
Resumo 

O trabalho descrito nesta tese enquadra-se na área dos sistemas robóticos de locomoção bípede. 

Estes sistemas mecânicos exibem fenómenos cinemáticos e dinâmicos de natureza complexa que 

dificultam a sua análise e o seu controlo. Alguns algoritmos desenvolvidos recentemente encontram-

se ainda numa fase embrionária, razão pela qual é necessária uma investigação mais profunda dos 

fenómenos em jogo. Assim, aspectos tais como a robustez dos algoritmos, fenómenos e efeitos de 

impactos, métodos de acomodação ao ambiente e capacidade de adaptação estão pouco estudados. 

A consideração destes tópicos deverá lançar luz sobre algumas das lacunas mencionadas e, assim, 

proporcionar o desenvolvimento de conhecimento científico que permita ampliar o campo de 

aplicação dos sistemas artificiais de locomoção.  

Os problemas abordados nesta tese situam-se nos domínios da modelização cinemática e dinâmica 

de estruturas bípedes planares, da análise das suas propriedades mais relevantes, da avaliação e 

optimização do seu desempenho e da implementação de algoritmos e estratégias de controlo 

apropriadas. Dada a complexidade envolvida, a estratégia adoptada passa pela compreensão da 

natureza específica deste tipo de locomoção e dos princípios que lhe estão subjacentes. Por um lado, 

merece destaque o estudo de modelos simples e que, uma vez organizados em estruturas mais 

complexas, aproximam as funcionalidades encontradas na locomoção humana. Por outro lado, a 

estratégia de optimização do desempenho engloba os três níveis de descrição dos fenómenos 

envolvidos, ou seja, planeamento, cinemática e dinâmica. A metodologia proposta tem por base a 

definição de um conjunto de parâmetros coerentes com o processo de locomoção, cuja influência no 

desempenho global é analisada à luz de perspectivas diferentes, mas complementares.  

Estes são os elementos principais que deram origem ao controlador proposto que apresenta uma 

estrutura híbrida que alterna entre controlo de força da perna em contacto com o meio ambiente e 

controlo de posição da perna que se movimenta no espaço livre. As forças de interacção com o solo 

são o elemento chave em torno do qual se implementam novas estratégias de controlo que 

proporcionam níveis de acomodação, adaptação e estabilidade dinâmica adequados às exigências 

impostas à locomoção no plano. Deste modo, as ferramentas de simulação computacional que foram 

desenvolvidas combinam métodos clássicos com estratégias e conceitos mais inovadores.  

Abstract 

The work described in this thesis concerns the area of robotic biped locomotion systems. These 

mechanical systems exhibit complex kinematic and dynamic phenomena that make difficult their 

analysis and control. The most recent algorithms are still in an early stage of development, justifying a 

deeper investigation in what concerns their major problems. Topics such as the algorithm robustness, 

impact effects, compliance and adaptation are far from being established. The current research 



represents a step towards a better understanding of these topics, providing the scientific knowledge 

needed to increase the field of application of the artificial locomotion systems.  

The main issues addressed in this thesis fall in the problem domain of kinematic and dynamic 

modeling of planar structures, analysis of their relevant aspects, performance evaluation and 

optimization, and implementation of control algorithms and strategies. The main purpose is to gain 

insight into the nature of bipedal walking by exploiting its properties and understanding the principles 

underlying the control challenges. It deserves special attention the study of simple physical models 

that are well understood and can approximate, when organized in more complex structures, some of 

the functionalities found in the human locomotion. On the other side, the performance optimization 

includes the three levels of description involved: trajectory planning, kinematics and dynamics. The 

proposed methodology is based on a set of parameters that are coherent with the locomotion process 

and whose influence in the global performance is analyzed from different viewpoints.  

In this line of thought, the control architecture presents a hybrid structure changing between force 

control for the leg in contact with the ground and position control for the leg moving in the free space. 

The interaction forces are the key element through which new control strategies are proposed to 

provide the level of compliance, adaptation and dynamic stability required to perform the locomotion 

tasks on the plane. In this way, the simulation tools developed combine classic methods with new 

ideas and techniques.  


