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RESUMO

Neste trabalho é proposta uma plataforma robótica móvel, concebida de maneira
modular e hierárquica, visando o estudo de diversos aspectos aplicados à navegação,
tanto autônoma quanto semi-autônoma, em ambientes internos. O sistema proposto
possibilita a implementação de arquiteturas reativas e híbridas com aprendizagem,
sendo a importância e limitações desta última discutidas. Utilizando a plataforma
desenvolvida,

uma

aplicação

de

navegação

robótica

com

aprendizagem

supervisionada é realizada, usando sensores de ultra-som e através de tele-operação.
O objetivo é fazer com que o agente associe, em tempo real, suas próprias respostas
sensoriais com as ações motoras realizadas pelo tele-operador, permitindo que a
tarefa seja repetida autonomamente com alguma generalização. Para realizar tal
mapeamento, uma rede de função de base radial (RBF), usando um algoritmo de
aprendizado seqüencial, é apresentada e utilizada.
Palavras-chave: arquitetura de robótica móvel, aprendizagem supervisionada, redes
de função de base radial, tele-operação, autonomia.

ABSTRACT

This work presents a mobile robotic platform, built as a modular and hierarchical
approach, aiming at the study of several aspects of indoor navigation. The proposed
system allows the implementation of reactive and hybrid architectures with learning,
for autonomous or semi-autonomous navigation. The importance and limitations of
the learning characteristics are discussed. An application of robotic navigation with
supervised learning is implemented using ultrasonic sensors and teleoperation. The
aim is the agent to associate, in real time, its own sensorial perception to the motor
actions realized by a teleoperator, allowing the task to be repeated in an autonomous
way, with some generalization. To make the corresponding mapping, a radial basis
function network (RBF), trained by a sequential learning algorithm, is presented and
used.
Keywords: mobile robotic architecture, supervised learning, radial basis function
network, teleoperation, autonomy.
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1 INTRODUÇÃO
Robótica móvel é um campo de pesquisa que lida com o controle de veículos/agentes
autônomos e semi-autônomos. Um sistema robótico é dito autônomo se o mesmo é
capaz de operar, por longos períodos de tempo, sem a intervenção humana, e semiautônomo quando um operador é requerido, mas sendo permitido ao sistema tomar
certas decisões por conta própria. Este é o caso, por exemplo, dos robôs Spirit e
Opportunity que ainda operam em Marte. Para os sistemas semi-autônomos, dois
regimes operacionais diferentes podem ser identificados (DUDEK e JENKIN, 2000):
sistemas tele-operados com assistência contínua, nos quais o robô compartilha o
controle com o tele-operador, podendo o primeiro ser controlado momento a
momento pelo segundo, agindo-se diretamente nos seus atuadores (controle de baixo
nível), e sistemas tele-robóticos, nos quais os comandos do operador são
interpretados e filtrados por camadas de software complexas que podem usar
sensores localizados no robô para limitar ou interpretar as ações do operador.
Sistemas tele-robóticos incluem aqueles nos quais os comandos do operador podem
servir como macros para seqüências de ações mais complexas a serem realizadas
pelo robô. O regime semi-autônomo também é conhecido na literatura como controle
supervisório (MURPHY, 2000), sendo também uma linha de pesquisa da teleoperação.
Um robô, ou agente, que possa funcionar autonomamente é chamado de inteligente
(MURPHY, 2000, p. 3). Sob este enfoque, inteligência implica, para efeitos práticos,
que o mesmo não realiza apenas tarefas repetitivas e sim que também interage com
seu ambiente, podendo explorá-lo e adaptar-se a mudanças no mesmo, de maneira a
executar uma dada tarefa, sem necessidade de intervenção humana. De modo a exibir
autonomia, um robô deve ser capaz de: lidar com aquisição incremental de
conhecimento, estimação de erros posicionais, reconhecer objetos e locais, resposta
em tempo real, assim como da coordenação dessas habilidades. O desenvolvimento
de um robô dotado de capacidade de autonomia exige, portanto, amplos
conhecimentos, sendo um dos fascínios do estudo da robótica móvel a sua
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característica multidisciplinar, envolvendo, por exemplo, áreas como engenharia
elétrica, mecânica e de software, neurociência e psicologia cognitiva. Também, o
campo de aplicações potenciais da robótica móvel é vasto e podemos citar:
-

Execução de tarefas em ambientes inóspitos, nos quais a presença de seres
humanos seria perigosa. Temos como exemplos: inspeção de tubulações
industriais, de tanques de resíduo, e de usinas nucleares, busca de minas
terrestres, aplicação de produtos químicos e aplicações militares (ex: veículos
de reconhecimento).

-

Exploração de ambientes para os quais enviar um operador humano seria
muito difícil ou demandaria muito tempo ou custo, como, por exemplo,
exploração espacial e submarina.

-

Tarefas repetitivas com alto fator de fadiga ou desagradáveis ao seres
humanos, como transportes de materiais em ambientes de manufatura,
limpeza comercial e domiciliar.

-

Recreação e diversão.

Na agricultura, um exemplo de aplicação de robótica móvel foi o desenvolvimento
do robô Aurora (MANDOW et al., 1996). Aurora foi concebido para substituir o
trabalho humano dentro de estufas, permitindo a pulverização de pesticidas e outros
produtos químicos nocivos ao homem. Sua arquitetura de controle suporta tanto
navegação autônoma, como semi-autônoma, com controle compartilhado com um
operador humano através de tele-operação. Embora a robótica móvel ainda esteja
muito ligada à academia, aplicações comerciais têm sido implementadas com
sucesso. No campo da recreação, temos como exemplo o cão robótico Aibo® da
Sony, na área de limpeza temos os aspiradores de pó automáticos Roomba® da
iRobot e o Trilobite® da Electrolux. Apesar desses exemplos, bem como de
resultados de laboratório, ainda estamos longe de realizar um robô autônomo.
No desenvolvimento de robôs móveis autônomos, arquiteturas têm surgido baseadas
no relacionamento de três ações primitivas da robótica: Sensoriar, Planejar e Atuar
(MURPHY, 2000). Tais arquiteturas podem ser consideradas como realizações
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físicas de paradigmas, ou filosofias, que regem a organização da inteligência em
robôs. Podemos destacar dois paradigmas principais o reativo e o híbrido. Brooks
(1986), através da sua arquitetura de subsunção, introduziu o paradigma reativo,
cujos agentes exibem funcionalidade através da execução concorrente e/ou
seqüencial de comportamentos básicos, acoplando fortemente o sensoriamento do
ambiente com a atuação do agente, e não utilizando planejamento. Arquiteturas
utilizando o paradigma híbrido, como a Saphira (KONOLIGE et al., 1997) e a
arquitetura de três camadas (KORTENKAMP et al., 1998), combinam a capacidade
de atuação em tempo real dos agentes reativos com planejamento, em busca de maior
autonomia. Enquanto nas arquiteturas anteriores a autonomia emerge de funções
deliberativas e comportamentos codificados manualmente pelo projetista, uma quarta
primitiva mostra-se de grande importância para a construção de agentes inteligentes:
a aprendizagem. A adição desta característica permite que o agente “se desenvolva”
interagindo com o seu ambiente, levando ao desenvolvimento de arquiteturas em que
comportamentos são adquiridos por aprendizagem.
Estudos da interação entre robôs e ambientes podem ser feitos através de simulações
computacionais. As simulações, entretanto, embora sejam importantes para validar
conceitos e obter resultados preliminares em robótica móvel, podem apenas
constituir aproximações do robô e do ambiente em que o mesmo está inserido.
Acrescentando-se a tais dificuldades as incertezas e características que envolvem o
problema da aprendizagem em robótica móvel (como será descrito no capítulo 3),
resulta que um sistema ou técnica visando autonomia robótica, para ser útil, deve ser
testado em um robô real (DORIGO, 1996). Decorre, então, a importância de se
definir uma plataforma robótica real que permita a realização de tais estudos.
Outro aspecto relativo à autonomia, de um ponto de vista de aplicação prática, referese à aprendizagem em si. De maneira a termos um agente operacional desde o início,
o mesmo deve ser dotado de algum conhecimento a priori ou inato. Então, a
plataforma deve permitir o estudo de técnicas que realizem a transferência de tais
conhecimentos ao agente, e que as mesmas sejam facilmente implementadas e
verificadas.
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As constatações acima motivaram a proposta desta tese, ou seja, a de desenvolver
uma plataforma robótica móvel capaz de permitir estudos de autonomia, e o seu uso
para aquisição por aprendizagem de conhecimentos iniciais de navegação.

1.1

REVISÃO DA LITERATURA

Quanto ao tipo de plataformas móveis para estudos de robótica autônoma, em
ambientes internos, podemos considerar dois enfoques: robôs tipo miniatura e robôs
de “tamanho real”, pensando nas aplicações práticas1. Como exemplos do primeiro
tipo temos robôs como o Scout (RYBSKI et al., 2001), o Robomote (SIBLEY et al.,
2002), o Micabot (MCMICKELL et al., 2003), o micro-robô GroundScouts (SAHIN,
2004) e o robô comercial Khepera (MONDADA et al, 1993). Scout é um robô
miniatura desenvolvido para supervisão e reconhecimento com controle semiautônomo, Micabot, Robomote e GroundScouts são plataformas de baixo custo
visando o estudo de robótica distribuída e cooperativa. O Khepera tem sido usado em
estudos de robótica autônoma com aprendizagem em vários trabalhos (DONNAR e
MEYER, 1996; PFEIFER e SCHEIER, 1997; ER e DENG, 2005). Todas essas
plataformas possuem uma capacidade computacional e sensorial limitada e de difícil
expansão, necessitando de controle externo, por exemplo, via rádio freqüência, para
realizar navegação. Para estudos visando aplicações autônomas voltadas ao mundo
real, com ou sem aprendizagem, plataformas do tipo robôs de serviço, devido às suas
dimensões, capacidade sensorial e poder computacional embarcado, são mais
adequadas. Nessa categoria, plataformas não comerciais têm sido desenvolvidas
visando principalmente o enfoque na interação homem-robô. Como exemplos,
podemos citar as plataformas Care-O-Bot (HANS et al., 2002), RoboX (JENSEN et
al., 2002), Blacky (LOSADA et al., 2002), usadas para tarefas de visitas guiadas, e
Spartacus (MICHAUD et al., 2005). Tais plataformas têm custo elevado, usando dois
computadores do tipo PC embarcados, um para controle de navegação e sensorial e
outro para a parte de interação com o usuário. Os aspectos de navegação utilizam o
paradigma híbrido, normalmente com pacotes de software dedicados, e sem
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É claro que muitas aplicações podem exigir mini- e mesmo micro-robôs.
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aprendizado. Sua arquitetura não é modular, sendo o processamento concentrado
principalmente nos microcomputadores embarcados. Nos estudos para navegação
autônoma, plataformas comerciais têm sido normalmente utilizadas. Como exemplos
principais deste tipo de plataforma podemos citar o robô Nomad (NOMADIC,
1999a; NOMADIC, 1999b), utilizado, por exemplo, em (MILLAN, 1996;
RANGANATHAN e KOENIG, 2003) e os robôs da série Pioneer (ACTIVMEDIA,
2006), usados em (LUZEAUX e DALGALARRONDO, 2001; PETERS e AO, 2004;
PENG e PETERS, 2005).
A plataforma Nomad possui um sistema de movimentação holonômico (ARKIN,
1998), com movimentação independente de cada uma de suas rodas, resultando em
uma alta capacidade de manobra. Entretanto, tal solução tem alto custo, leva a uma
mecânica pesada e volumosa, requerendo vários atuadores e um controlador de
motores especializado e sofisticado para o controle de todo o sistema, além de um
alto consumo de energia. A movimentação baseada em guiagem diferencial
(CAMPION et al., 1996; DUDEK e JENKIN, 2000) leva a uma mecânica mais leve,
com menor consumo de energia e boa capacidade de manobra para ambientes
internos. Adaptações de usuário e uso de sensores ou tecnologias de outros
fabricantes são muito limitadas com a plataforma Nomad. O ambiente de
desenvolvimento de aplicações é definido pelo fabricante, reduzindo a capacidade de
adaptação por parte do usuário para o desenvolvimento de suas aplicações. Torna-se
uma unidade muito cara e dispendiosa caso se queira realizar experimentos simples,
como aqueles associados à robótica reativa.
A plataforma Pioneer possui versões para ambientes externos e internos, estas
últimas utilizando guiagem diferencial e podendo atingir velocidade superior a 1m/s.
Todas as versões compartilham a mesma arquitetura e recursos de software. Na sua
versão convencional possui um anel de sensores de ultra-som na parte frontal e um
sensor em cada lateral. É possível a instalação de sensores ultra-sônicos opcionais na
parte traseira, assim como de uma bússola digital. Acesso aos sensores de ultra-som e
aos motores pode ser realizado através de comunicação serial, e uma interface de
software, fornecida e definida pelo fabricante, permite que um microcomputador
externo controle o robô. Nesse caso, o usuário tem que desenvolver toda a sua
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aplicação baseando-se nos recursos e limitações dessa interface pré-definida. O
controle dos sensores de ultra-som, assim como dos motores, é realizado por placas
dedicadas e desenvolvidas pelo fabricante, o qual determina suas características de
funcionamento, não podendo ser modificadas pelo usuário. Tal fato restringe, por
exemplo, a análise de técnicas de controle de movimentação das rodas motoras, o
que pode ser importante para estudos relacionados com odometria e controle de
trajetória. Sensores de varredura a laser e sistema de imagem podem ser adicionados,
necessitando, entretanto, a instalação de placas de processamento embarcadas do tipo
PC-104 (PC104, 2005) na plataforma, assim como a aquisição de pacotes de
software adicionais do fabricante.
Outra plataforma comercial, embora não tão difundida como o Pioneer e o Nomad, é
a Segway RMP (SEGWAY, 2006). Trata-se de máquina de autobalanço, com
dinâmica similar ao pêndulo invertido. Suas rodas devem primeiro se movimentar
para trás antes que a plataforma possa acelerar para frente. A plataforma consiste
apenas da parte mecânica e de seu conjunto de motorização associado a um
controlador de estabilização e movimentação fornecido pelo fabricante. Toda a parte
sensorial deve ser adaptada e instalada pelo usuário. Embora várias entidades estejam
usando tal plataforma em pesquisas relacionadas à robótica autônoma em ambientes
externos e internos (NGUYEN, 2004), trata-se de uma plataforma de peso elevado
(64 kg) e para aplicações onde se deve ter uma alta capacidade de transporte de carga
(45 kg).
Uma plataforma robótica móvel deve permitir expansibilidade e facilidade de
manutenção. Plataformas comerciais acabam obrigando o pesquisador a usar
arquiteturas computacionais específicas, muitas vezes proprietárias, e ambiente de
desenvolvimento não de sua escolha. Também, a manutenção e longevidade da
plataforma acabam ficando restritas à disponibilidade do fabricante. Então, justificase a construção de uma plataforma robótica móvel desenvolvida de modo a utilizar
ferramentas de domínio público, com uma arquitetura aberta e modular.
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1.2

OBJETIVOS

O principal objetivo deste trabalho é a proposta e construção de uma plataforma que
incorpore um ambiente de aplicações que permita o estudo e realização de
experimentos relacionados ao campo da navegação robótica, tanto de agentes semiautônomos quanto autônomos, envolvendo ou não aprendizagem. Como exemplo de
demonstração do objetivo anterior, um segundo objetivo consiste em evidenciar a
adequação do sistema desenvolvido para uma aplicação integrando tele-operação
com operação autônoma, com a primeira servindo como base para ensinar ao agente
realizar uma tarefa de navegação específica, ou para a obtenção de conhecimento a
priori.
Devemos observar que não é objetivo deste trabalho o desenvolvimento ou proposta
de uma nova arquitetura de controle robótico, tanto híbrida ou reativa, e sim, um
sistema que permita a implementação e estudos de tais arquiteturas.

1.3

CONTRIBUIÇÕES

Quanto à plataforma:
1. Desenvolvimento de uma plataforma robótica móvel com as características de:
-

Alta flexibilidade, modularidade e facilidade de adaptação, permitindo ao
pesquisador o estudo de vários temas da robótica móvel, como 1) estudo e
implementação de arquiteturas reativas ou híbridas com ou sem
aprendizagem; 2) estudos referentes a aspectos cinemáticos e dinâmicos da
navegação. Sua modularidade permite que equipes trabalhem de maneira
coordenada e focada em pontos bem determinados de seu estudo, podendo
utilizar módulos e aplicações desenvolvidos por outras equipes. Tais
características conferem a esta plataforma flexibilidade de estudos que não se
encontram em outras plataformas. Pode-se resumir esta contribuição ao
campo de engenharia específico como a obtenção de uma plataforma móvel
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mais adequada, que as atualmente disponíveis, para estudos de robótica
móvel.
-

Capacidade de integrar facilmente tele-operação com aprendizagem
autônoma, com a primeira servindo de base para a aprendizagem, através de
ensino.

2. A própria construção da plataforma, como sistema de engenharia, envolvendo
conhecimentos complexos de mecânica, eletricidade, eletrônica, computação e de
controle, demonstrando capacitação tecnológica.
Quanto ao uso:
-

Apresentação de um método de aprendizagem em tempo real e incremental
que possa ser utilizado para ensinar o agente a partir de interação com o
ambiente através de tele-operação, para a obtenção de conhecimento inicial
em tarefas de navegação. Esta metodologia, como um todo, é nova na
literatura.

