
Resumo 

No capítulo 2, de carácter unicamente teórico, são apresentadas condições necessárias de 

optimalidade para problemas de optimização de multiprocessos com restrições de estado. Nele é 

apresentada toda a teoria que irá ser utilizada nos capítulos subsequentes para a caracterização das 

trajectórias para robots móveis.  

No terceiro capítulo é abordado o planeamento de caminhos para robots que operam em ambientes 

não variantes no tempo. A caracterização do movimento do robot por um sistema dinâmico aliada à 

tradução deste planeamento por um problema de optimização envolvendo tal sistema tem a 

vantagem dos caminhos assim definidos respeitarem automaticamente as restrições cinemáticas 

sobre o movimento do robot.  

No capítulo 4 analisa-se o desvio de obstáculos móveis para robots que se movem ao longo de uma 

linha pré-definida. Sendo este um paradigma importante no desvio de obstáculos móveis, o problema 

é analisado com grande detalhe, considerando-se situações com múltiplos obstáculos. A modelização 

das condições de não colisão por restrições de estado a incluir no problema de optimização 

formulado neste capítulo permite tratar o desvio de obstáculos de uma forma particularmente natural.  

No quinto capítulo estende-se o problema do capítulo anterior para o caso do robot se poder 

movimentar por todo o plano. O problema aqui estudado, por possuir uma grande generalidade, 

apresenta uma dificuldade extremamente mais elevada. Assim, apenas se consideram situações com 

um único obstáculo móvel.  

Como será visto, um dos dados constituintes da formulação dos problemas abordados nos capítulos 4 

e 5 é a evolução dos obstáculos. Em tais problemas assume-se existir um conhecimento a priori 

sobre os seus movimentos. Uma vez que em situações reais não é habitual existir tal conhecimento, é 

necessário que a trajectória a descrever pelo robot vá sendo redefinida ao longo do tempo, à medida 

que se vai recolhendo informação sobre a evolução dos obstáculos. No capítulo 6 é tratado 

exactamente este problema, apresentando-se uma metodologia de replaneamento do movimento do 

robot.  


