indicado apenas as alterações efetuadas. 

4.6.1 Layout do quadro 

Um aspeto que não foi adaptado do projeto atual do LeanAGV; foi a disposição final dos 
componentes no quadro. Esta alteração profunda deveu-se à substituição do sistema de controlo 
(Arduino e NUC) por uma placa BeagleBone conectada a um sistema I/O modular da WAGO 
por EtherCAT, o que requer adaptações substanciais nas ligações de comunicação.  
Para manter a consistência entre iterações anteriores dos quadros elétricos, os componentes dos 
botões e a sua disposição no topo da caixa foram replicados os mais fielmente possível. Apenas 
o modelo da torre de sinalização é diferente, mas apresenta as mesmas características das torres 

Figura 4.12 - Módulo de tração conceptualizado 
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de sinalização utilizadas anteriormente. Assim garante-se que a interface com os operadores se 
mantém em todos os LeanAGV, nem que estes sejam de gerações diferentes. Esta interface é 
mostrada na Figura 4.13.b. 
Na fase de conceção do quadro elétrico, o AGV disponível no INESC TEC já tinha sido 
entregue ao cliente e, uma vez, que o próprio esquemático não dispunha do layout, não existia 
nenhum ponto de comparação com a disposição que estava a ser escolhida. O quadro 
construído, portanto, não é consistente com os quadros utilizados em iterações anteriores do 
AGV. Este aspeto não é tão crítico como a disposição dos botões uma vez que o acesso ao 
quadro elétrico será feito, em princípio, de uma forma ocasional e por técnicos especializados. 
Este detalhe deve, no entanto, ser revisto e corrigido no futuro de forma a permitir a criação de 
um manual de utilização que possa ser usado em todos os LeanAGV. 

Outro aspeto que motivou a disposição menos convencional do quadro foi a separação entre 
circuito de potência para os motores e os restantes equipamentos, como se pode ver na Figura 
4.13.a. Como os motores utilizados neste sistema têm um consumo elevado de corrente, podem 
gerar ruído que interfere com as comunicações para os outros componentes. Também foi tido 
em consideração que, devido à utilização de dois controladores de motor em vez de um, os 
condutores de potência para os motores teriam que ser duplicados. A disposição dos 
componentes, feita em EPLAN, encontra-se no ANEXO C. 
 
 
 
 
 

Figura 4.13 - Disposição dos componentes e botões no quadro elétrico concebido 

(a)– disposição dos componentes (b) – disposição da interface com o operador 
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4.7 Componentes finais  

Nesta secção é feito o resumo das decisões que foram tomadas no decurso do projeto e que 
foram detalhadas neste capítulo. Ao adicionar esta secção final, é possível facilmente comparar 
a estrutura e configuração inicial, representadas no capítulo 3, com a versão final que é 
expectável deste projeto. Na Tabela 4.13, são indicados os componentes principais a serem 
usados na estrutura do LeanAGV e na Figura 4.14 é apresentada como será feita a comunicação 
entre os diversos componentes já referidos. 
Até ao momento da escrita desta dissertação, a totalidade dos componentes do AGV não se 
encontrava orçamentada. Para efeitos comparativos com, por exemplo, os AGVs da Creform 
indicados na secção 2.1.4, o hardware do LeanAGV concebido nesta dissertação terá um custo 
estimado de 5500 a 6500 euros. 

Tabela 4.13 - Componentes utilizados no novo LeanAGV 

Componente principais Modelo Custo 
aproximado 

Motor Nanotec DB59C 220W 

1865€ 

Redutor Nanotec GPLE60 20:1 

Encoder Nanotec NME 1024 CPR 

Travão Nanotec BWA 11W 

Driver Nanotec N5-2-1 EtherCAT 

Controlador de Sistema BeagleBone Black EtherNet 55€ 

Coupler WAGO 750-354 EtherCAT Coupler 

~320€ 
Módulos I/O 

WAGO 750-430 
WAGO 750-431 
WAGO 750-530 

Scanner de Obstáculos Hokuyo PBS-03JN 920€ 

Sensor Magnético RoboteQ MGS1600C 474€ 

Leitor RFID ID-Inovations ID-12LA (125 kHz) convertido 
para funcionamento sobre EtherCAT 30€ 

Rodas Blickle GTHN 100/20H7 ~70€ 

Estrutura em metal do AGV 
e do módulo de tração - ~1000€ 

Quadro Elétrico (sem incluir BeagleBone e componentes 
WAGO) ~600€ 
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Figura 4.14 - Sistema de controlo e comunicação previsto para o futuro LeanAGV 
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5 Alterações a efetuar ao nível do Software  