1.4

ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO

Este trabalho é organizado como descrito a seguir. O capítulo 2 apresenta as
características de uma plataforma para estudos de navegação autônoma em
ambientes internos, o capítulo 3 discute o problema da aprendizagem em robótica
móvel. O capítulo 4 descreve a plataforma robótica desenvolvida. O capítulo 5
apresenta o método de aprendizagem proposto. O capítulo 6 discute os resultados
experimentais obtidos. No capítulo 7 são apresentados conclusões e trabalhos
futuros.
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2 CARACTERÍSTICAS DE UMA PLATAFORMA
MÓVEL PARA ESTUDOS DE AUTONOMIA
Para abordar os requisitos desejáveis em uma plataforma para estudos na área de
robótica móvel é importante discutir, com maior amplitude, o conceito de autonomia,
já introduzido. Nessa questão, permaneceremos no terreno da engenharia de robótica,
caracterizando autonomia como capacidade de ação independente, e não, como na
filosofia, independência na escolha de objetivos, conforme (HASELAGER, 2005),
onde se encontra interessante discussão a respeito. Uma primeira condição para um
sistema ser chamado de autônomo é que o mesmo seja capaz de reagir a estímulos
externos, tomando decisões imediatas ou a curto prazo, sem a necessidade de
representar o ambiente onde atua. Robôs implementados usando arquitetura reativa
exibem tal condição e, portanto, são chamados de autônomos. Entretanto, uma
definição mais exigente de autonomia deve incluir a habilidade do agente em tomar
decisões de longo prazo, possuindo a capacidade de mudar o modo como interage
com o ambiente ao seu redor. Isto mostra que uma organização autônoma não pode
ser apenas estática, devendo poder adaptar-se, integrando o conhecimento de sua
própria dinâmica com a representação do mundo exterior. Pode-se, então, definir
autonomia de um robô, de forma ampla, como a habilidade de sensoriar seu ambiente
e atuar correspondentemente sobre uma dada situação de forma apropriada, sem
intervenção humana, em busca de seu objetivo, ou da execução de uma dada tarefa.
Deve-se observar, entretanto, que não existe autonomia absoluta; o que podemos
razoavelmente dizer é se um sistema é “mais autônomo” do que outro. Por exemplo,
um robô reativo que responda a um maior número de estímulos do ambiente do que
um outro pode levar a um maior grau de autonomia. Sob essa óptica, uma questão do
tipo ‘Quais são as capacidades mínimas para um agente móvel autônomo?’ torna-se
muito aberta, e não possui resposta única. Para respondê-la, precisamos saber mais a
respeito da tarefa a ser realizada e do ambiente em que o robô estará inserido. Nesse
aspecto, nosso enfoque se restringe aos recursos necessários a uma plataforma móvel
para permitir estudos e experimentos relativos a navegação autônoma, ou semiautônoma, em ambientes internos, e sem a manipulação de objetos. Para tal nicho de
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aplicações, uma plataforma robótica deve permitir a implementação de agentes com
as seguintes habilidades básicas:
-

Mover-se pelo ambiente sem colidir com obstáculos;

-

Detectar sua localização no espaço;

-

Reagir a ambientes dinâmicos;

-

Detectar certos tipos de objetos;

-

Resolver objetivos conflitantes.

Para implementar tais habilidades uma plataforma móvel deve permitir o
desenvolvimento de estudos e experimentos relacionados aos seguintes temas, ou
áreas, assim como à interação entre os mesmos: controle motor, percepção,
deliberação e modelagem do ambiente. Controle motor abrange aspectos tanto de
técnicas de controle dinâmico aplicado à robótica móvel, quanto do desenvolvimento
de métodos que permitam sintetizar comportamentos reativos básicos, como, por
exemplo, evitar obstáculos e seguir paredes. Percepção refere-se ao sensoriamento do
ambiente externo ao robô, de maneira que o mesmo possa captar e representar o
mundo ao seu redor no que diz respeito à tarefa que realiza, ou como parte de
interação com o mundo. Nesse tópico, uma plataforma para estudos deve fornecer
recursos para obter desde informações básicas do ambiente, como a presença ou não
de obstáculos, até aqueles relacionados a reconhecimento de objetos e extração de
características do cenário externo. Deliberação consiste na integração de percepção e
controle motor com técnicas de inteligência artificial permitindo ao agente tomar
decisões de longo prazo e realizando planejamento de maneira a atingir um dado
objetivo, ou realizar uma missão específica. Recursos computacionais devem estar
disponíveis na plataforma de maneira a poder suportar o processamento e
armazenagem de informações necessárias ao desenvolvimento de funções
deliberativas. Modelagem do ambiente está relacionada com uma importante classe
de problemas em robótica móvel, que é a realização de mapas (MURPHY, 2000;
DISSANAYAKE et al., 2001). Robôs móveis autônomos necessitam de informação
a respeito de sua localização de modo a realizar um planejamento efetivo de suas
tarefas de navegação. São importantes os recursos para a construção de mapas
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métricos, baseados em sistema de coordenadas global, ou topológicos, baseados em
informações qualitativas do ambiente. Obviamente, a forma como esses diversos
temas são combinados e desenvolvidos levam a agentes com diversos graus de
autonomia. Por exemplo, agentes reativos podem ser construídos apenas utilizando
técnicas de percepção associadas a controle motor, enquanto agentes baseados no
paradigma híbrido, devido à necessidade de realizar planejamento, utilizam também
deliberação e modelagem do ambiente.
Normalmente na construção de robôs autônomos o projetista realiza a
implementação dos diversos aspectos relacionados a controle motor, percepção,
deliberação e mapeamento, utilizando seu próprio ponto de vista de como estruturálos para obter as habilidades desejadas do agente. Entretanto, em busca de maior
autonomia é importante o estudo de agentes que adquiram ou refinem suas
habilidades ao longo do tempo através de aprendizagem. Aprendizagem pode ser
adicionada a uma ou mais das áreas citadas anteriormente, como na aquisição de
controle motor ou em questões relacionadas a deliberação e planejamento. Para a
aprendizagem, são importantes aspectos relacionados ao treinamento de agentes, para
fornecer habilidades iniciais, ou ensinar tarefas de navegação específicas, como será
discutido no capítulo 3. Para a transferência de habilidades motoras é desejável que a
plataforma possua recursos de tele-operação, permitindo um alto grau de abstração
durante o treinamento, prescindindo de linguagens de comandos. Tais recursos
possibilitam também estudos ligados a sistemas robóticos semi-autônomos e teleoperados, aumentando o espectro de aplicações e experimentos realizáveis.

2.1

PROPRIEDADES DESEJÁVEIS DE UMA PLATAFORMA

Uma plataforma de robótica móvel, para ser uma ferramenta útil ao estudo e
implementação dos vários temas associados, incluindo ou não aprendizagem, deve
ser concebida e projetada com um conjunto de propriedades que permita ao
pesquisador adaptá-la a diferentes necessidades e experimentos. Como propriedades
relevantes podemos citar:
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-

Flexibilidade: deve permitir que seus diversos elementos e recursos, tanto de
hardware quanto de software, possam ser configurados para a aplicação
desejada. Deve ser possível substituir ou adicionar elementos com um
mínimo de esforço, para expansão.

-

Modularidade: deve ter uma concepção hierárquica e descentralizada, onde
módulos funcionais possam ser individualmente desenvolvidos, modificados,
implementados e testados.

-

Programabilidade: a plataforma deve possibilitar o uso de ferramentas de
software de domínio público. Funcionalidades de software que permitam
abstrair os aspectos de hardware da mesma, simplificando o desenvolvimento
de experimentos, também são desejáveis.

-

Observabilidade: deve permitir fácil acesso a dados referentes a seu estado
interno e a respeito do ambiente.

-

Combinar tele-operação com controle autônomo: deve permitir suporte para
regime tele-operado e regime autônomo, para a interação entre os mesmos.

-

Monitoração remota: deve ser possível o acesso remoto às suas facilidades.

-

Tempo Real: deve permitir tratar eventos externos e gerar sinais de controle
com restrições de tempo compatíveis com as tarefas de navegação a serem
executadas.
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3 O PROBLEMA DE APRENDIZAGEM EM
ROBÓTICA MÓVEL
Sistemas robóticos implementados de maneira codificada diretamente pelo projetista,
como as “criaturas” reativas de Rodney Brooks (BROOKS, 1991), podem fornecer
aplicações autônomas interessantes. Entretanto, uma codificação que atenda a todas
as situações a que um robô móvel esteja sujeito em seu ambiente é trabalhosa ou
mesmo inviável, sendo necessária a realização de vários testes e iterações até obterse uma implementação adequada à tarefa desejada. É importante então, como citado
anteriormente, que o robô possa adquirir ou mesmo complementar seu conhecimento
interagindo com o ambiente em que está inserido, ou seja, melhorar seu desempenho
aprendendo com a experiência. O mesmo aplica-se também a arquiteturas híbridas
como a Aura (ARKIN e MURPHY, 1990), a Harpic (LUZEAUX e
DALGARRONDO, 2001) e a Saphira. Nestes casos, a autonomia resultante é obtida
através da interação de seus diversos módulos componentes. Não possuem,
entretanto, um módulo, ou módulos, em que ocorra aprendizagem explícita, para que
o robô pudesse evoluir interagindo com o ambiente.
A questão da aprendizagem em robótica móvel é um problema complexo, e o
objetivo deste capítulo é apenas abordar alguns de seus principais aspectos e
dificuldades, no que se refere a controle de ações do robô.

3.1

AS DIFICULDADES DA APRENDIZAGEM

Uma questão que surge quanto à aprendizagem em robótica é: Que tipo de
conhecimento é desejável que um robô adquira? Podemos distinguir três principais
(MAHADEVAN, 1996):
-

Modelo do ambiente: o robô deve constantemente atualizar seu conhecimento
com relação ao ambiente em que está inserido, à medida das necessidades de
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suas tarefas.
-

Modelos de seus sensores e atuadores: é útil para um robô aprender
características e limites de seus sensores e atuadores. Por exemplo, modelos
de sensores ultra-sônicos podem ser usados para representar informação
espacial usando grades (“grids”) de ocupação (ELFES, 1987).

-

Conhecimento de controle: como objetivo essencial, o robô deve aprender
que ação realizar em uma dada situação do ambiente em que está situado,
para desempenhar sua função.

A aquisição de tais conhecimentos não é uma tarefa fácil, devido aos requisitos e
limitações aos quais está sujeita a aprendizagem. Dentre estes podemos citar
(MAHADEVAN, 1996; ARKIN, 1998):
-

Ruído sensorial: sensores robóticos (ex: sensores de ultra-som, sensores de
varredura a laser -“laser scanner”) estão sujeitos a ruídos e não uniformidade
das medidas obtidas, o que leva a uma descrição limitada do ambiente em que
o robô está inserido. O sistema de aprendizagem deve lidar com tais
limitações.

-

Aprendizagem deve ser em tempo real e contínua: o robô deve adquirir
aprendizado conforme navega em seu ambiente, de modo incremental, pois
os dados de treinamento são adquiridos ao longo do tempo.

-

O tempo de aprendizagem deve ser limitado: para um sistema de
aprendizagem ser efetivo em um robô real, o mesmo não pode demandar um
tempo longo de treinamento até o robô produzir resultados satisfatórios.

-

Problema de saliência: o sistema de aprendizagem deve determinar quais
características nos sinais sensoriais recebidos são relevantes para uma dada
tarefa.

-

Problema de utilidade: o sistema de aprendizagem deve determinar quando a
informação que ele contém é ainda relevante e útil, e quando é aceitável
“esquecer” ou desprezar certas informações.

Tais requisitos demandam algoritmos de aprendizagem eficientes tanto do ponto de
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vista computacional, devido ao tempo de resposta exigido, quanto à armazenagem,
recuperação e generalização do conhecimento obtido.

3.2

A APRENDIZAGEM COMO
ATRIBUIÇÃO DE CRÉDITO

UM

PROBLEMA

DE

Na seção 3.1 vimos que o problema de aprendizagem em robótica tem como objetivo
essencial a aquisição de conhecimento de controle, ou seja, o de aprender uma
política que forneça uma dada ação para um determinado estado do ambiente2. A
dificuldade de aprender tal política envolve resolver um problema de atribuição de
crédito tri-dimensional (MAHADEVAN, 1996): crédito temporal, crédito estrutural
e crédito associado a tarefa. O problema de atribuição de crédito temporal é aquele
de decidir quais ações, em uma dada seqüência de ações realizadas, são responsáveis
por um bom ou mau resultado obtido. A atribuição de crédito estrutural envolve
determinar as faixas de valores sensoriais que resultam em ações similares, estando
ligado conseqüentemente à capacidade de percepção do agente. O crédito associado a
tarefa envolve o problema de generalizar a própria seqüência de ações de maneira a
realizar tarefas similares. Além da dificuldade inerente a cada atribuição, as mesmas
estão sujeitas aos requisitos e limitações citadas na seção 3.1.

3.3

APRENDIZAGEM EM AGENTES REATIVOS

No âmbito da robótica móvel, o desenvolvimento de comportamentos primitivos
eficientes é fundamental tanto para arquiteturas reativas quanto para arquiteturas
híbridas. Nas arquiteturas baseadas no paradigma reativo o comportamento global do
robô resulta (ou emerge) das interações entre comportamentos básicos e o ambiente
no qual o robô está inserido, enquanto que nas que utilizam o paradigma híbrido,
tarefas de maior complexidade são divididas em subtarefas realizadas através da
ativação de comportamentos básicos reativos. Como a codificação direta dos

2

Entendido como o conjunto de valores de sensoriamento resultantes da interação do robô com o

ambiente.
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comportamentos pelo projetista é muitas vezes ineficiente, implicando um custo de
obtenção elevado, é desejável a utilização de técnicas de aprendizagem, tanto em
arquiteturas híbridas quanto nas reativas. Neste trabalho abordamos apenas a
aprendizagem voltada a aplicações reativas. Resultados aqui obtidos podem ser
transportados e re-utilizados em aplicações mais complexas, que utilizem, por
exemplo, o paradigma híbrido. Devemos ressaltar novamente que a plataforma
desenvolvida neste trabalho não restringe o estudo de aprendizagem a arquiteturas
reativas, sendo também utilizável, com a mesma finalidade, para desenvolvimento de
arquiteturas híbridas.
A robótica baseada em comportamentos fornece inúmeras possibilidades de
aprendizagem, como mostrado em (ARKIN, 1998), e um método autônomo
promissor é o da aprendizagem por reforço (KAELBLING, 1996; SUTTON e
BARTO, 1998).

3.3.1

Aprendizagem por Reforço e suas Limitações

A aprendizagem por reforço é um paradigma não supervisionado (HAYKIN, 1999)
em que um agente aprende estratégias, ou uma política de ações, por tentativa e erro,
interagindo diretamente com o ambiente. O agente executa uma ação e recebe um
sinal de recompensa, ou reforço, indicando a qualidade da ação realizada. O objetivo
é determinar uma política de ações que obtenha a maior recompensa possível ao
longo do tempo. Embora a aprendizagem por reforço tenha várias propriedades
interessantes para aplicação em robótica móvel, como, por exemplo, a possibilidade
de aprendizado continuado, “on-line”, assim como a possibilidade de obtenção de
funções de recompensa de maneira não muito complexas para um dado domínio de
aplicação, a mesma sofre do problema da atribuição de crédito tridimensional
(KAELBLING, 1996). Outra dificuldade é o dilema da exploração versus explotação
(AUGUSTO, 1998), que consiste em determinar se o agente deve realizar uma ação
conhecida, dada uma condição do ambiente (explotação), ou executar uma outra ação
da qual ainda não se tenha informação sobre seu efeito (exploração). Pode ocorrer
que a ação ainda não realizada produzisse melhores resultados que a ação conhecida.
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Também, os algoritmos básicos de aprendizagem por reforço supõem que o ambiente
seja Markoviano3, propriedade importante para garantir a convergência dos mesmos.
Na área da robótica móvel, devido ao ruído sensorial, como visto em 3.1, não temos
uma descrição do verdadeiro estado do ambiente. Ambigüidades decorrentes da
descrição incompleta do ambiente anulam a suposição de sistema Markoviano, o que
prejudica o desempenho da aprendizagem (RIBEIRO e MONTEIRO, 2004). Tais
fatos fazem com que o algoritmo de aprendizagem por reforço tenha um tempo de
convergência muito lento para a política ótima de ações desejada.

