
Resumo  

Numa primeira fase, este trabalho faz um levantamento da informação existente em sistemas de 

locomoção de quatro, seis ou mais pernas, já que o caso da locomoção bípede tem um carácter 

distinto. Numa segunda fase, desenvolvem-se algoritmos de coordenação dos membros locomotores 

e estudam-se as suas propriedades.  

O levantamento da informação existente inicia-se com a História dos sistemas de locomoção por 

pernas, as motivações para o desenvolvimento de sistemas robóticos com pernas, bem como a sua 

classificação. Este estudo prossegue com a referência à síntese de máquinas locomotoras, focando 

em particular os sistemas actuadores e os músculos artificiais, a estrutura mecânica e a eficiência 

energética. De seguida, apresenta-se uma análise da coordenação, da interacção com o terreno e da 

distribuição de forças.  

É dada especial importância ao estudo dos padrões de locomoção, uma vez que estes são exclusivos 

da locomoção por pernas. Assim, apresenta-se a evolução dos padrões de locomoção, as definições 

básicas, os fundamentos matemáticos, os métodos para análise e selecção do padrão de locomoção. 

A seguir, efectua-se uma análise comparativa dos principais padrões de locomoção em terrenos 

planos.  

Na segunda fase desenvolveu-se um programa de computador, designado por LEGS 1.0, que 

implementa um modelo de locomoção por pernas. São várias as configurações de máquinas de 

locomoção por pernas susceptíveis de operar em terreno natural, pelo que o modelo formulado para o 

sistema locomotor deve ser genérico e aplicável a várias configurações. O modelo implementado 

permite a selecção do número de pernas (4, 6 ou 8, cada uma com 2 graus de liberdade), a defenição 

das dimensões do corpo e dos membros locomotores, a distância entre pernas, a selecção do padrão 

de locomoção e respectivo factor de ocupação, o comprimento do passo, bem como a trajectória dos 

pés e o movimento do corpo. O modelo implementado efectua a coordenação em tempo real do 

movimento do corpo e das pernas, bem como a sua animação, permitindo a supervisão da posição e 

velocidade de cada uma das pernas. A partir da análise da velocidade angular nas juntas, em função 

dos parâmetros anteriores, LEGS permite avaliar a facilidade de reprodução mecânica do movimento 

das pernas. O programa permite ainda a verificação, em cada instante do movimento, da estabilidade 

estática do sistema através do respectivo padrão de suporte.  