Ao nível de software, será necessário reescrever o programa de controlo, segundo a norma IEC 
61131-3, incluindo os blocos que serão responsáveis pela interação com os componentes 
externos. A aposta na modularidade será o ponto fulcral deste capítulo, ou seja, cada bloco de 
funções criado terá que funcionar o mais independentemente possível dos outros blocos e cada 
bloco deve aplicar uma programação standard que permita a sua utilização com diversos 
dispositivos do mesmo tipo (por exemplo, compatibilidade entre vários scanners de obstáculos) 
Será necessário implementar um sistema de controlo de movimento, no qual a aplicação 
desenvolvida é independente do hardware de controlo de movimento usado para implementar 
o sistema, ou seja, o programa desenvolvido tem que ser compatível com diversos controladores 
de motores e deve manter o seu comportamento após uma alteração de hardware. 
O controlo de velocidade de cada roda será realizado pelo controlador do motor, mas os valores 
de referência de velocidade serão obtidos com recurso a um controlador PID, em função da 
distância que o sensor magnético se encontrar do centro da fita 
Como foi referido no capítulo 4, será usado o barramento de dados EtherCAT para comunicar 
com os controladores dos motores e com os módulos I/O, complementado com CANOpen. A 
validação destas redes de comunicação industrial irá demonstrar se, efetivamente, a opção por 
protocolos de alto nível permitirá reduções de tempo significativas na integração dos múltiplos 
dispositivos. 
Antes da programação propriamente dita, foi necessário recolher e analisar dados sobre os 
diferentes componentes envolvidos, perceber a sua lógica para depois a aplicar da forma mais 
correta. 

5.1 Lógica do Scanner de Deteção de Obstáculos 

O scanner de deteção de obstáculos pode detetar 3 áreas distintas, as quais correspondem às 3 
saídas digitais que o scanner possui: 

• Zona de deteção garantida – indicada pela “saída digital 1” do scanner 
• Zona de alerta – indicada pela “saída digital 2” do scanner 
• Zona de segurança – indicada pela “saída digital 3” do scanner 

A configuração típica deste tipo de sensor, e aquela que será considerada nesta dissertação, 
encontra-se apresentada na Figura 5.1. Estas áreas podem ser modificadas dinamicamente 
durante o funcionamento, como representado na Figura 5.2, mas esta opção não será 
considerada nesta dissertação como uma medida a aplicar no software. 
A zona mensurável é a área total que o sensor abrange durante o funcionamento correspondendo 
a um raio de aproximadamente 3 metros e a um ângulo de visão de 180o. No entanto, a 
transgressão desta zona pode não ser indicada pelo scanner por se tratar de uma zona garantida 
de deteção.  
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A área de deteção garantida localiza-se na zona frontal do scanner. Esta área tem cerca de 2 
metros de largura e 3 metros de comprimento e abrange a zona de alerta e a zona de segurança. 
Quando esta zona está ativa, podem ser tomadas medidas preventivas como, por exemplo a 
redução da velocidade do AGV. A área e configuração desta zona não são passíveis de 
modificações. 
A zona de alerta indica uma zona onde há potencial perigo para a colisão do AGV. Caso algum 
objeto ou humano entrem nesta área, medidas preventivas devem ser tomadas. Essas medidas 
podem passar pela emissão de um sinal sonoro acompanhado por uma redução gradual de 
velocidade que permita a paragem em segurança do AGV, caso seja necessário. 
Caso a zona de segurança seja obstruída, o AGV inicia a manobra de travagem de forma a evitar 
o contacto com o obstáculo. O AGV pode retomar o percurso automaticamente, após a remoção 
do obstáculo ou pode esperar por uma ordem de confirmação na HMI. O software referido nesta 
dissertação foi feito tendo em consideração o primeiro caso.  

 
Figura 5.1 - Zonas detetadas pelo sensor de obstáculos Hokuyo PBS-03JN. Adaptado[12] 

 
Figura 5.2 - Alternativas à disposição das zonas do scanner 

5.2 Lógica do Sensor Magnético 

O sensor produz um valor que é a distância da fita do centro da faixa. Esta variável tem como 
valores números inteiros positivos ou negativos. Estes dependem da distância entre a fita 
magnética e o centro do sensor. O centro do sensor é considerado como a origem do eixo, sendo 
que para a esquerda os valores são negativos e para a direita são positivos [14]. Esta informação 
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é transmitida ao controlador que a usa para corrigir a direção. Um PID pode ser implementado 
de forma a melhorar a precisão e tempo de resposta. O AGV pára quando deixa de detetar a fita 
magnética. 
O sensor possui um algoritmo interno para detetar e gerir bifurcações até duas vias e 
intersecções ao longo do percurso. Internamente, o controlador assume sempre que duas faixas 
estão presentes: uma faixa esquerda e uma faixa direita. Ao seguir uma única faixa, o sensor 
considera que as 2 faixas são sobrepostas. Ao entrar numa bifurcação, a faixa alarga-se, assim 
como a distância entre as faixas esquerda e direita. Quando se aproxima de intersecções, o 
sensor detetará uma expansão súbita das faixas esquerda e direita, mas continuará a operar da 
mesma maneira que em bifurcações.  
Para determinar qual faixa deve seguir numa bifurcação ou quando deve parar, o AGV deve 
obter essa informação antecipadamente. Essa informação pode surgir de diversas fontes: 

