
Resumo 
 

Esta tese foca os problemas de modelização, identificação e controlo de uma classe 

de sistemas no campo da, robótica móvel. O tipo de robot móvel estudado consiste 

num veículo terrestre com rodas com tracção e direcção diferencial. Este tipo de 

robot tem dois motores independentes responsáveis pela tracção e pela direcção 

que é conseguida por diferentes velocidades em cada motor. A plataforma móvel 

usada na tese como exemplo foi a Robuter II™ fabricada pela companhia francesa 

Robosoft™. 

O objectivo do trabalho efectuado foi obter um bom esquema de controlo que usasse 

a informação sobre a dinâmica do sistema (no sentido físico de forças e momentos), 

de modo a conseguir-se bom desempenho. Este objectivo decorreu da observação 

das limitações dos controladores baseados em modelos cinemáticos. A nossa 

intenção foi a de desenvolver um modelo dinâmico suficientemente completo e 

utilizável, e de, usar este modelo para desenvolver o controlo do veículo. 

Para atingir este objectivo desenvolvemos um modelo para a dinâmica do sistema. 

Introduzimos também modelos para o atrito entre o robot e o piso permitindo desta 

fornia a derrapagem do veicula JO problema das perturbações causadas pelas rodas 

livres de apoio foi também estudado e modelizado. 

Tendo o modelo, foram analisadas várias técnicas de identificação de sistemas para 

a determinação experimental dos parâmetros do modelo. 

Estudou-se também o enquadramento do problema de controlo e a definição da 

referência. A trajectória foi definida como sendo composta pela concatenação de 

várias primitivas básicas que foram caracterizadas. 

De modo a obtermos um esquema de controlo para o veículo, recorreu-se a 

linearizações do modelo e usaram-se reguladores lineares quadráticos. Propôs-se 

também outra arquitectura onde não se recorreu a linearizações. Nesta a trajectória 

é decomposta em várias componentes e para cada uma delas existe um controlador 

parcial, por fim o controlo final é obtido por combinação dos controlos de cada um 

dos controladores parciais (que são baseados na dinâmica exacta para cada 

componente). 

Os diferentes esquemas de controlo foram analisados em termos de desempenho e 

custo Efectuou-se também uma comparação entre técnicas de controlo baseadas 

em modelos puramente cinemáticos e em modelos dinâmicos. 



Abstract 
 
This thesis addresses the problems of modelization, identification and control of a 

particular class of systems in the field of mobile robotics. The type o mobile robot 

studied is a wheeled mobile robot (WMR) with differential steering and drive. This 

kind of robot has two motorized wheels that are responsible for the driving and also 

for the steering (accomplished by issuing different speeds to each wheel). The robot 

used in the tests and as an example is the Robuter II™, made by the French 

company Robosoft™. 

The objective of the work exposed here is to obtain a good control scheme that uses 

information related with the dynamic of the system (in the physical sense of 

dynamics, forces and inertia), in order achieve good performance. This comes from 

the limitations observed in control schemes based on kinematic models. Our aim is to 

develop a tractable dynamic model for the robot and use this model to synthesize it's 

control. 

To achieve this objective we developed a model for the vehicle that used the 

dynamics of the system (opposed to the usual and simpler kinematic models). We 

also introduced models for the friction forces between the robot and the ground 

allowing slippage for the vehicle. The problem caused by perturbations added by the 

supporting free wheels was also modeled. 

Having the model various techniques of identification systems were analyzed for the 

determination of the model parameters. 

The problem of defining the reference for the control system was studied and the 

trajectory was defined as a possible concatenation of basic primitives. 

In order to synthesize a control scheme for the vehicle, we relied either in 

linearizations of the model obtained and used linear quadratic regulators. Other 

architecture was proposed that didn't relied on linearization. In that we made the 

decomposition of the trajectory in several components (lines and arcs) and used 

controllers only for part of the dynamics (the dynamics of the system for each 

component). 

The different control schemes were analyzed in terms of performance and cost. Also 

a comparison was made between control architectures based on pure kinematic 

models and based on dynamic models. 


