
Resumo 

Esta dissertação aborda questões relacionadas com a geração de trajectórias de veículos autónomos 

e operados remotamente. A abordagem realizada considerou o tipo de restrições cinemáticas 

presentes num veículo de modo que seja possível conduzi-lo através de trajectórias realizáveis. A 

possibilidade de gerar trajectórias que evitem a saturação dos actuadores dos veículos é também 

considerada e mostrada a sua influência no desempenho do sistema.  

A aplicação dos métodos de geração de trajectórias incidiram sobretudo sobre dois tipos de veículos 

subaquáticos: Veículos Subaquáticos Autónomos (VSA) e Veículos Subaquáticos Comandados 

Remotamente (ROV). Estes tipos de veículos requerem um projecto adequado de sistemas de 

geração de trajectórias dadas as suas aplicações específicas de inspecção e monitorização. Assim, 

nesta tese são apresentadas algumas soluções para a problema da geração de trajectórias 

realizáveis para os veículos, a partir de comandos de saídas desejadas. As saídas desejadas são 

definidas pelo piloto ou a partir de informação sensorial, que deverá ser processada pelo computador 

de bordo do veículo.  

O projecto do sistema de geração de trajectórias apresentado nesta dissertação baseia-se em 

técnicas desenvolvidas para sistemas diferencialmente planos. Para sistemas pertencentes a esta 

classe é possível especificar uma trajectória no espaço das saídas de tal modo que o estado e a 

entrada do sistema vêm definidos a partir dessa especificação. Esta abordagem permite planear o 

movimento de um corpo rígido, com restrições cinemáticas no seu movimento, como de um ponto 

sem restrições se tratasse, o que constitui uma vantagem para o desenvolvimento de trajectórias 

realizáveis para o sistema. Nesta dissertação é mostrado que os veículos subaquáticos mencionados 

atrás pertencem a esta classe de sistemas, sendo para isso necessário o estudo do seu modelo 

dinâmico e cinemático. Nesta tese são usados os principais resultados provenientes da geometria 

diferenciável de modo a ser possível o estudo do tipo de restrições cinemáticas presentes nos 

veículos e, assim, ser possível concluir sobre as suas propriedades de controlabilidade.  

Abstract 

This dissertation addresses some questions related with trajectory generation for autonomous and 

remotely operated vehicles. The approach consideres the cinematic constraints of the vehicles such 

that it becomes possible to steer it efficiently. It is also considered the possibility to generate 

trajectories avoiding the saturation of the actuators, which allows the improvement of the system's 

behaviour.  

The trajectory generation algorithms were mainly applied in two types of underwater vehicles: 

Autonomous Underwater Vehicles (AUV) and Remotely Operated Vehicles (ROV). These two types of 



vehicles require a suitable project for the trajectory generation system due to its specific applications 

of inspection and surveying. Thus, this dissertation presents some solutions for the problem of 

generating feasible trajectories for the vehicles from the desired outputs. The desired outputs are 

defined by the pilot oh the vehicles or from sensorial data, which should be processed by the on board 

computer.  

In this dissertation, the project of the trajectory generation system is based on techniques developed 

for differential flat systems. In systems belonging to this class, it is possible to specify a trajectory in 

the output space such that all the state variables and system input become defined from the output 

specification. This approach allows motion planning of a rigid body, with kinematics constraints, like it 

was just a point without any constraint, which is always an advantage for the development of feasible 

trajectories. The dynamical and kinematical models of the vehicles are presented in order to include 

them in the class of differentially flat systems. Some of the most important results of differential 

geometry are studied in order to make an extensive study of the nature of cinematic constraints of the 

vehicles. With these results it is also possible to conclude about the controllability proprieties of the 

vehicles.  