• Percurso pré-definido pelo controlador que indica a direção a tomar em cada local; 
• Etiqueta RFID que contêm informações relativas à ação a tomar em cada local; 
• Sistema de gestão de frota que, em função da identificação de uma etiqueta RFID 

detetada, informa o AGV sobre a ação a tomar – Este sistema não será considerado 
durante a programação inicial, mas deverá ser integrado no futuro; 

• Marcadores magnéticos que são pedaços de fita magnética localizados à esquerda e/ou 
à direita da pista central. Os marcadores fornecem um método muito simples e 
económico para identificar locais específicos ao longo do percurso. Numa bifurcação, 
o AGV segue pela faixa da esquerda, caso encontre um marcador à esquerda e, pela 
direita, caso o marcador se encontre do lado direito.  
Marcadores localizados simultaneamente no lado esquerdo e no lado direito indicam 
um local de paragem. Uma representação gráfica deste comportamento encontra-se 
exibida na Figura 5.3. 

 
Figura 5.3 - Ações a tomar na deteção de marcadores[45] 

5.3 Modularidade 

A modularidade neste sistema passa pela flexibilidade de utilização de diversos componentes, 
podendo ser retirados ou adicionados caso haja necessidade. 
Foi criado um Bloco de Funções para cada componente que está previsto instalar no AGV, 
sendo criado mais alguns blocos para funções auxiliares. O programa é constituído por blocos 
que terão se ser obrigatoriamente implementados de forma a assegurar as funções básicas de 
movimento e de segurança. Os restantes blocos correspondem a componentes que acrescentam 
outras funções ao sistema que não as estritamente essenciais. O sistema deve funcionar apenas 
recorrendo às funções essenciais e, caso se adicione outro componente, o sistema deve adaptar-
-se e definir o seu comportamento em função do novo componente. 
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Apenas foram criados Blocos de Funções para os componentes e funções previstos no projeto 
atual do LeanAGV. A introdução de um componente de um tipo diferente, implica a criação de 
um novo Bloco de Funções correspondente a esse tipo de dispositivo. Esse bloco pode ser 
concebido em Texto Estrutural, tal como os blocos aqui descritos, ou noutra linguagem prevista 
na norma IEC 611131-3. 
Em função dos componentes disponíveis, pode-se conceber 4 configurações possíveis. O 
conjunto de blocos de funções final deve permitir  

• AGV com sensor magnético 
o Nesta configuração, a mais simples, o AGV guia-se seguindo a fita magnética 

colocada no chão e efetua os comandos de movimento e paragem segundo 
marcadores magnéticos colocados ao lado da linha principal. O único método de 
paragem do AGV nesta situação baseia-se no acionamento do relé de segurança 
através do botão de emergência ou embate nos para-choques frontais. Após cada 
embate, o relé de segurança deve ser rearmado manualmente. O AGV deve, 
portanto, circular a velocidades mais reduzidas e/ou transportar cargas mais 
leves de forma a reduzir danos humanos e materiais em caso de embate. 

• AGV com sensor magnético e scanner de obstáculos 
o A adição do scanner de obstáculos permite que se proceda a paragens 

antecipadas evitando embates e evitando a atuação do relé de segurança, 
aumentando a autonomia e segurança do sistema. 

• AGV com sensor magnético e leitor de RFID 
o Neste modo, o AGV recebe as instruções de movimento através dos dados 

contidos nas etiquetas RFID colocadas ao longo do percurso. 
• AGV com sensor magnético, scanner de obstáculos e leitor de RFID 

