
Abstract 

 

Today‟s society is more and more concerned with the integration of disabled people in 

the community. Wheelchair patients are an example of a group that still faces 

segregation, mainly due to their dependence on other people for a large part of their 

daily routines. With the increase of wheelchair users and the disparity of afflictions that 

impose such a condition, scientific research in the area has become more pertinent and 

significant. Some handicaps that affect arm movements, motor coordination or sight, 

make it impossible to drive a common powered wheelchair. Patients who have such 

physical disabilities will benefit from intelligent wheelchair projects, which can give some 

independence back to them. 

Numerous intelligent wheelchair prototypes are in development worldwide and several 

hardware platforms have been developed. As such, the challenge now is to develop the 

control algorithms, in particular complex high level control strategies. Direct 

implementation of new software modifications in real wheelchairs is not viable due to 

financial costs and, more importantly, to the involvement of human risk. The solution is 

to use simulation for the control model validation thus bringing great savings both in time 

and money to algorithm development, testing and validation. 

This dissertation describes the development of an intelligent wheelchair simulator. It 

starts by going through the description of the intelligent wheelchair concept and the 

reasons of its increasing importance. It justifies the need for simulation during the 

development process, all the way from initial testing until the final implementation. The 

document continues with the description of the intelligent wheelchair project - 

Intelwheels – under development at the Artificial Intelligence and Computer Science Lab 

of the University of Porto that directly led to this simulation development. 

This document also presents the state of the art in robotic simulation. Special attention is 

given to Ciber-Rato, a simulator developed at University of Aveiro for a robotics 

competition, which was the base for the simulator developed during this project, called 

Intelwheels Simulator. It then goes through the architecture and the implemented 

algorithms of the Intellwheels simulator itself. The developed robotic controlling agents 

are presented, with special focus of the modifications made to the Intellwheels Control 



Software, previously developed. Finally it goes through the graphic application for 

realistic simulation viewing and discusses the results of real, virtual and mixed reality 

tests that prove the capabilities and advantages of the simulator developed and its 

importance in IW development. 

 

 

Resumo  

 

Cada vez é maior a preocupação da sociedade com a integração na comunidade de 

pessoas portadoras de deficiência. Os utilizadores de cadeiras de rodas são exemplo 

de um grupo social que ainda se defronta com segregação, devida, em grande parte, à 

sua dependência relativamente a inúmeras tarefas quotidianas. A investigação científica 

nesta área ganhou importância e significado com o aumento do número de pessoas 

com necessidade de utilizar cadeira de rodas. Deficiências tais como as que afectam os 

movimentos dos braços, a coordenação motora ou até a visão tornam impossível a 

condução de uma cadeira de rodas eléctrica com um joystick convencional. As pessoas 

que sofrem de tais incapacidades irão certamente beneficiar com projectos de 

desenvolvimento de cadeiras de rodas “inteligentes”, capazes de lhes restituir alguma 

independência. 

Numerosos protótipos de cadeiras de rodas inteligentes são alvo de desenvolvimento 

em todo o mundo, tal como o têm sido várias plataformas de hardware. Assim, o desafio 

centra-se agora no desenvolvimento de algoritmos de controlo, particularmente 

estratégias de controlo de alto nível. A aplicação directa, em cadeiras de rodas reais, de 

novos algoritmos não é viável não só devido a razões financeiras, mas, sobretudo, pelo 

risco de segurança pessoal associado. A solução surge com o recurso à simulação para 

a validação dos modelos, possibilitando significativas poupanças tanto em tempo como 

em recursos económicos no desenvolvimento, teste e validação do software. 

Esta dissertação procura descrever o desenvolvimento de um simulador de cadeiras de 

rodas inteligentes, começando pela descrição do conceito de cadeira de rodas 

inteligente assim como pelas razões que justificam a sua importância crescente. É 

justificada a necessidade de simulação durante todo o processo de desenvolvimento, 



desde o primeiro teste de baixo-nível até à sua implementação final. O documento 

descreve ainda o projecto de cadeira de rodas inteligente que conduziu directamente ao 

desenvolvimento desta simulação – Intelwheels – em desenvolvimento no Laboratório 

de Inteligência Artificial e Ciência de Computadores (LIACC), na Universidade do Porto.  

O documento descreve ainda o estado actual da simulação robótica, analisando a 

arquitectura e os algoritmos implementados. Foi dada especial atenção ao Ciber-Rato, 

um simulador desenvolvido na Universidade de Aveiro destinado à competição robótica 

que esteve na base do designado Simulador Intelwheels desenvolvido neste projecto. 

São ainda apresentados os agentes de controlo robótico desenvolvidos, focando em 

particular as modificações introduzidas no software de Controlo Intelwheels, 

anteriormente desenvolvido no LIACC. Finalmente aborda a aplicação gráfica 

desenvolvida destinada à visualização da simulação de uma forma realista. São 

apresentados os resultados de testes em ambientes reais, virtuais e mistos que 

procuram mostrar as capacidades e vantagens do simulador desenvolvido assim como 

a sua importância no contexto do desenvolvimento de cadeiras de rodas inteligentes. 


