
Resumo 

Este trabalho apresenta uma abordagem integrada à organização e controlo da execução de 

movimento de um robot móvel terrestre não holonómico autónomo para operação num ambiente 

semi-estruturado.  

Constitui um elemento motivador e hipótese básica da abordagem a constatação de que o problema 

correspondente para automóveis conduzidos por seres humanos tem soluções mais naturais do que 

as que são normalmente utilizadas em robótica móvel, e que são robustas, eficientes, integradas e 

simples. Por outro lado, uma percentagem significativa do esforço de investigação nesta área 

apresenta contribuições significativas que, no entanto, se limitam a certas aspectos do problema, não 

o endereçando numa perspectiva integrada ou sugerida pela resolução de um problema concreto.  

As principais características da abordagem proposta são:  

- Considera as restrições não holonómicas do veículo na organização e na execução,  

- Utiliza informação sobre os obstáculos nas leis de controlo em malha fechada, 

- Possui uma realimentação por acontecimentos como forma de organizar “logicamente” as 

estratégias de movimento para cada subproblema, o que pode ser visto como uma forma de 

organização pré-determinada, 

- Permite que nível da organização do movimento seja do tipo topológico, tendo à disposição 

elementos de movimento capazes de efectuar movimentos complexos.  

Estas características têm como resultado uma grande robustez aos erros de execução, assim como 

um elevado índice de desempenho.  

Esta abordagem foi perspectivada como um problema de controlo híbrido, e é apresentado um 

esboço de uma metodologia para a síntese de controladores híbridos.  

Por fim, a síntese da abordagem proposta foi exemplificada para um problema simples. Foram 

sintetizados elementos dessa abordagem, nomeadamente um controlador híbrido para efectuar a 

manobra-tipo: curva em “L”. Este controlador apresentou elevados desempenhos e mostrou-se 

robusto quer a erros de modelização quer a condições iniciais.  

Abstract 

This work presents an integrated approach to motion organization and execution control for a non-

holonomic land robotic vehicle to be operated in a semi-structured environment.  

The motivation underlying the proposed approach consists on the realization that the corresponding 

problem for human beings driving cars has solutions which are more natural than those usually used 



in mobile robotics. These solutions are robust, efficient, integrated and simple. On the other hand, 

significant research effort in this area presents important contributions to motion organization and 

execution, but the methods applied do not usually consider alI the elements of relevant problems.  

This approach is characterized by:  

- considering non-holonomic constraints in both the organization and execution levels,  

- taking into account data about obstacles in closed loop controllaws,  

- using an event driven feedback as a way to “logically” organize the motion strategies for each 

subproblem,  

- enabling a topological like organization leveI, which uses elements capable doing complex motions.  

As a consequence, a high degree of robustness with respect to execution errors and significant levels 

of performance are achieved.  

The approach was analyzed as a hybrid control problem, and a methodology for hybrid control 

synthesis was also outlined.  

Finally, a proof of concept of the proposed approach was partialIy given for a simple example. Some 

of the components were synthesized, namely, a hybrid controlIer capable of perforrning an L-shaped 

turn maneuver. Simulations of the implemented controlIer have shown to be very robust with respect 

to modeling errors and initial conditions.  