5.4 Validação dos protocolos 

A validação dos protocolos a serem utilizados é um passo importante para auferir se 
efetivamente se verifica a redução de tempo ao nível de desenvolvimento de funções de baixo 
nível que é expectável obter devido à utilização de perfis de dispositivo, tanto no protocolo 
CANOpen como EtherCAT. Os ficheiros descritivos dos dispositivos testados com estes 
protocolos foram transferidos e instalados a partir do website dos diversos fabricantes. Estes 
ficheiros em formato ESI ou EDS (conforme se trate de EtherCAT ou CANOpen, 
respetivamente), permitem introduzir e mapear as variáveis de entrada e saída que serão 
controladas em cada dispositivo, no software de programação.  
Após a instalação do ficheiro descritivo pode-se: definir os PDOs que se pretende enviar e 
receber de forma contínua; definir os SDOs a receber periodicamente; mapear as variáveis de 
leitura.  
O CODESYS possui uma função que procura os dispositivos na rede e efetua a sua 
configuração de rede de forma automática, sendo que esta função pode ser utilizada com os 
protocolos referidos. Esta função detetou e configurou perfeitamente os dispositivos EtherCAT, 
tendo inclusive detetado os módulos de entradas e saídas digitais. Não foi, no entanto, capaz de 
detetar o sensor magnético comunicando por CANOpen. 
O protocolo EtherCAT foi testado no Coupler WAGO 750-354 EtherCAT e nos controladores 
de motor Nanotec N5-2-1. Os testes nestas circunstâncias foram efetuados com sucesso e com 
relativa facilidade demonstrando que este protocolo permite, efetivamente, reduzir o tempo de 
instalação e configuração de dispositivos num sistema. 
O protocolo CANOpen foi testado, numa fase inicial, nos controladores de motor AMC 
DZCANTE, instalados num robô no INESC TEC e, numa fase posterior, nos sensores 
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magnéticos RoboteQ MGS1600C e MGS1600GY, com versões de software estável e de pré-
produção. A conexão aos controladores de motores foi relativamente simples ainda que mais 
demorada e trabalhosa que a ligação por EtherCAT. A validação do código, por sua vez, não 
teve o sucesso desejado. O controlo de motores no CODESYS é efetuado através dos blocos de 
funções SoftMotion já incorporados no software. Recorrendo a estes blocos, foi possível efetuar 
a ligação com os controladores, mas a ligação CAN falhava sempre que se tentava introduzir 
movimento aos motores. Foram tentadas diversas soluções como a alteração de tempo de ciclo, 
alteração dos PDOs e SDOs, entre outras, sendo que nenhuma resultou. A movimentação dos 
motores só foi conseguida através da utilização dos blocos de funções SoftMotionLight e, como 
já visto no estado da arte, a utilização destes blocos limita as opções de controlo possíveis. Por 
outro lado, devido à simplicidade de controlo e programação, a utilização de blocos 
SoftMotionLight é viável para a utilização básica do AGV garantindo ainda que o programa 
criado seja compatível com uma quantidade superior de controladores. 
A ligação ao sensor magnético por CANOpen revelou mais problemas não tendo sido possível 
sequer efetuar-se a ligação ao sensor pela rede CAN. De forma a eliminar o maior número de 
variáveis que pudessem estar na origem desta falha, foram efetuados múltiplos testes recorrendo 
a várias versões de hardware e software, não tendo sido obtidos resultados positivos. Chegou-
se à conclusão que o problema da ligação residia nas configurações do CODESYS. Novamente, 
foram experimentadas diversos conjuntos de configurações no software, alterando-se, por 
exemplo, a taxa de transferência, envio de mensagens HEARTBEAT e de sincronização, tendo 
sido feitos progressos, mas sem sucesso na ligação.  
Destes testes, é possível verificar que a integração e comissionamento de componentes usando 
o protocolo EtherCAT, teve resultados extremamente positivos, revelando uma facilidade de 
integração superior aos dispositivos que recorrem a CANOpen. Fazendo uma retrospetiva, 
verifica-se que a opção de usar, principalmente, o protocolo EtherCAT no LeanAGV revelou-
se a mais acertada, em detrimento do protocolo CANOpen. 
A incapacidade em obter uma ligação válida por CANOpen levou a que se encontrasse uma 
forma de comunicação alternativa: ligação através dos inputs/outputs digitais e do output 
analógico que o sensor magnético oferece. Esta ligação seria efetuada através da ligação às 
entradas e saídas do sistema modular de I/O da WAGO. Há diversas vantagens na utilização 
desta alternativa: 

• Encaminhamento para o objetivo de obter um sistema baseado num protocolo único, 
neste caso sobre EtherCAT, removendo a necessidade de usar o protocolo CANOpen e 
a necessidade de utilizar a cape CAN/RS485; 

• Facilidade de programação – apenas são utilizadas 6 variáveis, sendo 5 delas discretas 
e uma analógica. 