3.3.2

A Importância do Conhecimento A Priori na Aprendizagem

Embora a aprendizagem por reforço tenha sido aplicada em navegação robótica
reativa com sucesso em ambientes simulados, como em (MILLAN e TORRAS,
1992), (RIBEIRO e MONTEIRO, 2004) e (HUANG et al., 2005), sua aplicação
direta em robôs reais torna-se não prática devido ao longo tempo de treinamento
necessário para a convergência. Tal característica poderá levar o robô a colidir várias
vezes até atingir um nível de aprendizado que o permita navegar de maneira segura.
Kaelbling (1996) assinala que sem um conhecimento a priori, a aprendizagem não
pode ser eficaz. Se um agente inicia sem nenhum conhecimento e começa a atuar
aleatoriamente, o aprendizado pode levar muito tempo. Por essa razão, deve-se
encontrar um meio de introduzir conhecimento inicial em um agente atuando sob
aprendizagem por reforço, ou outra técnica de aprendizagem não supervisionada. Um
dos métodos é aquele em que um agente aprende por ensino, através de um
“professor”. Então, para um robô estar operacional desde o início e evitar falhas
catastróficas como colisões, um conhecimento inicial deve ser fornecido ao mesmo a
priori. Tal conhecimento diminui o espaço (domínio) de busca e exploração da
aprendizagem por reforço, melhorando seu desempenho. Sob essa óptica, Millan

3

Diz-se que um sistema é Markoviano quando seu estado no instante t + 1 depende apenas do estado e

ação realizada no instante t, não dependendo de outros estados ou ações passadas (SUTTON e
BARTO, 1998).
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(1996) utilizou um controlador conexionista de duas camadas em que reflexos
básicos forneciam conhecimento a priori a um robô real, cuja função era navegar a
um dado objetivo desviando de obstáculos, com auxílio de aprendizagem por reforço.
Beom e Cho (1995), e Yung e Ye (1999), usam lógica nebulosa, ou difusa (“fuzzy”)
(YING, 2000) de maneira a definir comportamentos iniciais, e fornecer
conhecimento a priori para um robô, cuja tarefa também era navegar desviando de
obstáculos, em um ambiente simulado em computador. O conjunto de regras é fixo,
fornecido pelo projetista, sendo que os conseqüentes das regras são re-sintonizados
por aprendizagem por reforço. Embora a lógica difusa represente conhecimento em
forma lingüística e permita ao projetista definir comportamentos com alto grau de
abstração, não é fácil determinar o número apropriado de conjuntos difusos, assim
como uma base de regras consistente com o comportamento desejado. Técnicas de
aprendizagem supervisionada (HAYKIN, 1999) têm sido aplicadas para extrair
comportamentos robóticos reativos adequados a uma dada aplicação e ambiente,
devido às suas características de rápida convergência, e de serem adequadas tanto
para aprendizado paramétrico (isto é, dos valores dos parâmetros do controlador)
quanto para aprendizado estrutural (a própria estrutura interna do controlador, isto é,
número e interconectividade de elementos de processamento). Dessa forma,
comportamentos iniciais próximos dos desejados podem ser obtidos através de
aprendizagem supervisionada, sem o trabalho exaustivo de projetá-los de maneira
codificada, e então, técnicas de aprendizagem não supervisionada em tempo real,
como, por exemplo, aprendizagem por reforço, podem ser aplicadas para uma
sintonia mais fina dos comportamentos. A seguir indicaremos alguns exemplos de
tais realizações.
Em (YE et al., 2003), um sistema Neuro-Difuso (“Neuro-Fuzzy”) (JIN, 2003) com
duas fases de aprendizagem é aplicado, em ambiente simulado, ao problema de evitar
obstáculos em robótica móvel. Na primeira fase, aplica-se aprendizagem
supervisionada para determinar as funções de pertinência de um controlador difuso,
com base de regras fixa e definida a priori. Na segunda fase, aprendizagem por
reforço é aplicada para re-sintonia dos conseqüentes das regras obtidas. Para realizar
a aprendizagem supervisionada, um ambiente de simulação visual virtual foi
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desenvolvido. Um operador humano qualificado, operando o robô no ambiente
virtual especialmente desenvolvido, permite que dados sejam obtidos e disponíveis
para o treinamento do sistema Neuro-Difuso. As duas fases são realizadas e avaliadas
em ambiente de simulação. Em (ER e DENG, 2005), um controlador Neuro-Difuso
também é treinado inicialmente de maneira supervisionada a fim de se obter
comportamentos iniciais. Neste caso, também a estrutura do controlador NeuroDifuso é obtida através de aprendizagem supervisionada e não apenas suas funções
de pertinência. O treinamento supervisionado é realizado de maneira “off-line”
através de um simulador do robô Khepera. O objetivo é o robô navegar em um
mundo simulado simples, formado por um labirinto em forma de “Z”, evitando
obstáculos. Após treinamento no mundo simulado o robô Khepera é inserido em um
ambiente real, com obstáculos laterais, e aprendizagem por reforço é empregada para
reajustar os conseqüentes das regras difusas.
Todos esses exemplos da literatura recente mostram a importância do estudo de
técnicas de aprendizagem supervisionada para obterem-se comportamentos iniciais
eficientes. No entanto, nos trabalhos citados comportamentos foram obtidos
normalmente em ambiente simulados, e não em tempo real. O ideal é que o agente
possa adquirir tais conhecimentos a partir de sua própria interação com o ambiente
em que está inserido. Para tal, a plataforma proposta, a ser apresentada no capítulo 4,
apresenta uma arquitetura que permite uma alta integração entre tele-operação e
navegação autônoma, possibilitando o desenvolvimento de métodos de aprendizagem
em tempo real como o que será proposto no capítulo 5.
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4 DESENVOLVIMENTO DA PLATAFORMA
Neste capítulo são descritos os conceitos básicos e desenvolvimento relativos à
plataforma construída. Inicialmente fornecemos os requisitos que permearam o
projeto, sendo então descritas as características construtivas da mesma, assim como
as linhas gerais da sua arquitetura de hardware e de software. Menção será feita
quanto às possibilidades da plataforma para implementar aprendizagem.

4.1

OS PRESSUPOSTOS DO PROJETO

Com o objetivo do estudo de várias tecnologias e aspectos associados à navegação
robótica em ambientes internos, optamos pelo projeto e construção de uma unidade
móvel que fosse versátil, com uma arquitetura modular e genérica, de maneira a
prover o pesquisador com os recursos e propriedades apontados no capítulo 2. Entre
as principais características e parâmetros que norteiam o projeto podemos citar as
seguintes diretivas:
-

Apresentar arquitetura que possibilite estudos e experimentos tanto teleoperados quanto de robótica autônoma, permitindo a aquisição de dados
sensoriais e motores, os quais chamaremos de sensório-motores, de modo que
experimentos tele-operados possam servir de base para treinamento de
agentes autônomos. A arquitetura deve permitir estudos dos diversos
paradigmas, nomeadamente o paradigma reativo e híbrido, envolvendo ou
não aprendizagem.

-

Possuir recursos de monitoramento remoto da unidade robótica móvel,
permitindo troca de informações entre uma unidade base e a mesma.

-

Ter capacidade de transportar um microcomputador padrão PC, permitindo
assim que estudos e algoritmos possam ser desenvolvidos utilizando
linguagens, aplicativos e dispositivos de hardware amplamente difundidos no
mercado, como, por exemplo, placas e dispositivos de captura de imagem de
baixo custo.
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-

Ser modular e permitir que a base mecânica implementada possa ser
controlada tanto por um microcomputador, quanto por hardware dedicado. Os
vários módulos que compõem a arquitetura, tanto no aspecto de hardware
quanto no de software, devem ser estruturados de forma que sua substituição
possa ser feita de modo transparente quanto aos outros módulos. Assim,
novas técnicas podem ser desenvolvidas e testadas em um dado módulo sem
que seja necessário modificar os demais.

-

Possibilitar a implementação e o estudo de técnicas associadas à percepção,
navegação e guiagem. O estudo de aspectos cinemáticos e dinâmicos
envolvidos na movimentação do robô deve ser possível, permitindo que
algoritmos de controle de nível hierárquico inferior, como, por exemplo,
controle de velocidade e orientação, possam ser implementados e avaliados.

-

O acesso aos diversos componentes do sistema deve ser realizado de maneira
rápida e simples, permitindo fácil manutenção e substituição.

-

A unidade deve ter a capacidade de poder atingir a velocidade máxima de
1m/s em plano horizontal, permitir uma aceleração de 0.5 m/s2 e conseguir
movimentar-se em um aclive de 8º. Os requisitos de aceleração e aclive estão
relacionados ao ambiente de teste em que o robô está inserido (a área do
LAC- Laboratório de Automação e controle da Escola Politécnica da USP) e
adjacências. A velocidade máxima de 1m/s foi escolhida por considerarmos
suficientemente elevada para estudos em robótica móvel limitada a ambientes
internos. Uma velocidade mínima da ordem de 3cm/s também é desejável
para permitir manobras em baixa velocidade. Tais requisitos são para um
robô com uma massa da ordem de 40kg. Tal valor deve-se à possibilidade de
utilização de microcomputador embarcado, e unidade de energia necessária
para o robô, assim como a parte mecânica para a movimentação e estrutura
do mesmo.
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4.2

ASPECTOS

DO

PROJETO

E

CONSTRUÇÃO

DO

HARDWARE

4.2.1

Arquitetura

A arquitetura de hardware da plataforma e seus constituintes são mencionados e
comentados no que segue. O controle de movimentação do robô é realizado através
de duas rodas motoras acionadas de maneira independente por motores de corrente
contínua, utilizando a técnica conhecida como guiagem diferencial, e uma roda livre
atuando como cáster, formando um triciclo (HOLLAND, 1983). A utilização da
configuração em triciclo foi escolhida devido à mesma ser adequada à navegação em
pavimentos lisos e com pequenos aclives ou declives, típico de ambientes internos.
Embora a construção de uma base com a utilização de dois cásters, conhecida como
quadriciclo, também pudesse ser utilizada, levando a uma maior capacidade de
manobra, possibilitando ao robô girar em torno de seu próprio eixo, tal configuração
tem a desvantagem de necessitar ser concebida com algum tipo de suspensão. Caso
isto não ocorra, uma roda pode eventualmente perder contato com a superfície. Se
esta roda for de tração o robô acabará perdendo sua orientação prejudicando a
navegação. Na configuração em triciclo isto não ocorre, sendo seu projeto mecânico
mais simples e ainda possuindo boa capacidade de manobra. Tais fatos motivaram
nossa escolha por tal configuração. A escolha pelo uso de motores de corrente
contínua foi devida à sua simplicidade de controle e acionamento, além de fácil
disponibilidade no mercado local para os requisitos de torque e potência necessários
para a movimentação da plataforma. O diagrama de blocos da arquitetura
desenvolvida para a plataforma é mostrado na Figura 4.1.
Além de um módulo de imagem, a unidade possui atualmente os seguintes elementos
sensoriais: sensores do tipo ultra-som, sensores de contato atuando como sensores de
colisão, dois encoders incrementais do tipo quadratura, bússola magnética digital e
sensor angular conectado ao cáster. Sensores ultra-sônicos foram escolhidos por sua
eficiência na detecção de obstáculos, por serem de baixo custo quando comparados
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Figura 4.1 – Diagrama de blocos da arquitetura desenvolvida.
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com outras tecnologias, como sensores de varredura a laser, e por terem baixo
consumo. Embora tenham aspectos negativos como um tempo de resposta elevado,
distância de detecção limitada e reflexão especular (“crosstalk”), para ambientes
internos, onde temos baixa velocidade, os sensores de ultra-som são uma ferramenta
eficiente para navegação. Tais sensores são capazes de detectar pontos notáveis, ou
marcos de localização (“landmarks”), no ambiente, desde que estes possuam
estrutura geométrica simples, como no caso de aberturas e portas, podendo então
serem empregados em experimentos utilizando navegação baseada em mapas
topológicos simples. Os encoders são utilizados para controle dos motores e
obtenção de dados de odometria. O conjunto de facilidades fornecido pelos sensores
de ultra-som, módulo de visão e odometria permite o estudo de diversos aspectos
ligados à percepção robótica e em vários níveis de complexidade, possibilitando
desde o reconhecimento de objetos à extração de características do ambiente. Tais
facilidades fornecem também recursos para a realização de mapas topológicos e
métricos (geométricos), permitindo então o estudo e experimentação de arquiteturas
tanto reativas como híbridas com diversos graus de autonomia. O sensor angular
conectado ao cáster permite obter informação adicional quanto à taxa de giro do robô
durante seu movimento. Tanto este sensor como a bússola digital têm como objetivo
permitir que técnicas de integração sensorial possam ser exploradas para auxiliar a
navegação. Quanto aos sensores de colisão estes têm como principal função proteger
a unidade de eventuais obstáculos não detectados pelos sensores de ultra-som.
Devemos observar que atualmente o sistema de visão definitivo, usando placa de
captura, não está instalado. Entretanto, webcam e câmera com capacidade de
conexão TCP/IP (BENNET, 1995) têm sido efetivamente usadas na captura de
imagens. Neste trabalho, tais câmeras têm sido utilizadas para auxiliar na teleoperação, enquanto que na dissertação de mestrado de Vinícius Luluski de Souza
(em fase final de elaboração)4, uma webcam foi empregada em conjunto com a
plataforma para uma aplicação de navegação utilizando fluxo óptico.
Para realizar o grande número de tarefas envolvidas no controle de um robô móvel
4

‘Fluxo Óptico Aplicado em Navegação Robótica’, à ser apresentada na Escola Politécnica da USP.
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(sensoriamento, guiagem, navegação e aprendizagem entre outras), a arquitetura foi
distribuída em módulos funcionais de processamento, sendo cada módulo
responsável por um conjunto de tarefas afins e correlacionadas. As tarefas foram
divididas entre quatro módulos principais: Módulo de Gerenciamento, Módulo
Controle de Motores (MCM), Módulo de Potência e Módulo Controle de Sensores
(MCS), os quais serão melhor descritos na seqüência deste capítulo. Esta divisão
permite uma boa distribuição no processamento das tarefas, levando a uma maior
eficiência no tempo de execução das mesmas, assim como a melhor independência e
encapsulamento funcional, permitindo que cada módulo possa ser facilmente
adaptado sem interferir ou necessitar realizar modificações nos outros módulos
existentes. Os módulos MCM e MCS são responsáveis por várias das facilidades da
plataforma, sob o comando do Módulo de Gerenciamento. A comunicação com estes
dois módulos é realizada através de interfaces seriais, o que permite que o Módulo de
Gerenciamento possa ser constituído por um computador5 PC, como utilizado
atualmente, assim como, para aplicações simples, por hardware microprocessado
dedicado, onde este tipo de interface de baixo custo é amplamente difundida. Isto
fornece ao usuário tanto facilidade de acesso a recursos da plataforma, como
flexibilidade de hardware. Nesse ponto, a arquitetura difere de plataformas
comerciais como a Nomad, onde a comunicação entre seus diversos módulos é
realizada através de memória compartilhada entre os mesmos, não se podendo
adequar o hardware à aplicação.
Todos os módulos, com exceção do de gerenciamento, são alocados em um bastidor
disponível no robô cujo painel traseiro (“backplane”) é conectado a todos os sinais de
controle e sensoriamento. O painel traseiro forma um ‘barramento’ de controle, o
qual permite a conexão de três módulos removíveis, referentes ao Módulo Controle
de Sensores, Módulo Controle de Motores e Módulo de Potência. Utilizando-se tal
filosofia, podemos alterar qualquer um dos módulos alocados no bastidor de maneira
independente. Por exemplo, caso se deseje realizar estudos de controle de trajetória,
o módulo associado ao controle de motores poderia ser re-projetado utilizando-se
5

PC com interface de comunicação USB pode ser utilizado, pois cabos de conversão USB-serial são

amplamente difundidos no mercado.
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uma técnica de controle específica, não se alterando a interface de potência nem a de
sensoriamento. Um exemplo seria a implementação de um controlador de velocidade
do tipo controle cruzado (FENG et al., 1993). Outra possibilidade, da qual uma
variante foi utilizada durante os testes iniciais de movimentação do robô, é substituir
o módulo de controle de motores por uma simples placa de interligação e
condicionamento, que disponibilizaria os sinais para uma placa de aquisição de
dados instalada no módulo de gerenciamento. Dessa forma, algoritmos de controle
podem ser testados utilizando-se, por exemplo, Matlab/Simulink® associado a seu
toolbox “Real Time Windows Target” da MathWorks. Tal modularidade não está
presente em plataformas comerciais como o robô Nomad e o Pioneer, cujos módulos
são dedicados e as características dos mesmos são definidas pelo fabricante.
A unidade robótica também é equipada com um módulo de comunicação sem fio
padrão 802.11b. Tal recurso permite a comunicação do robô, através do Módulo de
Gerenciamento, com um micro remoto utilizando-se o protocolo TCP/IP a uma taxa
de 11 Mbps. Este canal de comunicação, além de habilitar monitoração remota da
unidade, permite expandir a capacidade de processamento computacional disponível.
Através deste canal, algoritmos que sejam computacionalmente intensivos podem ser
executados em máquina remota, transferindo-se então os resultados para a plataforma
móvel.
O sistema de energia da unidade robótica consiste de uma bateria estacionária de
12V/32Ah, fornecendo autonomia superior à 1.3 horas para a configuração
atualmente utilizada. Para a alimentação do computador, módulo de comunicação e
câmera de vídeo, é utilizado um inversor compacto, transformando a alimentação de
12 Vdc da bateria em 110 Vac. Para se permitir a recarga da bateria, bornes para
conexão externa na mesma estão disponíveis na unidade. O nível de tensão da bateria
é monitorado pelo MCS, refletindo o nível de carga da mesma. Esta informação pode
ser utilizada, por exemplo, em aplicações em que a unidade deve decidir
automaticamente quando deve retornar à sua base para recarga.
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4.2.2

Aspectos Construtivos

O robô móvel foi construído sobre uma base em alumínio de 50 cm X 50 cm, e
possui uma altura de 80 cm incluindo câmeras. Tanto para as rodas de tração quanto
para o cáster, foram utilizadas rodas e rodízios de poliuretano termoplástico
disponíveis no mercado local. Os motores de tração foram escolhidos baseados nos
requisitos de projeto da seção 4.1 e detalhes são fornecidos no Apêndice A (seção
A.1). A Figura 4.2 mostra uma imagem frontal do robô.

