
Resumo  

A tese aqui apresentada refere-se ao desenvolvimento de uma arquitectura de controlo, que 

transforma uma plataforma robótica móvel num robô autónomo capaz de realizar as usuais tarefas de 

navegação, em ambientes interiores dinâmicos, do tipo escritório. Estes ambientes são 

caracterizados por um conjunto de divisões com passagens entre elas e habitados por pessoas e 

objectos em movimento. As tarefas de navegação compreendem o alcance de determinados pontos 

objectivo, movimentando-se em salas e corredores, atravessando passagens e evitando obstáculos.  

A arquitectura de controlo desenvolvida, baptizada com o nome ARCoS – “Autonomous mobile Robot 

Control System", é uma arquitectura híbrida, distribuída e adaptável.  

Híbrida porque integra e explora capacidades de planeamento deliberativo com a navegação reactiva 

imprescindível à actuação em ambientes dinâmicos.  

Distribuída porque foi desenvolvida como um conjunto de entidades computacionais independentes, 

cada uma delas responsável por controlar o robô na execução de uma competência elementar de 

navegação.  

Adaptável porque integra capacidades de aprendizagem, através das quais o robô está predisposto a 

aprender novas competências e adaptar-se a novas situações.  

A arquitectura foi estruturada em dois níveis: o deliberativo e o reactivo. O nível mais alto, o 

deliberativo, decide baseado no eventual conhecimento existente, a sequência de objectivos parciais 

a serem alcançados. O nível reactivo, organizado como uma comunidade de agentes reactivos, 

alcança esses objectivos lidando com as contingências ambientais. Estes agentes reactivos têm que 

satisfazer os objectivos estratégicos estabelecidos pelos planeadores e os seus objectivos inatos 

associados à sua competência.  

Estando envolvidas nesta arquitectura diferentes fontes de informação e conhecimento, que vão 

desde representações simbólicas à informação sensorial incerta e imprecisa, foi objectivo deste 

trabalho integrar diferentes paradigmas de representação de conhecimento e raciocínio, de modo a 

explorar métodos mais próximos da diversidade de informação. Estão assim presentes o paradigma 

tradicional da Inteligência Artificial, baseado no processamento simbólico, a Lógica Difusa com o 

objectivo de tratar com a incerteza e a imprecisão e as Redes Neuronais visando a aprendizagem e 

adaptação de sistemas.  

As principais contribuições deste trabalho situam-se: na concepção da componente reactiva como um 

sistema multi-agente; na flexibilidade da arquitectura de cada agente reactivo integrando capacidades 

de aprendizagem; e no agente deliberativo Navegador, capaz de cooperar com a comunidade de 

agentes reactivos integrando as capacidades deliberativas de planeamento com a navegação 

reactiva, actuando ainda como sequenciador de caminhos e aconselhador de trajectórias.  



Abstract  

The subject of this thesis is concerned with the development of a control architecture which is able to 

transform a mobile robot platform in a real autonomous robot. This autonomous robot aims performing 

the usual navigation tasks within dynamic indoor office environments. The navigation tasks include 

going to specific locations, moving around, avoiding obstacles, through rooms and corridors and also 

crossing doors.  

The developed control architecture, named ARCoS - Autonomous mobile Robot Control System, is 

seen as hybrid, distributed and adaptive. It is a hybrid architecture once it combines deliberative 

planning capabilities together with the reactive execution, which is absolutely necessary to navigate in 

dynamic environments. It is distributed because it was developed as a group of independent 

computational entities, each one of them responsible for controling the robot in achieving a elementary 

navigation competence. It also includes learning capabilities to allow the robot to acquire new 

competencies and to adapt to new situations, and, therefore, it is called an adaptive architecture.  

The ARCoS architecture was structured in two different layers: the deliberative one and the reactive 

one. The top layer, the deliberative one, decides, based on previous existing knowledge, the sequence 

of partial goals to be achieved, in order to fullfil the assigned mission. The reactive level, a group of 

reactive agents, designed as a multi-agent system, executes these partial goals while dealing with the 

environment constraints. These reactive agents have to satisfy the strategic goals, coming from the 

deliberative planners, as well as to satisfy their innate goals, related to their own competencies.  

Three different paradigms, the one traditionally associated to Artificial Intelligence based on symbolic 

processing, fuzzy logic and neural networks are all applied in order to explore the knowledge 

representations and reasoning methods which are closer to the different information and knowledge 

sources.  

The main contributions here presented are concerned with: the ARCoS reactive component which is 

organised as a multi-agent system; the proposed reactive agent architecture which includes learning 

capabilities; and the deliberative agent Navigator which is able to cooperate with the reactive 

community by integrating the deliberative capabilities together with the reactive navigation, acting as a 

navigation paths sequencer and trajectory adviser.  