Esta solução também acarreta desvantagens relativamente à ligação por CANOpen, tais como: 

• Menor quantidade de dados obtidos do sensor. O dado mais crítico a ser modificado é a 
leitura das “pistas”. Com este método, o sensor apenas envia dados como se tratasse 
apenas de uma pista em vez de duas, aumentando a resolução de leitura. Como se pode 
ver pela Tabela 5.1, a utilização do sinal analógico apenas nos permite obter a posição 
relativamente à fita magnética, enquanto o protocolo CAN permite obter e controlar 
todos os parâmetros respeitantes ao sensor; 

• Suscetibilidade do sinal analógico ao ruído que pode alterar os valores de leitura; 
• Maior quantidade de cablagem e acrescida complexidade no direcionamento no quadro 

elétrico.  
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Tabela 5.1 - Diferenças entre os diferentes protocolos usado no sensor RoboteQ [45] 

 
O problema da cablagem excessiva pode ser contornado, ligando os cabos de dados do sensor 
magnético às portas de entrada e saída presentes nos controladores dos motores. Tanto os 
controladores Nanotec como o controlador RoboteQ tem as conexões necessárias para este 
propósito. Inclusive, a própria fabricante do sensor magnético prevê este tipo de ligações com 
os controladores da marca usando MultiPWM [45]. Como o sensor magnético se encontra 
próximo dos controladores, esta solução apenas necessita que os cabos de alimentação sejam 
redirecionados para o quadro elétrico. 

5.5 Blocos de Funções concebidos 

Para que o AGV atue como é desejado, é preciso conceber um programa de controlo robusto, 
fácil de utilizar e que garanta todas as funcionalidades gerais e de segurança que lhe são 
esperadas. Estes blocos de funções terão de ser concebidos para controlar os diversos 
equipamentos a que estão destinados, mas têm que ter uma programação standard que permita 
a “reutilização“ deste código. 
O utilizador final/programador do sistema apenas terá acesso às variáveis de entrada e saída 
dos blocos de funções não podendo aceder ao código dentro do bloco. Daí que cada bloco deve 
possuir versatilidade e robustez suficientes de forma a permitir a sua implementação em 
diversos contextos e dispositivos com o mínimo de alterações ao código possíveis. O 
programador de sistema deve, no entanto, ter acesso a um número suficiente de variáveis para 
poder utilizar estes blocos flexivelmente. O programador de sistemas também terá de mapear 
corretamente as variáveis de entrada e saída dos módulos I/O e outros dispositivos de acordo 
com as variáveis definidas na Global Variable List. 
Em alguns casos, o bloco principal contém outro bloco de funções ou funções que substituem 
operações repetidas que, em outro caso, teriam que ser refeitas sempre que fossem precisas. 
Este caso aplica-se ao bloco STATIONS_SEQUENCE que apenas será usado em conjugação 
com o bloco STATIONS. 
Como foi referido anteriormente, o programa é constituído por blocos que terão que ser 
obrigatoriamente usados e blocos que podem ser acrescentados conforme as necessidades do 
sistema. Para cada bloco terá que ser concebida uma ficha com as especificações de cada bloco 
e a definição das suas saídas e entradas, à semelhança do que ocorre com os blocos já 
incorporados no CODESYS. 

5.5.1 Blocos Obrigatórios 

MAG_SENSOR e MAG_SENSOR_CAN 
Este bloco é responsável por adquirir todos os sinais provenientes do sensor magnético, 
processá-los e enviar dados de comando para o sensor magnético.  
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Foram definidos 2 módulos separados: um para ser usado com CANOpen 
(MAG_SENSOR_CAN) e outro para receber/enviar sinais analógicos e digitais 
(MAG_SENSOR).  
O bloco MAG_SENSOR funciona juntamente com o bloco LEFT_OR_RIGHT. Este bloco 
recebe informação do próprio MAG_SENSOR, do leitor de RFID e do bloco STATIONS e, a 
partir da informação recebida, define a direção que o AGV deve tomar e envia o comando 
respetivo para o bloco MAG_SENSOR. O bloco MAG_SENSOR, por sua vez, ativa a variável 
binária correspondente à pista que o sensor magnético deve seguir. 
O bloco SENSOR_MAG também recebe a variável analógica referente ao desvio do centro do 
sensor magnético relativamente à fita. Esta variável é processada através de um controlador 
PID, sendo obtido como variável de saída um erro de posição que será comunicado ao bloco 
MOV. 
O bloco SENSOR_MAG_CAN funciona de forma semelhante ao anterior, mas em vez de usar 
uma variável analógica para determinar o posicionamento em relação à fita, este usa números 
inteiros positivos ou negativos que indicam a posição da fita. O número 0 corresponde ao centro 
da fita. Como cada pista envia diferentes números da sua posição relativa, os valores indicados 
pelas duas pistas podem ser interpolados para obter uma precisão maior. 
MOV 
Este bloco é responsável por controlar o movimento do sistema de tração. Para este efeito, são 
utilizados blocos de funções do SoftMotion, já incluídos no CODESYS. Estes blocos permitem, 
de uma forma facilitada, ter acesso a diversas funções de controlo de motores, reduzindo o 
tempo e trabalho necessários para implementar estas funções de baixo nível. Foram utilizados 
os seguintes blocos Softmotion: 

• MC_Power – Ativa os controladores 
• MC_MoveVelocity – Controla os motores em velocidade 
• MC_Halt – Reduz a velocidade dos motores enquanto um objeto se encontrar à frente 

do AGV. Caso o objeto se mantenha tempo suficiente à frente do AGV, reduz a 
velocidade até parar por completo, retomando o movimento assim que o objeto sair da 
frente. Só é utilizado na presença do scanner de obstáculos. 