Figura 4.2 – Robô Construído.
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Fisicamente, a parte mecânica foi dividida em dois níveis. O NÍVEL 1, parte inferior
do robô, montada sobre a base de alumínio, engloba todo o conjunto de tração,
sistema de energia, elementos sensores primários6 (ultra-som, sensores de colisão,
encoders e medidor do ângulo da roda livre) e os módulos eletrônicos de controle dos
motores e dos sensores disponíveis. A Figura 4.3 fornece duas vistas deste nível.

Figura 4.3 – Detalhes do nível inferior do robô.

O NÍVEL 2, parte superior do robô, aloja o Módulo de Gerenciamento, o qual envia
comandos para os módulos eletrônicos do NÍVEL 1 e recebe dados dos mesmos.
Neste nível está instalado atualmente um computador PC e o módulo de
comunicação sem fio. O acesso físico a tais elementos é realizado através de oito
painéis de alumínio removíveis individualmente. A Figura 4.4 ilustra a parte traseira
do robô, onde alguns painéis estão removidos. A montagem dos diversos elementos
na plataforma foi realizada de maneira a termos o centro de gravidade da unidade o
mais próximo possível do solo, obtendo-se assim uma boa estabilidade mecânica
durante a navegação.

6

A bússola, devido à sua susceptibilidade eletro-magnética, foi instalada na parte superior do robô.
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Figura 4.4 – Vista traseira do robô.

Atualmente o NÍVEL 1 possui sete sensores de ultra-som alocados em sua parte
frontal, formando um anel. Os sensores foram posicionados de maneira a que objetos
próximos ao piso possam ser detectados. Cada sensor possui um ângulo de irradiação
aproximado de 30°, mesma ordem de grandeza do ângulo mecânico entre sensores
adjacentes, permitindo uma cobertura completa do perímetro frontal inferior quanto à
presença de objetos. O fato de se utilizar sensores de ultra-som apenas na parte
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frontal da plataforma deve-se às aplicações de navegação atualmente desenvolvidas e
em estudo, nas quais o deslocamento da unidade é realizado sempre com movimento
à frente. Entretanto, o número de sensores ultra-sônicos pode ser facilmente
expandido até doze, permitindo uma cobertura completa do perímetro inferior da
plataforma. A Figura 4.5 ilustra a distribuição dos sensores em relação ao sentido de
movimento do robô, onde cada número corresponde ao respectivo sensor.

Figura 4.5 – Distribuição atual dos sensores de ultra-som.

Caso se deseje ter uma unidade móvel mais compacta, a montagem mecânica permite
que o NÍVEL 2 possa ser substituído ou retirado facilmente. Assim, utilizando-se a
mesma base (NÍVEL 1), tanto a arquitetura mecânica quanto a de hardware permitem
que o NÍVEL 2 possa ser projetado utilizando-se placas de controle dedicadas,
construídas em torno de processadores como, por exemplo, ARM7® da ARM e
eZ80Acclaim® da Zilog, entre outros, como já citado em 4.2.1. Outras arquiteturas ,
como as baseados no padrão PC104, também podem ser acopladas ao sistema.
Assim, o poder computacional do NÍVEL 2 pode ser adaptado às necessidades de
implementações do usuário, permitindo desde aplicações robóticas baseadas em
comportamentos reativos simples até implementações do paradigma híbrido,
incluindo ou não técnicas que envolvam aprendizagem, sem ter-se que construir uma
nova unidade móvel.
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4.2.3

Módulo Controle de Sensores (MCS)

O Módulo Controle de Sensores é uma unidade microprocessada que tem como
objetivo principal gerenciar os sensores da unidade robótica, com exceção da câmera
de vídeo, realizando a interface do Módulo de Gerenciamento com os mesmos. Tem
como principais atribuições:
-

controlar o disparo, programar e obter os dados dos sensores de ultra-som;

-

obter o ângulo magnético fornecido pela bússola digital;

-

monitorar a tensão da bateria;

-

gerenciar os sensores de colisão;

-

obter o ângulo da roda livre em relação ao eixo de simetria do robô;

-

permitir troca de dados com o módulo gerenciador através de interface de
comunicação EIA-232 .

O módulo possui um ‘barramento’ serial síncrono (I2C na Figura 4.1) onde os
sensores de ultra-som e a bússola magnética são conectados. Tal interface permite a
adição de novos sensores à plataforma, até 126 no total, de modo a configurá-la para
vários tipos de estudos e experimentos. O uso deste tipo de interface possibilita que
novos sensores sejam adicionados utilizando-se um número mínimo de conexões
(alimentação e dois sinais para controle e dados). Nesta filosofia, cada sensor possui
um endereço, de maneira que o módulo MCS pode enviar comandos e dados
individualmente para cada sensor. Sensores que não possuam essa interface de
maneira nativa podem ser adicionados incorporando-se aos mesmos um módulo de
adaptação para permitir conexão ao ‘barramento’. Robôs comerciais como o Nomad
e o Pioneer normalmente possuem uma gama definida dos tipos de sensores que
podem ser adicionados. Outros tipos de sensores são adicionados utilizando-se
interfaces seriais dedicadas para cada novo sensor, com eventual necessidade de
placas de expansão. O ‘barramento’ serial síncrono evita tal necessidade de
hardware, levando a uma melhor modularidade e facilitando a inclusão de novos
sensores.
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Os sensores de ultra-som utilizados (SRF08TECH, 2004) na plataforma têm uma
faixa de alcance nominal de até 6 m, sendo possível programar sua sensibilidade. O
módulo MCS permite obter informações da distância de objetos diretamente em
unidades métricas ou em tempo de vôo (tempo entre o disparo do sensor e o retorno
de eco devido à presença de objetos próximos), programar a sensibilidade de cada
sensor individualmente, assim como determinar a seqüência de disparo dos mesmos.
Acoplado a cada um dos sensores de ultra-som temos disponíveis sensores de
intensidade luminosa. Tais sensores são também gerenciados pelo MCS e podem ser
utilizados, por exemplo, em aplicações de navegação em que são utilizados sinais
luminosos. A bússola magnética digital utilizada (CMPS03, 2004) fornece um
ângulo magnético na faixa 0° a 359.9˚, com precisão de 0.1˚. Como sensores de
colisão, são utilizadas seis chaves mecânicas dispostas em dois pára-choques, um
protegendo o perímetro frontal e outro o traseiro. Cada pára-choque possui três
chaves, podendo-se desta forma identificar o lado da colisão.
Para a troca de informações com o Módulo de Gerenciamento, foi desenvolvido um
protocolo de comunicação baseado em caracteres ASCII (CAMPBELL, 1993),
descrito no Apêndice B. O protocolo permite acesso completo e transparente a todos
os recursos por ele controlados pelo MCS. Por questões de segurança, o módulo
permite que um sinal de emergência seja gerado na ocorrência de colisão, com a
parada imediata da unidade robótica. A parada de emergência pode ser realizada de
modo gerenciado, através de comando existente no protocolo, ou acionada
diretamente através de hardware existente no módulo.

4.2.4

Módulo Controle de Motores (MCM)

Este módulo permite que o Módulo de Gerenciamento envie comandos de
acionamento para os motores e receba valores de odometria, obtidos dos encoders
instalados em cada uma das rodas motrizes, através de protocolo baseado em
caracteres ASCII (Apêndice C). Devido à importância do controle de movimentação
para um robô móvel, esta seção, e também a 4.2.7, Modelo Cinemático e Equações
de Movimento, apresentam maior detalhamento técnico e/ou analítico.
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O MCM realiza o controle do motor esquerdo e direito de maneira independente e
utilizando a técnica de modulação de largura de pulso, (“Pulse Width Modulation”PWM), através da qual se controla o valor médio da tensão aplicada à armadura do
motor. Cada um dos motores tem seu próprio controlador, implementados de maneira
paralela no firmware do módulo. Os controladores podem operar em dois modos
distintos: modo direto (malha aberta) ou modo velocidade (malha fechada), de
acordo com o comando recebido. Os dois motores sempre são controlados no mesmo
modo. No modo direto, os valores de ciclo de trabalho dos geradores PWM são
recebidos pela interface serial e programados diretamente nos respectivos geradores.
No modo velocidade, o módulo recebe como parâmetro o valor da velocidade
angular desejada em cada roda (direita e esquerda) e, utilizando os encoders
posicionados em cada uma delas, realiza um controle PID (Proporcional-IntegralDiferencial) de maneira a atingir e manter as velocidades programadas. O controle é
realizado sob restrições de aceleração e velocidade máxima, valores também
programáveis pela interface serial. Para satisfazer tais restrições, no módulo são
implementados geradores de trajetória, os quais permitem obter um perfil de
velocidade trapezoidal para cada roda. O valor máximo de velocidade é utilizado
como parâmetro de segurança, restringindo a movimentação do robô e evitando que
comandos de velocidade errôneos enviados pelo nível superior possam danificar o
mesmo, principalmente durante procedimentos de teste e avaliação de algoritmos. A
aceleração máxima permite que características dinâmicas do robô sejam respeitadas
durante o movimento, evitando-se saturação do controle e fornecendo uma
movimentação mais suave da unidade, diminuindo o desgaste das partes móveis,
como, por exemplo, as engrenagens dos redutores. O valor de aceleração programado
é o mesmo utilizado no caso de desaceleração. Um comando de parada de
emergência também está disponível no protocolo, permitindo a frenagem imediata
dos motores.
O módulo permite a utilização de duas filosofias de controle PWM: sinal-magnitude
e controle de fase (“locked antiphase PWM”) (CLARK e OWINGS, 2003). A
seleção do tipo de controle é realizada através de seletor disponível no próprio
módulo. Na implementação atual, optou-se pelo controle tipo sinal-magnitude, o qual
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fornece maior faixa dinâmica para o valor do ciclo de trabalho. A freqüência mínima
dos geradores PWM foi calculada em função da resistência e indutância da armadura
dos motores utilizados7 (CLARK e OWINGS, 2003), de maneira a se ter corrente de
armadura praticamente estável para um dado ciclo de trabalho do gerador, com os
motores respondendo apenas ao valor médio de tensão do sinal PWM. Obteve-se
uma freqüência de chaveamento mínima de 8 kHz para os motores empregados,
utilizando-se 20 kHz de maneira à freqüência ficar fora da faixa audível.

4.2.4.1 Controlador PID
O controlador PID digital é implementado na forma paralela (ASTRÖM e
HAGGLUND, 1996) sendo que os ganhos proporcional (KP), integral (KI) e
derivativo (KD) são programados pela interface serial e comuns aos dois
controladores. O algoritmo é implementado utilizando-se aritmética de ponto fixo, e
o diagrama lógico do controlador é fornecido na Figura 4.6. O tempo de amostragem
utilizado é de 1 ms. O algoritmo gerador de trajetória fornece, a cada instante de
amostragem, a posição do motor, em função da velocidade angular desejada e das
restrições de aceleração e velocidade limite programadas. O erro entre a posição
desejada e a posição atual do motor, dada por seu encoder incremental associado, é
utilizado como entrada para cada controlador PID. O controle de velocidade é
realizado, portanto, através do controle de posição dos motores a cada instante de
amostragem. A adoção de tal filosofia, em lugar de um PID controlando diretamente
a velocidade, deve-se à capacidade computacional limitada disponível no módulo de
baixo custo desenvolvido, sendo que a adoção do controlador de trajetória facilita a
implementação e cálculos relacionados à odometria. Um fator de escala de 256 é
utilizado, de modo a permitir o controle de baixas velocidades. O algoritmo é
implementado digitalmente utilizando a regra de aproximação retangular-para-trás
(“backward rule”) (FRANKLIN et al., 1990) e possui lógica de controle “antiwindup” (ASTRÖM e WITENMARK, 1997) no caso de ocorrer saturação do

7

2πfLa >> Ra , sendo f a freqüência de chaveamento e La e Ra respectivamente a indutância e a

resistência da armadura do motor.
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Figura 4.6 – Diagrama lógico do controlador implementado8.

8

QI.F: número sinalizado em ponto fixo com I bits inteiros e F fracionários. UI.F:idem não sinalizado.
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controle. Embora seja recomendada a implementação de um filtro para supressão de
ruído associado ao termo diferencial, tal filtro não foi utilizado em nossa
implementação por questões de capacidade computacional. Tal fato não mostrou ser
relevante no uso prático do controle de velocidade da plataforma.

4.2.4.2 Equacionamento Eletromecânico e Controle Básico
Um robô utilizando guiagem diferencial, como o aqui proposto, pode ser modelado
como um corpo rígido com uma dada inércia na posição média entre as duas rodas de
tração. Equações de estado podem ser obtidas, tendo como entradas os torques
fornecidos a cada roda e, como saídas, a velocidade linear do centro de massa do
robô e sua orientação em relação aos eixos de referência utilizados na modelagem.
Entretanto, como neste trabalho estamos interessados em aplicações em que o
próprio robô aprenda a coordenar o acionamento de suas rodas motrizes, sem a
necessidade de seguir trajetórias rígidas bem definidas e precisas, foi realizada uma
modelagem simplificada de cada conjunto de tração. O objetivo é utilizar tal modelo
de maneira a determinar o valor inicial dos diversos ganhos do controlador PID do
Módulo Controle de Motores, para termos um sistema estável e com desempenho
aceitável. O projeto do controlador foi baseado neste modelo aproximado e sua
sintonia final realizada de maneira prática.
A Figura 4.7 ilustra os principais elementos envolvidos na dinâmica de acionamento
de cada roda motora, onde T, J e ω representam os diversos torques, inércias e
velocidades angulares, e FR a força motriz na roda.
No que segue, apresentamos apenas os resultados obtidos. Detalhes são apresentados
no Apêndice A (seção A.2).
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Figura 4.7 – Conjunto acionador roda motora.

Modelando-se o sistema da Figura 4.7, e usando-se as características dos elementos
eletromecânicos utilizados no projeto, a função de transferência entre a velocidade
angular da roda motora, ΩL(s), e a tensão da armadura aplicada no motor, Ea(s), é
dada pela equação (A.35) (supondo o robô movimentando-se em plano horizontal):

Ω L ( s) =

1.687
E a ( s)
(0.5s + 1)

(4.1)

O conjunto acionador de cada roda motora pode então ser modelado por um sistema
de primeira ordem, com uma constante de tempo mecânica da ordem de 500 ms. Esta
função de transferência foi utilizada para a determinação dos ganhos dos
controladores PID.
O sistema de controle em malha fechada da velocidade de cada uma das rodas pode
ser representado, em tempo contínuo, pelo diagrama da Figura 4.8. Neste caso, o
gerador de trajetória é representado por um simples integrador, não controlando a
aceleração.
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Figura 4.8 – Modelo de simulação do conjunto acionador no tempo contínuo.
Na figura, ωd é a velocidade angular desejada e ω a obtida na roda motora. O ganho
Kenc é a constante de ganho do encoder e Kpwm a constante de ganho do PWM. Para o
hardware

e

firmware

implementados

temos

K enc = 2048 2π pulsos/rad.

e

K pwm = 12 1023 V/V.

Reduzindo-se o diagrama da Figura 4.8 nota-se a presença de um integrador na
malha aberta. O mesmo decorre da filosofia de implementação do controle de
velocidade. A presença de tal integrador leva à ocorrência de um duplo pólo na
origem do plano S quando utilizarmos um controlador PI ou PID, o que pode
ocasionar condições de instabilidade. Optamos então por utilizar apenas um
controlador PD no controle, programando KI = 0 no módulo de Controle de Motores.
Utilizar um controlador PD na programação do módulo, ou seja, para controle de
posição, equivale a utilizarmos um controlador PI quanto ao controle de velocidade
angular.
Como condições de projeto do controlador, estabelecemos os critérios a seguir,
suficientes para nossa aplicação: erro à rampa menor que 10%; sobre-sinal menor
que 30%; tempo de subida menor que 400ms. Projetando o controlador pelo Método
do Lugar das Raízes (FRANKLIN et al., 1986) obtivemos os valores KPc = 1.6 e
KDc = 0.12 para os ganhos proporcional e derivativo do controlador. Detalhes do
projeto do controlador são apresentados no Apêndice A (seção A.3).
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A Figura 4.9 mostra o resultado do controle projetado quando se aplica uma
mudança de velocidade de 1m/s sujeita à aceleração máxima permitida pelo robô de
0.5 m/s2. O resultado foi obtido através de simulação utilizando Matlab/Simulink e
empregando-se blocos de aritmética de ponto fixo. A simulação foi implementada de
maneira a reproduzir características e algoritmos utilizados no Módulo Controle de
Motores.
Implementando os ganhos calculados no módulo de controle de motores, e enviando
comandos de velocidade pela interface serial do mesmo, a resposta qualitativa da
movimentação do robô mostrou-se satisfatória.

