
Abstract 

 

Robotics is a field expanding tremendously in the last years. Continuous improvements 

in technology mean that what, only a few years ago, seemed impossible is now being 

actively studied and developed. Legged robotics, in particular, has been the focus of 

research due to its possible applications, and despite continuing to present many 

problems, the progress has been remarkable. 

The Robot World Cup Initiative (RoboCup) attempts to use a soccer game as a basis for 

a wide range of Artificial Intelligence and Robotics research, in several different leagues 

using distinct platforms, from two-legged robotic simulation to wheeled robots in a real 

environment. Among those leagues is the Microsoft Robotics Soccer Challenge, based 

on a simulation of four-legged robots. This thesis mainly focuses on the optimization of 

the movements of these simulated robots. 

The movements of a legged robot are complex, and trying to optimize them analytically 

may be impossible or clearly not very efficient. So the work concentrated on studying 

some meta-heuristics and finding their application in this particular problem of movement 

optimization of a quadruped robot. 

Meta-heuristics were applied to a limited set of robot movements, and the results show 

that they are effective in improving the performance of the robot movements. However 

they also made evident some of the weak parts of this approach. 

From the results and from the characteristics of the robot and the simulation used, some 

conclusions were taken as to how to improve the effectiveness and efficiency of this 

approach, and this dissertation proposes changes to the methods used to overcome 

some of the limitations that the basic approach presents. 

 

 

Resumo 

 

A Robótica é um campo que se tem expandido tremendamente nos últimos anos. 

Melhoramentos contínuos na tecnologia significam que, o há poucos anos apenas 

pareceria impossível, está agora a ser activamente estudado e desenvolvido. O estudo 



dos robôs com pernas, em particular, tem sido um dos focos de pesquisa devido às 

suas possíveis aplicações, e apesar de continuar a apresentar vários problemas, o 

progresso tem sido notável. 

A Robot World Cup Initiative (RoboCup) procura usar o jogo de futebol como base para 

uma pesquisa alargada em Inteligência Artificial e Robótica, em várias ligas diferentes 

que usam plataformas distintas, desde simulação de robôs bípedes até robôs com 

rodas num ambiente real. Entre estas encontra-se o Microsoft Robotics Soccer 

Challenge, baseado na simulação de robôs quadrúpedes. Esta tese foca-se 

principalmente na optimização dos movimentos destes robôs simulados. 

Os movimentos de um robô com pernas são complexos, e tentar optimizá-los 

analiticamente pode ser impossível ou claramente não muito eficiente. Portanto o 

trabalho foi direccionado ao estudo de algumas meta-heurísticas e a sua aplicação 

neste problema particular de optimização de movimentos de um robô quadrúpede. 

meta-heurísticas foram aplicadas a um conjunto limitado de movimentos do robô, e os 

resultados mostram que são eficazes no aumento do desempenho dos movimentos do 

robô. No entanto esses resultados também tornam evidentes alguns dos pontos fracos 

desta abordagem. 

A partir dos resultados e das características do robô e da simulação usada, foram 

tiradas algumas conclusões sobre como melhorar a eficácia e a eficiência desta 

abordagem, e esta dissertação propões alterações aos métodos usados para 

ultrapassar algumas das limitações que esta abordagem apresenta. 


