
Resumo 

No presente trabalho é feita uma análise do planeamento de trajectórias de robots 

redundantes.  

Os manipuladores robóticos são sistemas mecânicos passíveis de uma modelização 

matemática, contudo, ocorrem sérias dificuldades no processo de obtenção e cálculo do 

respectivo modelo, devido não apenas à sua extensão mas também à complexidade dos 

fenómenos envolvidos.  

Nesta ordem de ideias este trabalho estuda a cinemática e a dinâmica dos manipuladores 

redundantes. Assim, analisam-se aspectos relacionados com a manipulabiblidade e com as 

singularidades do sistema. Por outro lado, desenvolve-se o Método em Malha Aberta (MMA) 

e compara-se com o algoritmo clássico que recorre à matriz jacobiana. Verifica-se que o 

método MMA evita o comportamento caótico que ocorre com algoritmo clássico de 

Pseudoinversa em Malha Fechada (PMF).  

São realizadas simulações e comparam-se os resultados dos dois algoritmos, MMA e PMF, 

adoptando a perspectiva do cálculo diferencial fraccionário e tendo especial atenção aos 

aspectos caóticos das trajectórias obtidas com o método PMF.  

Por outro lado, são estudadas as respostas temporal e em frequência do sistema, para os 

dois métodos, quando o sistema é perturbado por vários tipos de sinais (doblete, ruído 

branco e ruído rosa). Os resultados obtidos demonstram as vantagens do uso das 

ferramentas matemáticas providenciadas pelo cálculo integral de ordem fraccionária.  

Por último o método MMA é generalizado de forma a permitir o planeamento de trajectórias 

em ambientes com obstáculos.  

Abstract 

This work presents the analysis of the trajectory planning for redundant robots.  

Robotic manipulators are mechanical systems that can be modelled mathematically. 

Nevertheless, there are difficulties in the derivation and calculation of the corresponding 

model. These problems are not only due to model's extension but also to the complexity of 

the phenomena involved.  

In this context, the present work studies the redundant manipulator's kinematics and 

dynamics. Moreover, aspects related to the system's manipulability and singularities are 

analyzed. A new method called "Open-Loop Manipulability Optimization" (OLM) was also 

developed. This method is compared with the classical algorithm that uses the Jacobian 



matrix. It is shown that the OLM prevents the chaotic behaviour that occurs with the classic 

algorithm of "Closed-Loop Pseudoinverse". (CLP)  

Several simulations compare the results of both algorithms, while adopting the perspective of 

the fractional calculus. In this line of thought the trajectories' chaotic aspects obtained by the 

CLP method received special attention in the study.  

The system temporal and frequency responses are also studied for two types of algorithms 

for a situation in which the system is perturbed by several kinds of signals (doublet, white 

noise and pink noise). This analysis reveals the advantages in the adoption of the fractional 

calculus as a mathematical tool.  

Finally, the OLM method is generalized in a manner that allows trajectories planning in the 

presence of obstacles in the environments.  