Figura 4.9 – Simulação controlador digital (Tm = constante de tempo mecânica).
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4.2.5

Módulo de Potência

O Módulo de Potência é constituído de duas pontes H (CLARK e OWINGS, 2003)
independentes, as quais permitem controlar a potência entregue aos motores, assim
como o sentido de rotação dos mesmos. Cada ponte H é formada por quatro
transistores MOSFET de potência, do tipo chaveamento rápido, podendo fornecer 6A
para cada motor. O módulo permite que o controle dos motores possa ser realizado
através da técnica PWM no modo sinal-magnitude ou anti-fase, de acordo com a
configuração selecionada no Módulo Controle de Motores.

4.2.6

Módulo de Gerenciamento

O Módulo de Gerenciamento é o elemento de coordenação e controle das ações do
robô. Recebe os sinais dos diversos sensores disponíveis e toma decisões quanto à
movimentação do mesmo, enviando comandos para as rodas motrizes. Nele se
processa todo o controle da unidade móvel, através do ambiente de software
desenvolvido e descrito na seção 4.3. É neste módulo que residem as arquiteturas e
algoritmos responsáveis tanto por tele-operação quanto pelo comportamento
autônomo. Para obter-se flexibilidade quanto a ferramentas de software e aplicativos,
utiliza-se atualmente um computador PC com sistema operacional Windows®. O
módulo possui duas interfaces seriais EIA-232, denominadas COM1 e COM2
(Figura 4.1). Através da porta COM1 obtêm-se dados sensoriais provenientes do
Módulo Controle de Sensores. A porta COM2, de comunicação com o Módulo
Controle de Motores permite a obtenção de dados de odometria e controle dos
motores.

4.2.7

Modelo Cinemático e Equações de Movimento

Usando guiagem diferencial, o robô deve poder rodar em torno de um ponto
localizado sobre o eixo comum das duas rodas motoras (DUDEK e JENKIN, 2000).
Normalmente este ponto é denominado de centro instantâneo de rotação ou ICR
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(“Instantaneous Center of Rotation”). Alterando a velocidade relativa das duas rodas
motrizes, o centro de rotação pode ser variado e o robô pode seguir diferentes
caminhos e trajetórias. A Figura 4.10, adaptada de Dudek e Jenkin (2000), ilustra a
cinemática da guiagem diferencial.

Figura 4.10 – Representação cinemática da guiagem diferencial
(baseado em Dudek e Jenkin, 2000, Fig. 2.4, p.19).
Seja P o ponto médio entre as duas rodas motoras, intersecção entre o eixo de
simetria e das rodas, e seja também b a distância axial entre as rodas. Consideramos
P o ponto de referência do robô. A localização do robô sobre um plano XY tem três
graus de liberdade: sua posição (x, y) e sua orientação θ, ângulo medido entre o eixo
de simetria do robô e o eixo X. A tripla (x, y, θ) é normalmente denominada a “pose”
do robô sobre o plano. No que segue, a posição (x,y) corresponde às coordenadas do
ponto P e o ângulo θ é medido no sentido anti-horário a partir do eixo X positivo.
A cada instante de tempo t, as rodas esquerda e direita giram em torno do ICR com
uma dada velocidade angular ω(t). Logo,
⎛
⎝

b⎞
2⎠

ω (t )⎜ R (t ) + ⎟ = Vr (t )

(4.2)
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⎛
⎝

b⎞
2⎠

ω (t )⎜ R (t ) − ⎟ = Vl (t )

(4.3)

onde R(t), distância sinalizada do ponto P ao ICR, é o raio de giro, Vr(t) é a
velocidade da roda direita e Vl(t) a velocidade da roda esquerda. De (4.2) e (4.3)
podemos obter:

b (Vr (t ) + Vl (t ) )
2 (Vr (t ) − Vl (t ) )

(4.4)

dθ Vr (t ) − Vl (t )
=
dt
b

(4.5)

R(t ) =

ω (t ) =

Como a velocidade escalar do robô VP(t) é dada por:

VP (t ) = ω (t ) R(t )

(4.6)

temos também:

V p (t ) =

Vr (t ) + Vl (t )
2

(4.7)

As equações (4.5) e (4.7) caracterizam a cinemática do robô. Analisando as equações
anteriores, temos dois casos interessantes. Se Vl(t) = Vr(t), temos ω(t) = 0 e R(t) = ∞
e, portanto, o robô move-se em linha reta. Se Vl(t) = -Vr(t), temos R(t) = 0 e VP(t) = 0,
e o robô roda em torno do ponto P (gira no lugar). Isto é um atrativo da guiagem
diferencial, permitindo a movimentação do robô em ambientes com pouco espaço de
manobra, como ambientes internos e de escritório.
Dados a velocidade angular ω(t) desejada do robô em torno do ICR, ou o raio de
curvatura R(t) do movimento, e a velocidade escalar VP(t) requerida, das equações
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(4.4) a (4.7) podemos obter as velocidades necessárias nas rodas esquerda e direita
para realizar o movimento:
b
Vr (t ) = V p (t ) + ω (t )
2

(4.8)

b
Vl (t ) = V p (t ) − ω (t )
2

(4.9)

As velocidades angulares no eixo das rodas necessárias para realizar um dado
movimento, ωl(t) e ωr(t), podem ser facilmente obtidas através das velocidades
lineares Vl(t), Vr(t) e do raio das rodas r. Re-escrevendo (4.8) e (4.9) obtemos:
1⎡

b

⎤

1⎡

b

⎤

ω r (t ) = ⎢V p (t ) + ω (t )⎥
r⎣
2
⎦

ω l (t ) = ⎢V p (t ) − ω (t )⎥
r⎣
2
⎦

(4.10)

(4.11)

Supondo que o robô tenha um certa pose no instante t dada por (x(t), y(t), θ(t)), e
assumindo-se que a trajetória percorrida por P é um arco de circunferência, podemos
determinar a nova pose do robô no plano XY no instante t + ∆t , (x(t+∆t), y(t+∆t),
θ(t+∆t)), através das equações (4.5) e (4.7). A dedução que segue é baseada em
(MURATA e HIROSE, 1993) e (SANDI et al., 1998). Integrando (4.5) durante o
período tÆ t+∆t e representando os deslocamentos lineares das rodas direita e
esquerda, durante o intervalo ∆t, respectivamente por ∆Dr(t) e ∆Dl(t), a mudança
angular no intervalo é dada por:

∆θ (t ) =

∆Dr (t ) − ∆Dl (t )
b

(4.12)

O deslocamento linear ∆DP(t) do ponto P, ou seja, o comprimento de arco por ele
percorrido no intervalo ∆t, é obtido integrando-se (4.7):
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∆DP (t ) =

∆Dr (t ) + ∆Dl (t )
2

(4.13)

Os deslocamentos lineares das rodas podem ser obtidos através dos encoders
instalados nas mesmas. Sendo Nenc o número de pulsos decodificados dos encoders
por revolução, NPr(t) e NPl(t) o números de pulsos decodificados, respectivamente
da roda direita e esquerda, durante o intervalo ∆t, e r o raio das rodas motoras, temos
as seguintes relações:

∆Dr (t ) = 2π r

NPr (t )
N enc

(4.14)

∆Dl (t ) = 2π r

NPl (t )
N enc

(4.15)

Conhecendo-se a posição e orientação do robô no instante t, sua pose no instante t+∆t
são calculadas como segue (MURATA e HIROSE, 1993; SANDI et al., 1998):

x(t + ∆t ) = x(t ) + ∆DP (t )

sen(∆θ (t ) 2) ⎛
∆θ (t ) ⎞
cos⎜θ (t ) +
⎟
∆θ (t ) 2
2 ⎠
⎝

(4.16)

y (t + ∆t ) = y (t ) + ∆DP (t )

sen(∆θ (t ) 2) ⎛
∆θ (t ) ⎞
sen⎜θ (t ) +
⎟
∆θ (t ) 2
2 ⎠
⎝

(4.17)

θ (t + ∆ t ) = θ (t ) + ∆ θ (t )

(4.18)

As equações (4.16) a (4.18) são válidas desde que o movimento do robô durante o
intervalo considerado possa ser aproximado por um círculo ou por uma linha reta,
sendo úteis em estudos de trajetória.
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Devemos observar que na prática as equações anteriores não fornecem informação
perfeita quanto à movimentação do robô. De fato, os diâmetros das rodas motoras
podem ser ligeiramente diferentes, as rodas podem sofrer escorregamentos durante o
movimento e mesmo a distância b pode não ser bem definida, pois os pontos de
contato das rodas com o solo podem variar. Todos esses fatores causam erros que se
acumulam com o movimento. Entretanto, tal fato não prejudica os resultados
ilustrados pelos gráficos de trajetória obtidos durante os experimentos de navegação
realizados, em que se busca precisão apenas da ordem de centímetros na trajetória.

4.3

ARQUITETURA DO AMBIENTE DE SOFTWARE

Para realizar o controle e coordenação do robô, foi projetada uma arquitetura de
software que permitisse o desenvolvimento e estudo de técnicas tanto de teleoperação quanto de navegação autônoma, assim como da interação entre as mesmas.
Para atingir tais objetivos, a arquitetura foi distribuída em dois elementos principais:
O Software de Gerenciamento Embarcado (SGE), executando no Módulo de
Gerenciamento (seção 4.2.6) da unidade robótica móvel e o Software de Controle e
Monitoração Remota (SCMR), executando em microcomputador remoto. Ambos
foram desenvolvidos na linguagem C++, usando-se conceitos de programação
orientada a objetos. Tais softwares interagem através do paradigma cliente-servidor
(ANDREWS, 2000), onde a comunicação é realizada através de TCP/IP usando-se a
rede sem fio disponível entre a unidade móvel e o micro remoto. O sistema
atualmente está implementado para ser executado no sistema operacional Windows.

4.3.1

O Software de Gerenciamento Embarcado (SGE)

O SGE visa proporcionar um ambiente que permita o controle e acesso, através do
Módulo de Gerenciamento, de todos os atuadores e sensores disponíveis no robô,
assim como coordenar os mesmos de maneira a permitir a movimentação da unidade
robótica. Um diagrama de blocos da arquitetura do SGE é fornecido na Figura 4.11.
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Figura 4.11 - Diagrama de blocos da arquitetura do SGE.

A arquitetura está dividida em quatro níveis principais: Nível Comunicação, Nível
Gerenciamento e Supervisão, Nível Execução e Interface de Software. O Nível
Comunicação implementa um servidor TCP/IP, responsável por receber comandos
da base remota e enviar dados para a mesma. Conexões simultâneas são possíveis e
dados podem ser trocados com mais de um microcomputador remoto. O Nível
Gerenciamento e Supervisão trata os comandos recebidos pelo servidor TCP/IP,
interpreta-os e executa-os, enviando as respostas dos mesmos de volta ao servidor.
Neste nível também é realizado o gerenciamento da unidade móvel quanto à seleção
de seu modo de execução, através de comando enviado pelo SCMR. O Nível
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Execução é onde ocorre o controle efetivo do robô. É neste nível que temos os
modos de operação disponíveis para o mesmo. Atualmente têm-se implementados
dois modos possíveis: o modo tele-operação e o modo navegação autônoma. Ao se
ativar um dado modo de operação, o controle efetivo do robô passa à
responsabilidade das rotinas de software do modo. O sistema foi implementado
usando-se o conceito de multifios (“multithreading”) de programação (WALMSLEY,
1999; ANDREWS, 2000). O servidor TCP/IP e o módulo gerenciador e interpretador
de comandos são executados em um fio de programação, ou “thread”, enquanto cada
modo de execução selecionado é executado em um fio distinto. Tal fato permite um
melhor desempenho quando o Módulo de Gerenciamento possui mais de um
processador, com os fios de programação distribuídos entres os vários processadores
e executando em paralelo. Em um sistema com um único processador, como o
utilizado atualmente, as funções referentes ao Nível de Comunicação e ao Nível de
Gerenciamento e Supervisão são executadas como se estivessem rodando em
paralelo com as rotinas do modo de execução selecionado, compartilhando o tempo
de processamento. A sincronização de informações entre os vários fios em execução,
assim como o controle dos mesmos, são realizados através dos recursos disponíveis
na API (“Application Program Interface”) do Windows (BEVERIDGE e WIENER,
1997) e também usando-se recursos encapsulados e disponíveis na biblioteca de
classes MFC (“Microsoft Foundation Classes”) disponibilizada pela Microsoft.
Dessa forma, caso se deseje projetar / implementar uma dada arquitetura para o
modo de navegação autônoma, tal arquitetura será inserida no fio de programação
correspondente a este modo de operação9, não sendo necessário modificar os demais
itens da arquitetura, e aproveitando os mesmos para a comunicação, caso desejado,
com microcomputador remoto. O usuário pode então adaptar o modo navegação
autônoma de acordo com suas necessidades, podendo também modificar o modo
tele-operação caso desejado. Os modos de operação são facilmente personalizados.
Tanto o modo tele-operado como o modo autônomo possui um modelo (“template”)
que o usuário pode usar para executar as modificações pertinentes à sua necessidade.
Na aplicação descrita no capítulo 5, ao modo tele-operado foram adicionadas funções
9

O modo de execução selecionado pode também criar seus próprios fios de programação adicionais

caso necessário.
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de treinamento do algoritmo de aprendizagem supervisionada utilizado, e no modo
autônomo a rede neural obtida durante o treinamento é recuperada e executada. A
existência de dois regimes operacionais mostrou-se versátil, facilitando o
desenvolvimento dos experimentos com aprendizagem.
No Nível Execução tem-se uma Estrutura de Dados Global que armazena os últimos
dados obtidos dos sensores, as últimas velocidades comandadas e outras informações
da unidade robótica, fornecendo informações tanto do ambiente como do estado
interno do robô. Tal estrutura pode ser acessada tanto pelo Nível de Gerenciamento
quanto pelos modos de operação existentes no Nível de Execução, permitindo a troca
de informação entre os diversos módulos em execução. A atualização dos valores
sensoriais e das velocidades fica a cargo do modo de execução selecionado. Dados
de configuração são atualizados pelo Nível de Gerenciamento e Supervisão. Através
do módulo de gerenciamento, as informações armazenadas na estrutura podem ser
transferidas através da rede sem fio para microcomputador remoto e utilizadas pelo
aplicativo SCMR executado no mesmo, ou por outro desenvolvido pelo próprio
usuário.
A Interface de Software é responsável por abstrair os aspectos de hardware de baixo
nível do robô, permitindo, tanto ao Nível de Execução quanto ao Nível de
Gerenciamento e Supervisão, não interagirem diretamente com o hardware
disponível, e sim através de funções bem definidas, formando uma interface de
aplicação tipo API (Tabela D.1 e Tabela D.2 do Apêndice D), funções estas que
realizam o acesso ao hardware. As funções utilizam os protocolos desenvolvidos
para os módulos MCS e MCM da plataforma. Tal fato permite um isolamento entre
os níveis hierárquicos superiores da arquitetura e os diversos módulos de hardware,
fazendo com que uma aplicação desenvolvida em um dado módulo de execução
possa continuar a ser utilizada mesmo havendo mudança em algum módulo de
hardware ou sensor, bastando para tanto modificar internamente a função de acesso
ao módulo em questão. Devemos notar que, caso o protocolo de acesso ao módulo
modificado permanecer inalterado, nem mesmo as funções pertencentes à API
necessitam ser modificadas. Assim, caso se deseje projetar, por exemplo, um novo
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módulo de controle de motores, utilizando uma lei de controle diferente de um PID,
tal fato pode ser feito de maneira transparente, sem necessidade de modificação do
SGE. Então, diversos aspectos da robótica móvel podem ser estudados de maneira
independente.
Dados sensório-motores podem ser armazenados e disponibilizados, permitindo
também análise e recuperação dos mesmos (Figura 4.12). Aspectos de coordenação
sensório-motora (PFEIFER e SCHEIER, 1997) podem então ser explorados. Os
dados são gravados em arquivo no formato texto e armazenados localmente na
unidade móvel.
O SGE possui vários parâmetros que permitem ao usuário configurar características
de funcionamento da unidade robótica como, por exemplo, 1) se o controle de
velocidade será feito em malha aberta ou malha fechada, 2) velocidade e aceleração
máximas permitidas, 3) se o resultado da leitura dos sensores de ultra-som será
fornecido em micro-segundos ou centímetros, 4) a ordem de disparo dos sensores de
ultra-som, entre outros. Os sensores de ultra-som podem ser alocados e disparados
em até três grupos distintos na implementação atual, visando diminuir o problema de
conversação cruzada (“crosstalk”) entre os mesmos.

4.3.1.1 Considerações quanto ao Modo Tele-operação

No modo tele-operação implementado, comandos de velocidade, tanto para o motor
esquerdo quanto para o direito, são enviados ao SGE pelo aplicativo de controle e
monitoração remota SCMR. Atualmente, a cada 400ms é realizada uma varredura de
todos os sensores instalados e os comandos de velocidade recebidos são transferidos
aos respectivos motores. A cada varredura, os valores dos sensores e as velocidades
programadas são atualizados na Estrutura de Dados Global, ficando assim
disponíveis para consulta. O modo tele-operado pode ser ativado com o
armazenamento ou não de dados sensório-motores, evitando assim a gravação de
dados indesejáveis quando, por exemplo, necessita-se apenas posicionar a plataforma
em um dado ambiente de testes.