• MC_Stop – Efetua a paragem dos motores  
A velocidade para cada motor em cada instante é definida em função da velocidade de 
referência e do ganho indicados pelo utilizador, pelo erro de posição do sensor magnético obtido 
pelo bloco MAG_SENSOR e pelo bloco LASER, em caso da presença do scanner no sistema. 
Em caso de paragem num posto de carga ou descarga, o AGV retomará o movimento após um 
tempo definido, quando o botão START for pressionado ou quando um botão for pressionado 
na HMI. 
O estado dos botões de START, STOP, Função 1 e Função 2 são lidos por este bloco que se 
encarrega de efetuar a ação correspondente. O estado do relé de segurança também é lido por 
este bloco. 
STATIONS  
Este bloco define a sequência de direções que o AGV deve tomar para alcançar o destino final. 
Este bloco tem caracter temporário e apenas será usado para propósitos demonstrativos na 
versão inicial do software, uma vez que, será expectável que este bloco seja substituído por uma 
interface com o sistema de gestão de frota.  
Para os efeitos demonstrativos referidos, foi idealizada uma situação com 3 estações de 
carga/descarga. Neste bloco de funções é definido todas as sequências que o AGV deve tomar 
se pretender dirigir-se para uma estação a partir de qualquer uma das outras. Este método 
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apresenta problema de escalabilidade uma vez que o número de sequências a definir aumenta 
exponencialmente com o número de estações. De forma a facilitar a inserção destas sequências, 
foi criado um bloco de funções auxiliar, STATIONS_SEQUENCE. Este bloco define as ações 
que o AGV deve tomar entre bifurcações desde a estação de partida até à estação de chegada. 
É inserido diretamente no bloco STATIONS e permite que apenas se tenha que definir que 
direção o AGV deve tomar na sequência de bifurcações que o AGV irá encontrar entre um par 
de estações. 

5.5.2 Blocos Opcionais 

LASER 
Este bloco lê o estado das saídas do scanner e indica ao bloco MOV a ação que este deve tomar. 
Se a variável indicativa de problemas no scanner for ativada, o AGV interrompe o movimento. 
O mesmo acontece caso a variável correspondente à zona de segurança seja ativa. Caso um 
objeto ou humano entre na zona mensurável do laser, ativa uma variável correspondente que, 
por sua vez, aplica uma redução percentual de velocidade predefinida. Caso a zona de alerta 
seja violada, a velocidade do AGV é gradualmente reduzida.  
RFID 
As tramas contidas em cada etiqueta RFID contêm 5 parcelas que indicam diferentes tipos de 
informação:  

1. Velocidade a adotar (baixa ou alta)  
2. Direção a tomar na próxima bifurcação/intersecção (direita ou esquerda) 
3. Ordem de paragem (para parar ou não) 
4. Informação personalizável  
5. Identificação da etiqueta em código hexadecimal 

O bloco RFID terá de ser capaz de ler estes dados, processá-los e enviar ordens aos blocos 
MOV e RIGHT_OR_LEFT, conforme o caso. Essas ordens podem ser contidas numa única 
WideString ou em diversas variáveis reais e boleanas. 
Como referido no capítulo 4, durante o período da realização da dissertação, não houve 
progresso suficiente para obter um leitor de RFID funcional. Por esse motivo não foi criado 
nenhum bloco específico para ser utilizado com este sensor.  
COURSE 
Apesar de este robô não necessitar de usar odometria como método de localização, foi 
conceptualizado um bloco de funções que, em complementaridade o visualizador do 
CODESYS, permitisse registar pontos de passagem do AGV. Este conjunto de pontos, após 
utilização prolongada, permitiria obter um mapa do percurso do AGV. 
MANUAL_JOG 
É comum exigir que o AGV seja conduzido manualmente, para colocá-lo em determinada 
posição ou movê-lo ao longo de um caminho não marcado. O bloco que funciona dentro do 
controlador altera do comando automático para o comando manual quando se pressiona o botão 
correspondente à “Função 1” e denomina-se MANUAL_JOG. O comando manual é 
comandado com recurso a uma interface gráfica no visualizador. Esta interface gráfica pode ser 
vista na Figura 5.4. Futuramente, botões, um joystick, um PLC ou um rádio RC poderão ser 
conectados ao controlador como alternativas. 
Para o controlo dos motores neste modo, recorreu-se ao bloco de funções SoftMotion MC_Jog 
que permite definir parâmetros como: sentido de rotação, velocidade, aceleração e 
desaceleração. 
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Figura 5.4 - Interface gráfica do modo manual 

