
Resumo 
 
Robôs móveis autónomos têm despertado um crescente interesse em diversos tipos de 

aplicações, tornando-se uma área de intensas pesquisas científicas relacionadas com o 

projecto de novas arquitecturas de locomoção e com o desenvolvimento de novos 

algoritmos para controlo e navegação. 

Este trabalho aborda dois pontos fundamentais para o sucesso de robôs móveis 

autónomos nas suas tarefas: o controlo individual dos robôs e a coordenação e 

cooperação entre os robôs. Os robôs móveis utilizados neste trabalho são do tipo 

omnidireccionais (ou holonômicos) com rodas. Estes tipos de robôs possuem uma 

vantagem significativa sobre os robôs não-holonômicos, pois podem movimentar-se em 

todas direcções independentemente de sua orientação. 

Com o objectivo de controlar os robôs no seguimento de trajectórias, foram 

desenvolvidas duas estratégias de controlo. A primeira estratégia é baseada na 

realimentação parcial do estado do robô, acção esta mais relacionada com a reacção, 

busca-se com esta estratégia um controlador flexível com baixo tempo computacional. 

A segunda estratégia aborda o conceito de antecipação ou predição, ideal para este 

tipo de aplicação onde se conhece as referências futuras, que são as trajectórias a 

seguir. Resultados de simulação e resultados reais com os robôs no seguimento de 

trajectórias são comparados e analisados. 

Para a coordenação e cooperação dos robôs, desenvolveu-se uma arquitectura para a 

execução de tarefas complexas em ambientes dinâmicos. A arquitectura é baseada na 

definição de diferentes tácticas, operações coordenadas, papéis, tarefas e acções. Os 

papéis permitem a configuração de um comportamento individual pela execução de 

tarefas específicas usando um determinado conjunto de acções. 

Finalmente, a arquitectura é testada em um ambiente dinâmico onde a cooperação e a 

coordenação individual dos robôs são essenciais. 

 

 

 

 



Abstract 
 

Autonomous mobile robots have aroused an increased interest in diverse types of 

applications, becoming an area of intense scientific research related to project of new 

locomotion architectures and the development of new algorithms for control and 

navigation. 

This work presents two fundamental approaches to success of autonomous mobile 

robots in its tasks: the individual control of the robots and the coordination and 

cooperation between them. Omnidirectional(or holonomics) wheeled mobile robots are 

used in this work. These robots have a significant advantage over the non-holonomics 

ones, they can move at any time in any direction regardless its orientation. 

In order to deal with the individual control of the robots, two control strategies of 

trajectory tracking for omnidirectional vehicles had been developed. Giving attention to 

real-time applications, the first control strategy presents a low computational cost 

approach based on robot partial state feedback. The second strategy is based on the 

concept of prediction, being ideal for applications where the future references are 

known, in this case, the trajectories to follow. Real and simulation results of the robot 

trajectory tracking are compared and analyzed. 

Also, an architecture for coordinating multiple autonomous robots in the execution of 

cooperative tasks is presented. The architecture is based on the definition of a strategy 

that uses different tactics, coordinated operations and roles. The roles enable to 

configure individual behaviour by performing specific tasks using a given set of actions. 

Finally, the architecture is tested in a dynamic environment where the cooperation and 

the individual control of the robots are essential. 

 