50

4.3.1.2 Considerações quanto ao Modo Navegação Autônoma
É neste modo de operação que arquiteturas utilizando os paradigmas reativo ou
híbrido, assim como algoritmos de aprendizagem, são executados. Como já citado, a
codificação das arquiteturas e ou algoritmos é realizada no fio de programação
correspondente a este modo operacional. O ponto de entrada para a implementação
deste modo, assim como do tele-operado, é disponibilizado em arquivo C++
(“template”). Tal arquivo é apenas o ponto de partida para a codificação da
aplicação, fornecendo a interface de software com o ambiente, a qual pode necessitar
de mais arquivos e fios de programação, associados e adicionados pelo usuário.
Devemos ressaltar que utilizando o ambiente operacional proposto, associado à
plataforma de hardware construída, o desenvolvimento de aplicações na área da
robótica móvel fica facilitado, pois o usuário pode se fixar apenas nos detalhes
algorítmicos das mesmas, sendo os detalhes de implementação relacionadas ao
acesso ao hardware e obtenção de dados abstraídos pelo ambiente proposto.

4.3.2

O Software de Controle e Monitoração Remota (SCMR)

O SCMR tem como objetivos principais informar ao SGE o modo de operação
desejado da unidade móvel, permitir que um usuário possa controlar a movimentação
do robô através de um “joystick” conectado ao microcomputador remoto, quando no
modo de execução tele-operado, e obter os dados armazenados na Estrutura de Dados
Global do SGE. A Figura 4.12 mostra um diagrama de blocos básico dos principais
elementos envolvidos com o SCMR.
No SCMR, foi implementado um cliente TCP/IP de maneira a se estabelecer
comunicação com o SGE. Parâmetros de configuração são disponibilizados
permitindo, por exemplo, definir a zona morta do “joystick” utilizado, endereço IP e
porta do SGE a se conectar, entre outros.
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Figura 4.12- Elementos básicos que compõem o SCMR.

A interface do SCMR com o usuário é realizada através dos próprios botões
disponíveis no “joystick” e, opcionalmente, pelo teclado. Mensagens de status e
informativas são enviadas ao terminal de vídeo da base remota.
Para validar a plataforma, alguns testes foram realizados para avaliação dos diversos
sensores instalados, e das funcionalidades do ambiente de software desenvolvido. Os
resultados obtidos são fornecidos no Apêndice E.
A Tabela 4.1 fornece uma comparação entre a plataforma desenvolvida e os robôs
Nomad e Pioneer (na sua versão para ambientes internos), comumente utilizados em
estudos experimentais, ressaltando as diferenças e ilustrando as vantagens da
primeira.
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5 APLICAÇÃO: APRENDIZAGEM COM USO DE
TELE-OPERAÇÃO
Utilizando as facilidades da plataforma, uma aplicação de aprendizagem
supervisionada com o uso de tele-operação é aqui desenvolvida. Considerando os
aspectos abordados no capítulo 3, o objetivo é ensinar o robô a realizar tarefas de
navegação simples, através do uso de tele-operação, com o agente aprendendo à
medida em que é utilizado. Tais tarefas podem servir como base para aprendizado de
conhecimento a priori, fornecendo um ponto de partida para o uso de técnicas de
aprendizagem não supervisionadas, como discutido na seção 3.3.2. Estaremos então
fazendo interagir os dois modos operacionais disponibilizados pelo ambiente descrito
em 4.3: modo tele-operado e modo autônomo, sendo a tele-operação utilizada apenas
na fase de treinamento.
Para realizar a aprendizagem, obtendo alguma generalização, uma rede de funções de
base radial (HAYKIN, 1999), ou RBF (“Radial Basis Function”), com alocação
dinâmica de unidades, ou centros, é utilizada. Redes RBF são mais adequadas para a
nossa aplicação do que as redes perceptron de multicamadas, também comumente
usadas na literatura, por possuírem uma característica de aprendizagem local
(BAKER e FARREL, 1992; SOFGE e WHITE, 1992), onde apenas os parâmetros
relacionados às unidades localmente próximas a cada padrão de entrada apresentado
à rede são modificados, facilitando a aprendizagem incremental. Redes do tipo
perceptron de multicamadas possuem aprendizagem global, onde todos os elementos
da rede são afetados para cada nova entrada apresentada. A atualização global dos
parâmetros da rede pode levar a uma deterioração do aprendizado obtido, caso
padrões inicialmente apresentados não sejam repetidos.
No aspecto do aprendizado temos outra contribuição deste trabalho. Diferentemente
de Ye et al. (2003) e Er e Deng (2005), e de outros trabalhos em geral, a
aprendizagem supervisionada é realizada em ambiente real, não simulado, e em
tempo real.
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Para realizar a aprendizagem supervisionada em tempo real enquanto o robô é teleoperado, adaptamos o algoritmo de alocação de recurso RAN (“Resource Allocating
Network”), proposto em Platt (1991) previsto para interpolação de função. Nesse
aspecto, nosso trabalho também difere de outros na literatura, como os apresentados
por Reignier et al. (1997) e Peng e Peters (2005). No trabalho apresentado por
Reignier o aprendizado supervisionado é realizado por uma rede do tipo GAL
(“Grow and Learn”), baseada no enfoque “o vencedor leva tudo”10 (HAYKIN,
1999), o treinamento da rede não é realizado em tempo real e os resultados são
ilustrados apenas em ambiente de simulação. Peng e Peters não usam aprendizado e
sim um enfoque estatístico para extração de características salientes de dados
sensoriais coletados durante tele-operação. O objetivo é determinar uma cadeia de
eventos, associada a comandos motores, que possa ser detectada e repetida
autonomamente pelo agente no mesmo ambiente. A extração não é feita em tempo
real e o método assume que todas as características salientes extraídas na fase de
treinamento sejam também detectadas quando em modo autônomo.

5.1

DESCRIÇÃO DO MÉTODO DE APRENDIZAGEM

Em nossa proposta, tele-operações são realizadas para treinar uma rede cujas
entradas são os sensores de ultra-som disponíveis na plataforma, e cujas saídas são as
velocidades angulares das duas rodas motoras do robô. Os parâmetros da rede são
atualizados em tempo real durante a tele-operação e armazenados no final do
treinamento. Uma nova tele-operação pode ser realizada partindo-se dos parâmetros
armazenados. O modo autônomo da plataforma implementa a rede treinada de
maneira que o robô possa repetir a tarefa de navegação. Caso o desempenho do modo
autônomo não tenha sido satisfatório, a plataforma permite que novas tele-operações
sejam realizadas partindo-se dos parâmetros previamente aprendidos, de forma a
refinar o treinamento. A Figura 5.1 ilustra a rede RBF utilizada, onde Фk representa
uma função não linear associada a uma dada unidade k da rede; wjk é o peso ligando a
k-ésima unidade à j-ésima saída ( j =1, 2); x = [x1 x2 xj ... xd]T é o vetor de padrões de

10

“Winner takes all”.
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entrada, formado pelos sinais dos sete sensores de ultra-som atualmente disponíveis;
s1, s2 são saídas, respectivamente a velocidade angular da roda direita e da roda
esquerda, e m o número de unidades da rede, o qual é dinâmico e função da
aprendizagem.

Figura 5.1 – Rede RBF utilizada.

O treinamento da rede RBF é realizado de maneira seqüencial. Durante a teleoperação, dados dos diversos sensores e as velocidades angulares resultantes da teleoperação são amostrados em intervalos de tempo discretos e disponíveis para o
treinamento da rede em tempo real, assim como para armazenamento na base de
dados sensório-motores da plataforma. A cada instante de tempo n, novos dados
estão disponíveis para treinamento, formados pelos pares (x(n); y1(n), y2(n)), onde
x(n) é o vetor de padrões de entrada no instante ou iteração n, no caso os valores de
sensores de ultra-som, e (y1(n), y2(n)) são as velocidades angulares extraídas da
navegação realizada pelo tele-operador nesse mesmo instante.
Da Figura 5.1, as saídas da rede em uma dada iteração n são dadas por:
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m

s j (n) = ∑ w jk (n − 1)Φ k (x(n)) ,

(5.1)

k =0

onde para o cálculo das saídas utiliza-se os valores dos parâmetros obtidos na
iteração (n-1). Como função não linear associada a cada unidade utilizamos funções
gaussianas:
⎧ 1,
⎪
Φ k (x(n)) = ⎨
⎛ − || x(n) − u k (n − 1) || 2
⎪ exp⎜⎜
σ k2
⎝
⎩

se k = 0;
⎞
⎟ caso contrário.
⎟
⎠

(5.2)

Na equação (5.2) o vetor uk representa a posição, ou centro, da unidade k no espaço
de entrada, com uk = [uk1 uk2 uki ... ukd]T, e σk é sua largura. Ф0 corresponde a uma
unidade cuja saída é sempre +1 (Figura 5.1), também denominada na literatura de
viés (“bias”).
No algoritmo de aprendizagem utilizado (PLATT, 1991), a rede inicia sem nenhuma
unidade computacional e cresce alocando unidades, ou novos centros, baseada na
“novidade” da observação de um novo padrão de entrada. A primeira observação
(x(0); y1(0), y2(0)) é utilizada para iniciar os pesos do viés (wj0 = yj(0)). Novas
observações são apresentadas a cada iteração n e a decisão de adicionar uma nova
unidade, caracterizando uma novidade, depende de se satisfazer dois critérios
conjuntos:
|| x(n) − u nr || > ε(n)

(5.3)

| e1 | = | y1 − s1 | > emin ou | e2 | = | y 2 − s 2 | > emin

(5.4)

onde unr representa o centro da rede mais próximo de x(n).
O critério conjunto formado pelas desigualdades (5.3) e (5.4) indica que uma
observação (x(n); y1(n), y2(n)) é considerada uma novidade somente se a entrada x(n)
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estiver distante dos centros existentes e também se o erro de aproximação das saídas
da rede for elevado. Os valores emin e ε(n) são os limiares de decisão. O valor de emin
é escolhido de acordo com a precisão desejada para as saídas da rede e ε(n)
representa a escala de resolução utilizada para o espaço de entrada na iteração n. O
algoritmo inicia com ε(0) = εmax, que é a maior escala de comprimento de interesse,
tipicamente o tamanho do espaço de entrada com densidade de probabilidade não
nula, e decresce gradualmente, a cada observação, até um valor εmin, que representa a
menor escala de comprimento de interesse.
Caso o critério conjunto seja satisfeito, uma nova unidade é adicionada à rede, com
seus parâmetros dados como a seguir:
u m +1 = x(n)

(5.5)

w j ( m +1) = e j ( n) = y j ( n) − s j ( n)

(5.6)

σ m +1 = k d || x(n) − u nr ||

(5.7)

kd é um fator escolhido que determina a sobreposição dos centros alocados. Das
equações (5.7) e (5.3) temos que a largura σm+1 é função de ε(n). Como ε(n) diminui
gradualmente, a rede inicialmente introduz poucos centros, com maiores larguras,
criando uma aproximação grosseira do mapeamento entrada-saída, e então refina a
aproximação alocando unidades com larguras cada vez menores.
Caso algum dos critérios dados por (5.3) e (5.4) não seja satisfeito, a rede atualiza
seus parâmetros usando o algoritmo do mínimo quadrado médio, ou LMS (“Least
Mean Square”) (HAYKIN, 1999). Assim, erros de aproximação que satisfaçam o
critério conjunto são corrigidos rapidamente pela adição de um novo centro à rede e
erros menores são corrigidos mais lentamente através do algoritmo LMS. A rede
forma uma representação compacta e aprende rapidamente, sendo que os padrões
usados para aprendizado não precisam ser repetidos, e com as unidades da rede
respondendo apenas localmente aos valores do espaço de entrada.
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A Figura 5.2 resume o algoritmo de aprendizagem, sendo que γ (0 < γ < 1) é a taxa
de decrescimento usada para atualizar o limiar de distância ε(n).

Na primeira iteração (n = 0):
ε(0) = εmax, wj0(0) = yj(0) (k = 0)
Para cada observação (x(n); y1(n), y2(n))
{
ej(n) = yj(n) – sj(n)
Se |ej(n)| ( ∀ j ∈ {1,2} ) > emin e ||xn-unr|| > ε(n)
Inserir uma nova unidade:
um+1 = x(n)
wj(m+1) = ej(n)
Se esta for a primeira unidade
σm+1 = kd ε(n)
Caso contrário
σm+1 = kd ||x(n)-unr||
Caso contrário execute algoritmo LMS
ε(n) = max{ εmax γn, εmin}
}
Figura 5.2 – Algoritmo de aprendizagem utilizado.

Algoritmo baseado no filtro de Kalman extendido (EKF- Extended Kalman Filter)
tem sido usado na literatura (KADIRKAMANATHAN e NIRANJAN, 1993) no
lugar do algoritmo LMS, aumentando a velocidade de convergência da rede. Devido
à complexidade computacional deste último necessitar um maior tempo de
processamento, optou-se por utilizar o algoritmo LMS em nossa aplicação em tempo
real. Os resultados experimentais ilustrados na seção 6 mostram que o algoritmo
LMS é suficiente para as aplicações de navegação executadas.
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No que segue, para efeito de completeza de tratamento, são obtidas as equações de
atualização dos valores dos pesos da camada de saída e da posição dos centros uk da
rede quando se utiliza o algoritmo LMS. A largura de cada um dos centros σk não é
alterada, seguindo Platt (1991), onde bons resultados foram obtidos quanto à
aproximação de funções e predições de séries caóticas mantendo-se as larguras
constantes. Tal procedimento também leva à necessidade de um menor poder
computacional para o cálculo do algoritmo em tempo real.

5.1.1

Algoritmo LMS aplicado a uma rede RBF

O algoritmo LMS tem como objetivo a minimização do valor instantâneo de uma
função de custo. No que segue, supomos uma rede com m centros do tipo gaussiano,
l saídas e d entradas. Considerando como função de custo J(n) a norma L2 quadrática
do erro de saída da rede, em uma dada iteração n, podemos escrever:

J ( n) =

1 l
1 l
1
|| y (n) − s(n) || 2 = ∑ e 2j (n) = ∑ ( y j (n) − s j (n)) 2
2 j =1
2 j =1
2

(5.8)

y(n) e s(n) são respectivamente o vetor de saída desejado e o fornecido pela rede.
Para deixar a notação mais clara, omitimos o índice de iteração n no que segue,
ficando o mesmo implícito. A atualização de um dado parâmetro da rede, de maneira
a reduzir o custo J(n), é obtido utilizando-se a técnica de gradiente descendente, onde
J(n) é calculado usando os valores dos parâmetros obtidos na iteração (n -1). Para os
pesos wjk da camada de saída podemos escrever, onde η é a taxa de aprendizagem:

∆w jk = −η

∂J
,
∂w jk

(5.9)

.
2
∂e j
∂J
1 l ∂e j
= ∑
= ej
.
∂w jk 2 j =1 ∂w jk
∂w jk

Com sj dada por (5.1) e Фk dada por (5.2) obtemos:

(5.10)
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∂e j
∂w jk

=

∂e j ∂s j
∂s j ∂w jk

=

∂( y j − s j )
∂s j

m

∂w jp Φ p (x)

p =0

∂w jk

∑

= −Φ k ( x)

(5.11)

Usando (5.11) em (5.10) e substituindo em (5.9), obtemos a atualização dos pesos da
camada de saída, dada pela equação a seguir:
∆w jk = η ( y j − s j ) Φ k (x) ,

j = 1, 2, ...l; k = 0, 1, 2, ...m.

(5.12)

Cada centro k da rede (k =1, 2, ...m) tem o mesmo número d de componentes do
padrão de entrada: uk = [uk1 uk2 uki ... ukd]T. Para a componente i do k-ésimo centro,
podemos escrever:

∆uki = −η

∂J
,
∂uki

(5.13)

2
l
∂e
∂J
1 l ∂e j
= ∑
= ∑ej j
∂uki 2 j =1 ∂uki j =1 ∂uki

(5.14)

com
∂e j
∂u ki

=

∂e j ∂s j
∂s j ∂u ki

m

∂w jp Φ p (x)

p =1

∂u ki

= −∑

= − w jk

∂Φ k (x)
,
∂u ki

(5.15)

uma vez que as derivadas em (5.15) se anulam para p ≠ k. Substituindo (5.15) em
(5.14), podemos re-escrever a equação (5.13):
.
l
⎛
∂Φ k (x) ⎞
⎟.
∆u ki = η ∑ ⎜⎜ ( y j − s j ) w jk
∂u ki ⎟⎠
j =1 ⎝

O centro Фk(x), k ≠ 0, pode ser escrito como a seguir:

(5.16)
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⎛ d
⎞
⎜ − ∑ ( x p − ukp ) 2 ⎟
⎟,
Φ k (x(n)) = exp⎜⎜ p =1 2
⎟
σk
⎜⎜
⎟⎟
⎝
⎠

(5.17)

∂Φ k ( x) 2
= 2 Φ k (x)( xi − u ki ) .
∂u ki
σk

(5.18)

obtendo-se

O termo dado pela equação (5.18) é comum à somatória em (5.16), o que permite
obter a equação abaixo para a atualização das componentes dos m centros da rede.

∆uki =

2η

(xi − uki )Φ k (x)∑ w jk ( y j − s j )
2

σk

l

i = 1, 2, ... d; k = 1, 2, ...m.