5.6 Interface do utilizador  

A interface do utilizador consistirá em duas partes: a interface de programação e a HMI. 
A interface de programação para os programadores de fábrica será o programa principal a correr 
no SoftPLC. O objetivo desta interface é fornecer ao programador de sistemas de uma fábrica 
a hipótese de programar o AGV conforme os requisitos estabelecidos. O programador poderá 
recorrer à linguagem que pretender, desde que seja uma linguagem prevista na norma IEC 
61131-3.  
O programador deverá usar os blocos obrigatórios e os blocos correspondentes aos dispositivos 
adicionais que forem adicionados ao sistema. Cada bloco conterá diversas entradas e saídas que 
o programador deverá mapear corretamente. As entradas e saídas disponíveis para este efeito 
estão indicadas na Tabela 5.2. As variáveis não se encontram legendadas porque, tendo em 
conta o contexto inserido e o seu nome, é percetível qual a sua função no programa. 
A HMI (Human-Machine Interface) é a interface entre o AGV e os operadores da fábrica, ou 
seja, um painel do operador. Esta é a principal ferramenta pela qual os operadores e supervisores 
de linha coordenam e controlam os processos industriais e de fabrico numa empresa. As HMI 
servem para traduzir variáveis de processo complexas em informações utilizáveis e acionáveis. 
Fornecem informações operacionais sobre o processo e permitem o controlo e otimização, 
regulando a produção e os objetivos do processo [57].  
Numa fase inicial, a HMI apenas complementará as funções disponíveis fisicamente no quadro 
elétrico disponibilizando, através de um ecrã tátil presente no AGV, opções que permitem aos 
operadores definirem qual a estação à qual o AGV se deve dirigir após um ponto de carga ou 
descarga. Conforme as necessidades futuras, poderá ser alterada de forma a fornecer 
informações mais complexas, como o número de transportes efetuados e outras estatísticas 
úteis. 
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Tabela 5.2 - Variáveis acessíveis ao utilizador final 

Blocos Entradas Saídas 

LASER 

xScan_Out1 : BOOL; 
xScan_Out2 : BOOL; 
xScan_Out3 : BOOL; 

xScan_Trouble : BOOL; 

rLaserVel: REAL; 
bLaserStop  : BOOL; 
bLaserHalt : BOOL; 
bLaserSlow : BOOL; 

MAG_SENSOR e 
MAG_SENSOR_CAN 

rPropGain : REAL; 
rDerGain : REAL; 
rIntGain : REAL; 
rSelTrack: REAL; 

bTrackDetected : BOOL; 
bGoLeft : BOOL; 

bLeftMarker : BOOL; 
bGoRight : BOOL; 

bRightMarker : BOOL; 

rPosError: REAL; 
bNoTape: BOOL; 

bSelLeftTrack: BOOL; 
bSelRightTrack: BOOL; 

RIGHT_OR_LEFT 

bRightMarker : BOOL; 
bLeftMarker : BOOL; 

bRfidLeft : BOOL; 
bRfidRight : BOOL; 

bGoLeft : BOOL; 
bGoRight : BOOL; 

bStop : BOOL; 

RFID Não Definido 

bRfidLeft : BOOL; 
bRfidRight : BOOL; 
bRfidSlow : BOOL; 
bRfidStop : BOOL; 

bRfidMaxVel : BOOL; 
rRfidNumber : REAL; 

MOV 

rDefaultVel : REAL 
rPosErrorLeft : REAL; 

rPosErrorRight : REAL; 
rLaserVel: REAL; 

bLaserHalt: BOOL; 
bLaserSlow: BOOL; 
rLinearVel: REAL; 
rPosError : REAL; 
bNoTape: BOOL; 

bManualJog: BOOL; 
bStartUp : BOOL; 
bOnMove : BOOL; 

bDrvStarted : BOOL; 

MANUAL_JOG 

bManualForward : BOOL; 
bManualBackward : BOOL; 

bManualLeft : BOOL; 
bManualRight : BOOL ; 

bManualJog: BOOL; 

 

COURSE bRegistOn: BOOL;  
STARTUPDRIVE bStartUp: BOOL;  

STATIONS iNextSt : INT; 
fbSeqSt: STATION_SEQUENCE; 

bGoLeft: BOOL; 
bGoRight: BOOL; 