(5.19)

j =1

As equações (5.12) e (5.19) fornecem as atualizações dos parâmetros em uma dada
iteração n, sendo l = 2 em nossa aplicação, permitindo escrever as equações
recursivas (5.20) e (5.21) que fornecem os pesos e os centros em uma dada iteração
n:
w jk ( n) = w jk ( n − 1) + ∆w jk ( n)

(5.20)

u ki (n) = u ki (n − 1) + ∆u ki (n)

(5.21)
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6 RESULTADOS EXPERIMENTAIS, ANÁLISE E
DISCUSSÃO
Neste capítulo são apresentados alguns resultados experimentais utilizando a
plataforma construída, na qual o método de aprendizagem desenvolvido no capítulo
5 foi implementado. O objetivo não foi realizar estudos práticos ou de simulação
exaustivos, e sim demonstrar que a plataforma presta-se a estudos de aprendizagem
na área de robótica autônoma, e que o algoritmo proposto permite treinar um agente
em tempo real, com posterior tentativa de realização da tarefa de navegação
autonomamente.
O algoritmo de aprendizagem foi implementado no modo de execução tele-operado
do SGE obtendo-se dados sensório-motores a cada 400 ms. A velocidade angular
máxima das rodas motoras foi configurada para 4 rad/s, levando a uma velocidade
limite da plataforma de 25 cm/s. Tal velocidade é suficiente para os estudos
realizados, e compatível com o ambiente em que os testes foram efetuados. Os dados
de entrada e saída da rede, respectivamente a leitura de distância fornecida pelos sete
sensores de ultra-som e as velocidades angulares das duas rodas motoras resultantes
da tele-operação, foram normalizados na faixa [-1,1] antes de serem utilizados no
algoritmo de treinamento. Ao ativar-se o modo autônomo do SGE a rede treinada era
automaticamente recuperada, passando a controlar o robô e atualizando as
velocidades das rodas motoras a cada 400 ms.
Nos experimentos realizados na seqüência deste capítulo, os valores dos parâmetros
do algoritmo utilizados foram: emin = 0.06, εmin = 0.03, εmax = 0.5, γ = 0.9, η = 0.3 e
kd = 0.5. O valor do limiar emin implica em um erro máximo de 0.24 rad/s na
velocidade angular, e os valores de εmin e εmax correspondem, respectivamente, a uma
resolução mínima da ordem de 10 cm no espaço de entrada e um limiar de distância
inicial de 150 cm para a inserção de uma nova unidade na rede. Não foram realizados
ensaios ou simulações na tentativa de otimização destes parâmetros. Como já
salientado, o objetivo é demonstrar a capacidade de aplicação do método em
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problemas de navegação. As trajetórias ilustradas nas figuras que seguem
representam o caminho percorrido pelo ponto médio P (Figura 4.10) que une as duas
rodas motoras da plataforma, devendo-se lembrar que a base do robô é de 50 cm. As
coordenadas (x, y) utilizadas são referenciadas a um ponto arbitrariamente escolhido
no plano de movimentação do robô.

6.1

EXPERIMENTO 1– CORREDOR COM CURVA

Em um primeiro experimento o robô foi treinado para navegar em um corredor com
uma curva de 90° à direita. A largura do corredor era de 150 cm. O treinamento foi
realizado através de três tele-operações, sendo que o robô foi colocado em diferentes
posições iniciais em cada uma delas. Uma tele-operação foi realizada com o robô
aproximadamente no centro do corredor, e as outras duas com o mesmo deslocado da
ordem de 25 cm em torno do centro. A idéia foi realizar o treinamento em condições
que englobassem parcialmente o ambiente de navegação do robô, fornecendo dados
suficientes para que a rede neural generalizasse em pontos intermediários do espaço
de entrada. A primeira tele-operação iniciou com uma rede sem centros e as demais
continuaram o treinamento da rede pré-existente. Após o treinamento o robô foi
ativado no modo autônomo e colocado em posições iniciais diferentes das treinadas.
A Figura 6.1 mostra as trajetórias realizadas, onde as linhas contínuas correspondem
às trajetórias percorridas durante o treinamento e as tracejadas correspondem a
trajetórias autônomas realizadas pelo robô. O agente realizou a tarefa de navegação
autonomamente com sucesso, sendo que o treinamento resultou em uma rede com
121 centros. O fato de iniciarmos os modos autônomos em condições diferentes das
treinadas, e com o agente realizando trajetórias compatíveis com as esperadas,
demonstra que a rede possui capacidade de generalização. A característica
incremental da mesma permitiu que os dados
complementassem no treinamento.

das três tele-operações se
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Figure 6.1 – Robô navegando em um corredor com curva à direita.

6.2

EXPERIMENTO 2 – DESVIANDO DE OBSTÁCULO

A idéia do experimento é mostrar a capacidade do método de aprendizagem em
adquirir movimentos reativos, como seguir parede e desviar de obstáculos, podendo
ser utilizado para a aquisição de conhecimento a priori em aplicações de robótica
reativa. O robô foi tele-operado próximo a uma parede, mantendo-se uma distância
de aproximadamente de 20 cm entre sua lateral e a mesma. Um obstáculo com 50 cm
de largura e altura 100 cm foi posicionado na trajetória de movimentação do robô.
Foram realizadas quatro tele-operações treinando o robô a seguir a parede e desviar
do obstáculo, resultando em uma rede com 119 unidades. Após treinamento o modo
autônomo foi ativado, sendo que o agente completou a tarefa com sucesso. A Figura
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6.2 mostra as trajetórias realizadas durante o treinamento, linhas contínuas, e a
realizada autonomamente, linha tracejada. Na figura nota-se que a rede neural
forneceu uma trajetória média em relação às realizadas durante a tele-operação,
como esperado. Não era objetivo do experimento determinar o número de mínimo de
tele-operações necessárias para o treinamento do robô. Durante os testes efetuados,
eventualmente duas ou três tele-operações já eram suficientes para realizar o
aprendizado.

Figure 6.2 – Robô desviando de obstáculo.

Neste ponto vale a pena salientar outra propriedade do método de aprendizagem
utilizado. Como a rede RBF permite uma separação entre a otimização das suas
unidades não lineares e de suas unidades da saída, a rede treinada por tele-operação
poderia ser re-sintonizada pelo agente autonomamente e em tempo real. Por
exemplo, no modo autônomo o algoritmo LMS poderia ser substituído por um
método de aprendizagem não supervisionada, como aprendizagem por reforço. A
rede obtida no experimento, servindo de conhecimento a priori, poderia continuar a
ser treinada e refinada autonomamente em tempo real por aprendizagem por reforço,
com o agente melhorando, por exemplo, sua capacidade de evitar obstáculos
interagindo diretamente com o ambiente em que está inserido.
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6.3

EXPERIMENTO 3 – CIRCUNDANDO OBSTÁCULO

Em outro experimento, treinou-se o robô a circundar um objeto de cerca de 30 cm de
diâmetro e 100 cm de altura, executando-se movimentos em forma de quadrilátero. A
Figura 6.3 ilustra o ambiente de teste.

Figure 6.3 – Ambiente de teste robô circundando obstáculo.

O robô foi tele-operado realizando três voltas consecutivas em torno do obstáculo.
Os quadriláteros realizados em cada volta não foram uniformes, e o número de teleoperações foi escolhido arbitrariamente. Ao final do treinamento resultou uma rede
RBF com 359 unidades. A Figura 6.4 ilustra o caminho percorrido durante a teleoperação, representado pela linha contínua. O robô foi posicionado próximo a um
ponto da trajetória tele-operada e o modo autônomo foi então ativado. A linha
tracejada na Figura 6.4 mostra um trecho da trajetória percorrida autonomamente
pelo robô, o qual aprendeu a circundar o obstáculo realizando movimentos similares
ao do tele-operador, ou seja, em forma de quadrilátero, mostrando que o agente
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aprendeu a associar suas próprias respostas sensoriais com as ações motoras
realizadas durante a tele-operação.

Figure 6.4 – Trajetórias do robô contornando obstáculo.

6.4

EXPERIMENTO 4 – REALIZANDO UMA TRAJETÓRIA EM 8

Foi realizado também um experimento em que o robô foi treinado para executar uma
trajetória em forma de 8 em torno de dois obstáculos. A Figura 6.5 ilustra o ambiente
de testes utilizado, composto por dois obstáculos com diâmetros da ordem de 30 cm
e altura 100 cm e separados por uma distância da ordem de 220 cm.
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Figure 6.5 – Ambiente de teste robô realizando um 8.

Realizaram-se algumas tele-operações para o treinamento do robô. O modo
autônomo foi então ativado para verificar o aprendizado. O robô iniciava o circuito,
mas ao chegar próximo à região em que ocorre o cruzamento da trajetória foi
observado que o mesmo ficava indeciso e acabava circundando um dos obstáculos,
não conseguindo realizar o 8 com sucesso. A leitura dos sensores de ultra-som nessa
região não fornecia informação suficiente à rede de maneira à mesma associar
corretamente os valores das velocidades tele-operadas nos dois sentidos de
movimento, levando a pares entrada-saída conflitantes e prejudicando a
aprendizagem. Adicionou-se então ao vetor de entrada de treinamento da rede, além
dos sete sensores de ultra-som, o valor de orientação fornecido pela bússola
magnética disponível na plataforma. A idéia foi permitir ao agente inferir sobre o
sentido de movimento durante a aprendizagem, de maneira a eliminar o ponto de
indecisão. A rede inicialmente treinada foi descartada e novas tele-operações foram
realizadas nessa nova configuração. Tal alteração permitiu que o robô completasse
autonomamente o circuito.
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Algumas vezes, entretanto, durante a execução em modo autônomo o robô não
conseguia completar o circuito. Quando se observava um desvio significativo da
trajetória esperada, o modo autônomo era finalizado e o robô novamente teleoperado, treinando-se o mesmo do ponto onde o modo autônomo havia sido
encerrado, até o término do circuito. A característica incremental e local da rede e
algoritmo de treinamento utilizado permitiu que novos centros fossem adicionados
de maneira a englobar tais situações. No final, obteve-se uma rede com 935 centros.
A Figura 6.6 ilustra algumas trajetórias de treinamento (linha cheia) e do robô em
modo autônomo (linha tracejada e traço-ponto). A existência de dois regimes
operacionais na plataforma mostrou-se útil facilitando o desenvolvimento do
experimento. A mudança entre os regimes tele-operado e autônomo era rapidamente
realizada devido às características de software da plataforma, permitindo fácil e ágil
ativação e desativação dos mesmos Todo o controle tele-operado foi realizado
através do “joystick” disponível ao usuário.
Devemos observar que o número final de 935 centros obtidos neste último
experimento aponta uma deficiência no método de aprendizagem para tarefas mais
complexas. Como o método apenas adiciona novas unidades à rede, a mesma pode
tornar-se muito grande, com um número elevado de centros. Tal fato torna-se
inconveniente, aumentando, por exemplo, o poder computacional necessário para
realizar seu processamento. Técnicas de poda ou “pruning” devem ser adicionadas ao
algoritmo de maneira que o número de unidades não cresça excessivamente. Embora
algoritmos que utilizem técnicas de “pruning” estejam disponíveis na literatura,
como o MRAN (YINGWEI, 1997), os mesmos requerem a sintonia de um grande
número de parâmetros e/ou poder computacional elevado, dificultando sua utilização
em aplicações de tempo real. Novos métodos devem então ser estudados.
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Figure 6.6 – Trajetórias robô fazendo circuito em forma de 8.
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7 CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS
Este trabalho apresentou o desenvolvimento e a aplicação de uma plataforma
robótica móvel para estudos de autonomia. Nesse aspecto, em busca de agentes com
maior grau de autonomia, o sistema proposto facilita o estudo de técnicas e
experimentos envolvendo aprendizagem. A existência de dois regimes operacionais
na plataforma, tele-operação e modo autônomo, e a forma como foram concebidos,
permite uma rápida adaptação e integração dos mesmos por parte do usuário para o
desenvolvimento de aplicações em tempo real, em que, por exemplo, um agente
aprende por ensino, como foi ilustrado na aplicação desenvolvida e testada,
respectivamente, nos capítulos 5 e 6. As características da plataforma, entretanto, não
a limitam apenas a estudos de aprendizagem. O usuário pode adaptar seus modos
operacionais para estudos de arquiteturas reativas simples, como também para
aquelas baseadas no paradigma híbrido sem aprendizagem. Aspectos relacionados
diretamente com tele-operação como, por exemplo, o efeito do atraso da resposta do
robô no comportamento do tele-operador, podem também ser implementados e
avaliados. A flexibilidade e modularidade da plataforma permitem ao pesquisador
um maior leque de opções de ferramentas de hardware e software do que as
disponíveis comumente em plataformas comerciais, fornecendo assim maior
liberdade para a implementação de suas aplicações. O modo hierárquico como a
plataforma foi implementada também permite que equipes multidisciplinares possam
trabalhar paralelamente em projetos que englobem diversas áreas da robótica móvel,
como, por exemplo, aspectos relacionados a controle dinâmico e cinemático, e
técnicas ligadas à percepção e sensoriamento, como tratamento de ruídos e
processamento de sinal, entre outros. Tais características gerais, quando
convenientemente exploradas, permitem estudos de robótica cognitiva, relacionados
à aquisição e uso eficaz de conhecimento pelo robô nas interações com o seu
ambiente, tendo em vista autonomia.
No que se refere à aplicação desenvolvida, o método de aprendizagem incremental
proposto no capítulo 5 traz um ganho em relação à literatura no que tange à
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aprendizagem supervisionada ser realizada em ambiente real, não simulado, e em
tempo real. Também, diferentemente de outros trabalhos em que se utilizam robôs
miniaturas, como o Khepera, o uso da plataforma desenvolvida faz com que a
aprendizagem se desenvolva em agentes cuja dinâmica, devido à sua dimensão e
peso, tenha aspectos práticos relevantes tanto para a aprendizagem em si quanto para
a navegação.
O método de aprendizagem proposto mostra-se promissor como fica ilustrado pelos
experimentos realizados no capítulo 6. Entretanto, os resultados também indicam a
necessidade de introdução no mesmo de técnicas de poda, isto é, eliminação em
tempo real de unidades computacionais (neurônios) que se mostraram inúteis, de
maneira a limitar o tamanho da rede neural obtida. Tal fato é uma das vertentes
relacionadas com trabalhos futuros a serem realizados com o método de
aprendizagem proposto. Outros aspectos relacionados a trabalhos futuros utilizando o
algoritmo e a plataforma referem-se à introdução de aprendizagem por reforço no
modo autônomo, em tempo real, como sugerido na discussão do experimento 6.2, de
maneira a se obterem comportamentos reativos mais eficientes. A estrutura da rede
utilizada permite que aprendizagem por reforço possa ser aplicada tanto aos pesos da
camada de saída da rede, quanto à criação de novas unidades computacionais. O sinal
de reforço pode ser uma função, por exemplo, das leituras dos sensores de ultra-som
disponíveis na plataforma. Os comportamentos assim obtidos podem ser
posteriormente também utilizados em arquiteturas híbridas, melhorando o
desempenho destas quanto a aspectos relacionadas a controle motor. Porquanto não
era objetivo deste trabalho qualquer otimização do método de aprendizagem
proposto, como, por exemplo, minimizar o número de tele-operações necessárias
para aprendizagem, tais aspectos também devem ser analisados em trabalhos futuros.
No parágrafo anterior discutimos aspectos referentes ao uso da plataforma associada
ao método de aprendizagem proposto. Obviamente a mesma permite um amplo
espectro de estudos relacionados à navegação robótica, como foi descrito ao longo
deste trabalho. Um dos próximos temas de pesquisa a ser também abordado refere-se
ao uso da plataforma para estudos relacionados à construção de mapas topológicos
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em ambientes internos. A habilidade de se colocar um agente robótico em uma
localização desconhecida, e fazer com que o mesmo construa um correspondente
mapa usando apenas suas observações do ambiente, e simultaneamente realizar
navegação com base no mapa, é um problema importante na área de robótica móvel.
Tal questão é conhecida como o problema de Localização e Construção de Mapa
Simultâneos (SLAM11 em inglês) (DISSANAYAKE et al., 2001). Para auxiliar no
estudo de tais problemas o aplicativo SCMR por nós desenvolvido deve ser
incrementado com uma interface gráfica, permitindo a visualização dos mapas
criados e da navegação do robô pelo ambiente. Devemos salientar, entretanto, que a
infra-estrutura para a obtenção e transferência de dados já está disponível atualmente
na plataforma.

11

“Simultaneous Localization and Map Building”.
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APÊNDICE A – Aspectos Dinâmicos e Controle
Básico
A.1 ESCOLHA DOS MOTORES DE TRAÇÃO
Supondo o robô com massa M, aceleração desejada ax, e subindo uma rampa de
inclinação α, da Figura A.1, podemos escrever:

Figura A.1 – Condições de movimento do robô.