STATION_SEQUENCE 
bFork_1 : BOOL; 
bFork_2 : BOOL; 
bFork_3 : BOOL; 

bGoLeft: BOOL; 
bGoRight: BOOL; 
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6 Conclusões e perspetivas de trabalho futuro  

6.1 Conclusões  

Nesta dissertação, procedeu-se ao estudo e desenvolvimento de uma solução AGV de elevada 
modularidade, tendo como base o LeanAGV, de baixo custo, do INESC TEC. 
A solução atual do LeanAGV, por ser uma solução customizada, partilha fragilidades com a 
maioria dos AGVs oferecidos pela indústria ao nível da integração de componentes externos e 
dificuldade de programação por não-especialistas. Apesar de avanços significativos nesta área, 
há muito ainda a fazer no sentido de melhorar as falhas detetadas e adaptar os sistemas AGVs 
às constantes exigências do mercado consumidor. 
As vantagens proporcionadas pela integração da modularidade em sistemas robóticos como: o 
aumento da velocidade de desenvolvimento; aumento da tolerância a falhas dos sistemas e 
possibilidade de reutilização do código em vários componentes, levam a concluir que a 
abordagem à modularidade e sua normalização são vertentes que devem ser desenvolvidas para 
obtenção de sistemas mais flexíveis. 
Foi testada a facilidade de integração das duas redes de comunicação industrial que serão 
integradas no novo LeanAGV: EtherCAT e CANOpen. O protocolo EtherCAT foi testado com 
sucesso demonstrando que a utilização de protocolos de alto nível, que permitam a utilização 
de perfis de dispositivos, reduzem substancialmente o tempo de comissionamento e integração 
dos componentes que lhes deem uso. O protocolo CANOpen demonstrou ser de integração mais 
difícil, relativamente ao EtherCAT, tendo sido necessário despender muito tempo na sua 
configuração. Não foi possível, no entanto, testar este protocolo com o sensor magnético. Uma 
das razões plausível para o insucesso do teste é a má elaboração, por parte do fabricante, do 
ficheiro descritivo do dispositivo, demonstrando que o fabricante destes próprios dispositivos 
é também responsável pelo ritmo que estes são aceites no mercado.   
O uso de blocos pré-programados no CODESYS como, por exemplo, os blocos de funções 
SoftMotion, oferecem uma interface standard para serem usados com diversos tipos de 
dispositivos, o que permite reduzir substancialmente o tempo e esforço de programação e, 
especialmente, reduzir/eliminar o tempo dedicado à programação de funções de baixo nível 
específicas para cada componente. Ao utilizar-se esta norma complementada a uma abordagem 
de blocos de interface modulares, abre-se a porta a que estes programas sejam compatíveis com 
um grande número de sistemas, permitindo a “reutilização” do código em AGVs de vários tipos 
e fabricantes. 
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6.2 Trabalhos Futuros 

A envergadura que o desenvolvimento de um AGV exige, implica que terá que ser dada 
continuidade a este projeto. Com vista à sua continuidade, são apresentadas de seguida algumas 
sugestões de trabalho futuro. 
O trabalho de desenvolvimento e otimização do software terá que ser retomado e 
funcionalidades extra ao nível da navegação e planeamento de trajetórias terão de ser 
adicionadas, para obter um sistema final capaz de lidar com todas os requisitos e 
imprevisibilidades da aplicação de um AGV em ambiente industrial.  
Os mecanismos de integração com sistemas de fábrica terão de ser incorporados através de OPC 
UA, permitindo a utilização do modo remoto do AGV e aumentando a integração e flexibilidade 
deste no sistema industrial.  
Adicionalmente, sugere-se a melhoria da interface com o utilizador da aplicação de controlo do 
veículo e, se houver viabilidade, sugere-se a criação uma aplicação para dispositivos móveis 
que permita o controlo remoto do AGV ou, que permita a monotorização de informações sobre 
o seu estado ou estatísticas de utilização. 
As alternativas mecânicas ao módulo de tração apresentadas nesta dissertação poderão ser 
estudadas e validadas no sentido de virem a ser integradas em futuras gerações do LeanAGV 
Finalmente, deve ser criado um manual para programação e operação do software concebido, 
assim como para a manutenção do hardware, em especial, o quadro elétrico. 
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ANEXO A: Estrutura de um programa segundo a Norma IEC-61131-3 

 
Figura 6.1 - Estrutura de um programa segundo a Norma IEC-61131-3[31] 
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ANEXO B: Especificações da placa BeagleBone Black Ethernet 

Tabela 6.1 - Especificações da placa BeagleBone Black Ethernet[37] 
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ANEXO C: Esquema com disposição dos componentes no quadro 
elétrico 
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