F − Mgsenα = Ma x

(A.1)

onde g é a aceleração da gravidade (considerada 9.8 m/s2) e F a força necessária para
realizar o deslocamento do robô. Supondo movimento retilíneo, robô simétrico e
cada motor fornecendo metade da potência necessária ao movimento, a força
desenvolvida em cada roda é metade de F. A expressão da potência de cada motor ao
longo do tempo, sob condições de rendimento ideal, pode ser escrita como:
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PM (t ) = FRVP (t )

(A.2)

V P (t ) = V p ( 0 ) + a x t

(A.3)

onde FR é a força desenvolvida pelo motor em cada roda, VP(t) a velocidade da
plataforma no instante t e VP(0) a velocidade inicial.
Os requisitos do projeto são: M = 40 kg, α = 8°, aceleração máxima 0.5 m/s2 e
velocidade máxima 1 m/s (seção 4.1). Então, partindo-se do repouso (VP(0) = 0), o
final do movimento acelerado ocorre no instante t = 2 s. A máxima potência
necessária ocorre nesse instante. Substituindo-se os dados de projeto obtém-se uma
potência máxima de 37 W (FR = 37 N). Após atingir a velocidade de 1 m/s (ax = 0), a
potência necessária a ser fornecida por cada motor é da ordem de 27 W (FR = 27 N).
Tanto para as rodas de tração quanto para o cáster, foram utilizadas rodas e rodízios
disponíveis no mercado local. Dentre os padrões disponíveis, optou-se por rodas de
poliuretano termoplástico com 125 mm de diâmetro, o que determina uma rotação de
ω = 16 rad/s ou ω = 153 rpm no eixo de cada roda na condição de velocidade
máxima (1m/s).
A potência no eixo do motor pode ser escrita como:

PM = TM ω M

(A.4)

onde TM é o torque requisitado do motor e ωM a rotação no eixo do mesmo. Para
ωM = 16 rad/s, e com potência necessária para a movimentação do robô, chegamos a
um torque máximo, durante a aceleração de 2.3 Nm, sendo que na condição de
velocidade constante o torque necessário é da ordem de 1.7 Nm.
Os requisitos de torque e rotação obtidos foram utilizados para a seleção de um
conjunto moto-redutor obtido no mercado local, o qual foi utilizado em cada roda de
tração.
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A.2 EQUACIONAMENTO ELETROMECÂNICO
A figura A.2, reproduzida da Figura 4.7, ilustra os elementos envolvidos na
dinâmica de acionamento de cada roda motora.

Figura A.2 – Conjunto acionador roda motora.

Definindo:
JM = momento de inércia do motor (kg.m2);
ωM = rotação do motor (rad/s);
TM = torque do motor (Nm);
JRED = inércia do redutor refletida no eixo do motor (kg.m2);
N:1 = relação do redutor;
r = raio da roda (m);
ωL = velocidade angular da roda (rad/s);
JRODA = momento de inércia da roda (kg.m2);
FR = força motriz na roda (N);
TR = torque na roda (Nm);
TL = torque de saída do redutor (Nm);
TLR = torque da carga refletida no eixo do motor (Nm);
ax = aceleração linear do robô (m/s2);
αL = aceleração angular da carga (rad/s2);
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αM = aceleração angular do motor (rad/s2);
BM = atrito viscoso do motor mais redutor (Nm.s/rad);
BL = atrito viscoso na carga (eixo de saída) (Nm.s/rad);
podemos escrever as seguintes relações:

TR = FR r

(A.5)

TL = TR + J RODAα L + BLω L

(A.6)

a x = rα L

(A.7)

ω M = Nω L

(A.8)

α M = Nα L

(A.9)

Considerando o redutor com eficiência ηR:

TLR =

TL
Nη R

(A.10)

O torque no eixo do motor é dado por:

TM = ( J M + J RED )α M + BM ω M + TLR

(A.11)

Utilizando as relações anteriores, obtemos:

⎛
J
TM = ⎜⎜ J M + J RED + RODA
N 2η R
⎝

⎞
⎛
B
⎟⎟α M + ⎜⎜ BM + 2 L
N ηR
⎠
⎝

⎞
F r
⎟⎟ω M + R
Nη R
⎠

(A.12)

Da equação (A.1), supondo cada motor fornecendo metade da potência, temos:
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FR =

M ( g sen α + ax )
2

(A.13)

Substituindo (A.13) em (A.12), usando (A.7) e (A.9) e desprezando-se as perdas
(ηR = 1) obtemos:

⎛
J
B ⎞
Mr 2 ⎞
Mgr sen α
⎛
⎟α + ⎜ BM + L2 ⎟ω M +
TM = ⎜⎜ J M + J RED + RODA
+
2
2 ⎟ M
2N
N
2N ⎠
N ⎠
⎝
⎝

(A.14)

ou,

TM = Jα M + Bω M + TP

(A.15)

⎛
J
Mr 2 ⎞
⎟
J = ⎜⎜ J M + J RED + RODA
+
2
2 ⎟
N
2N
⎠
⎝

(A.16)

onde:

é o momento de inércia total refletido no eixo do motor,

B = BM +

BL
N2

(A.17)

é o atrito viscoso total refletido no eixo do motor e,

TP =

Mgr sen α
2N

(A.18)

pode ser considerado como um torque de perturbação quando o robô está subindo um
aclive.
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Os motores de corrente contínua empregados são controlados pela tensão de
armadura, sendo o campo magnético produzido por ímã permanente, o que equivale
a termos corrente de campo constante. No que segue, adotaremos a seguinte
simbologia:
Ra = resistência de armadura (ohm);
La = indutância de armadura (Henry);
ia = corrente de armadura (ampère);
Ea = tensão aplicada à armadura (volt);
Eb = força contra-eletromotriz (volt)
θ = deslocamento angular do eixo do motor (rad).
O torque TM gerado pelo motor é proporcional ao produto da corrente de armadura ia
pelo fluxo no entreferro, sendo este último constante. Deste modo, o conjugado é
proporcional somente à corrente de armadura, sendo dado por:
TM = K T ia

(A.19)

onde KT é a constante de torque do motor.
A força contra-eletromotriz produzida pela rotação da armadura, com fluxo
constante, é proporcional à rotação do motor, sendo dada por:
Eb = K eωM = K e

dθ
dt

(A.20)

onde Ke é a constante de força contra-eletromotriz do motor.
Para o circuito da armadura, podemos escrever:

La

dia
+ Ra i a + E b = E a
dt

(A.21)

O torque, produzido pela corrente de armadura, é aplicado ao conjunto motor. Assim,
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de (A.19) e (A.15) podemos escrever:
dθ
d 2θ
J 2 +B
+ TP = K T i a
dt
d t

(A.22)

Supondo todas as condições iniciais nulas, e tomando-se as transformadas de Laplace
das equações (A.20) a (A.22), podemos obter a velocidade angular do eixo da roda
motora em função da tensão da armadura e do torque de perturbação:

Ω L ( s) =

KT N
sθ ( s)
E a ( s)
=
2
N
La Js + ( La B + Ra J ) s + ( Ra B + K T K e )

−

(sLa + Ra )

N
TP ( s )
La Js + ( La B + Ra J ) s + ( Ra B + K T K e )
2

(A.23)

onde ΩL(s) é a transformada de Laplace de ωL(t).
Os pólos da equação característica de (A.23) são dados por:

p1, 2 = −

( La B + JRa )
1
±
( La B + JRa ) 2 − 4 La J ( Ra B + K T K e )
2 La J
2 La J

(A.24)

Nos motores de corrente contínua a indutância da armadura é pequena, podendo
normalmente ser desprezada. Assumindo La pequena, e portanto La B << JRa ,
podemos escrever:

p1, 2 = −

JRa
JRa
4 L J ( Ra B + K T K e )
±
1− a
2 La J 2 La J
JRa2

(A.25)

Para La pequena, o radical é positivo e os pólos do sistema são reais e negativos.
Podemos então re-escrever (A.23) na forma a seguir:
⎛L
⎞
K p ⎜⎜ a s + 1⎟⎟
Km
⎝ Ra
⎠ T ( s)
Ω L (s) =
Ea (s) −
P
( sτ 1 + 1)( sτ 2 + 1)
( sτ 1 + 1)( sτ 2 + 1)

(A.26)

90

onde τ1 = -1/p1 e τ2 = -1/p2 são constantes de tempo associadas aos pólos p1 e p2.

Km =

KT
N ( Ra B + K T K e )

(A.27)

é a constante de ganho do conjunto moto-redutor, e

Kp =

Ra
N ( Ra B + K T K e )

(A.28)

é a constante de ganho de perturbação.
Expandindo o radical de (A.25) em série de Taylor em torno de La = 0 e tomando
apenas a parte linear, obtemos as seguintes aproximações para os pólos do sistema:

p1 = −

(Ra B + K T K e )
JRa

p2 = −

Ra
La

(A.29)

(A.30)

e podemos re-escrever (A.26) como a seguir:
Ω L (s) =

Kp
Km
E a ( s) −
TP ( s )
( sτ e + 1)( sτ m + 1)
( sτ m + 1)

(A.31)

La
Ra

(A.32)

onde:

τ1 = τ e =

é a constante de tempo elétrica do motor e
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τ2 = τm =

JRa
Ra B + KT K e

(A.33)

é a constante de tempo mecânica do sistema.
A Tabela A.1 fornece parâmetros obtidos experimentalmente em um dos conjuntos
moto-redutor utilizados para acionamento da roda motora.
PARÂMETRO

VALOR
OBTIDO

DESCRIÇÃO

Ra

2.4 Ω

Resistência da armadura

La

0.5 mH

Indutância da armadura

Ke

0.0312 V/rad/s

Constante de força contra-eletromotriz

KT

0.0312 Nm/A

Constante de torque

N:1

20:1

Relação de redução

Km

1.687 rad/s/V

Constante de ganho do conjunto moto-redutor

Tabela A.1 – Parâmetros medidos do moto-redutor utilizado.

Utilizando os valores experimentais, da equação (A.32) obtemos τe = 0.2ms. O
conjunto moto-redutor mais roda motora foi ensaiado em bancada, utilizando-se uma
placa de aquisição analógica juntamente com o software Matlab. Aplicando-se um
degrau de tensão na armadura, obteve-se a curva de resposta de velocidade ao
degrau, medindo-se a constante de tempo da resposta. O valor obtido foi da ordem de
45 ms. Tal valor corresponde à constante mecânica τm do sistema, sem o peso do
robô. Já nesta condição τe << τm e a constante de tempo elétrica pode ser desprezada
perante a constante de tempo mecânica. Na condição de operação normal, com o
robô sobre o solo, a inércia refletida no eixo de cada motor devido ao peso do mesmo
é dada pelo termo Mr 2 2N 2 da equação (A.16), com M = 40 kg e r = 62.5 mm.
Desprezando-se a atrito viscoso B e usando-se a equação (A.33) com os parâmetros
da Tabela A.1, obtemos uma constante de tempo mecânica τm da ordem de 500 ms. A
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constante de ganho de perturbação foi estimada usando (A.28) e desprezando-se o
atrito viscoso, obtendo-se Kp = 123 rad/s/Nm(12). Podemos então re-escrever (A.31)
como abaixo:
Ω L ( s) =

1.687
[E a ( s) − 73TP ( s)]
(0.5s + 1)

(A.34)

Esta é a função de transferência aproximada para o conjunto eletromecânico que
aciona cada roda motora, supondo movimento retilíneo e com cada motor fornecendo
metade da potência necessária. O valor máximo de TP é dado por (A.18), sendo que
nas condições de projeto seu valor é igual a 0.09 Nm. Para o caso de movimento na
horizontal (TP = 0), temos:
Ω L ( s) =

1.687
E a ( s)
(0.5s + 1)

(A.35)

A.3 DETERMINAÇÃO DOS GANHOS DO CONTROLADOR PID
O sistema de controle em malha fechada da Figura 4.8 pode ser reduzido ao da
Figura A.3, com K enc = 2048 2π pulsos/rad e K pwm = 12 1023 V/V.

Figura A.3 – Modelo de simulação reduzido.
Usando um controlador PD de maneira a não termos duplo pólo na origem e

12

O atrito viscoso diminui o valor de Kp, sendo este portanto um valor máximo.
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considerando o integrador da Figura A.3 como parte integrante do controlador,
podemos escrever:
⎛
K
K Pc ⎜⎜1 + Dc
K Pc
K (1 + Td s )
⎝
GC ( s ) = Pc
=
s
s

⎞
s ⎟⎟
⎠

(A.36)

onde Gc(s) é a função de transferência do controlador, KPc é o ganho proporcional, Td
a constante de tempo derivativa e KDc o ganho derivativo.
A função de transferência de malha aberta é dada por:
⎛
1 ⎞
K ⎜⎜ s + ⎟⎟
Td ⎠
GH ( s ) = ⎝
s (s + 2 )

(A.37)

com K = 12.9KPcTd.
Como condição de projeto do controlador, estabelecemos os critérios a seguir: erro à
rampa menor que 10%, sobre-sinal menor que 30%, e tempo de subida menor que
400 ms.
Projetando o controlador pelo Método do Lugar das Raízes temos (FRANKLIN et
al., 1986):
-

Para o tempo de subida tr:
tr ≅

-

1 .8

ωn

≤ 0.4 ⇒ ω n ≥ 4.5rad / s

(A.38)

Para o sobre-sinal Mp (0 ≤ ζ ≤ 1):

M p = e −πζ

1−ζ 2

≤ 0.3 ⇒ ζ ≥ 0.36

(A.39)
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-

Erro à rampa:
lim e(t ) =
t →∞

1
≤ 0.1 ⇒ K Pc ≥ 1.55
6.45 K Pc

(A.40)

Para a freqüência angular não amortecida ωn = 4.5 rad/s e coeficiente de
amortecimento ζ = 0.36, os pólos de malha fechada estão localizados em
− 1.69 ± j 4.17 no plano S. Aplicando-se as condições de ângulo e módulo unitário

do método do lugar das raízes obtemos 1/Td = 14.76 e K =1.37. Levando em conta a
restrição de erro a rampa, os valores dos ganhos do controlador PD resultam em
KPc = 1.6 e KDc = 0.12.
A Figura A.4 fornece a resposta ao degrau unitário do sistema em malha fechada,
obtida usando Matlab para os ganhos escolhidos.

Figura A.4 – Resposta ao degrau simulada.
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APÊNDICE B – Protocolo de Comunicação Módulo
Controle de Sensores
A comunicação com o módulo de controle de sensores é realizada através de
interface EIA-232 a 19200 bps, com caracteres de 8 bits, sem paridade e 1 bit de
parada (“stop” bit). Todos os caracteres transmitidos/recebidos são codificados em
ASCII.
No que segue temos:
-

<.> representa caracteres ASCII;

-

‘0x’ é um prefixo que indica um número no formato hexadecimal;

-

<cr> representa o caractere “carriage return” (0x0D);

-

Os valores dos parâmetros enviados e recebidos são números inteiros.

Exemplo: comando: I<cr>

seqüência em ASCII: 0x43-0x0D.

resposta : iFE<cr> seqüência em ASCII: 0x63-0x46-0x45h-0x0D.

COMANDOS
G – Ajuste de Ganho do Sensor de Ultra-som
Comando: G<addr>,<range>,<ganho><cr>
Resposta: p<cr>
Programa o registro de alcance (“ranging”) e de ganho analógico do sensor de ultrasom, permitindo controlar a distância de detecção do mesmo.
<addr>: endereço do sensor a ser programado (0 a 255 em ASCII).
<range>: valor de alcance ser programado (0 a 255 em ASCII).
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<ganho>: valor de ganho analógico a ser programado (0 a 255 em ASCII).
Os valores possíveis para alcance e ganho analógico são fornecidos no manual do
sensor modelo SRF08 utilizado (SRF08TECH, 2004). O valor padrão assumido pelo
sensor ao ser ligado corresponde a um alcance de 11 m (65 ms de tempo de
processamento).

I – Leitura Sensores de Colisão
Comando: I<cr>
Resposta: i<sens_col_hi><sens_col_low><cr>
<sens_col_hi><sens_col_low>: 2 caracteres ASCII representando 1 byte.
Cada bit no byte está associado ao estado de um sensor conforme indicado na Tabela
B.1. Quando o bit for igual a 0 (zero) o sensor está ativo, indicando ocorrência de
colisão. A Figura B.1 ilustra a posição física de cada sensor no robô, onde a seta
indica o sentido de movimento à frente.

POSIÇÃO NO
BYTE (BIT)
7
6
5
4
3
2
1
0

FUNÇÃO
N.U. não utilizado
/EMERG sensor
/STD sensor de colisão traseiro direito
/STT sensor de colisão traseiro centro
/STE sensor de colisão traseiro esquerdo
/SFD sensor de colisão frontal direito
/SFF sensor de colisão central centro
/SFE sensor de colisão frontal esquerdo

Tabela B.1 – Palavra binária do estado dos sensores de colisão.
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/SFF
/SFE

/SFD

/STE

/STD
/STT

Figura B.1 – Posição dos sensores de colisão.

K – Verifica Estado Sensores de Ultra-som
Comando: K<cr>
Resposta: k<st3><st2><st1><cr>
Verifica o estado dos sensores de ultra-som instalados.
<st3><st2><st1>: 3 caracteres, codificados em ASCII, representando 3 “nibbles”
onde cada bit indica o estado de um dado sensor.
<st3><st2><st1> = |12|11|10|9|8|7|6|5|4|3|2|1| (ver comando R).
bit = 0: sensor presente e pronto para receber comando.
bit = 1: sensor inoperante ou executando comando de medição de distância (comando
R ou O).
Como padrão, o sensor ultra-sônico utilizado leva 65 ms para obter a distância de um
objeto. Tal valor pode ser reduzido através do comando de ajuste de ganho G.
Utilizando-se o comando K pode-se verificar quando um dado sensor ou grupo de
sensores terminou de realizar uma operação de medição de distância, evitando-se
assim a utilização de temporizadores.
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Exemplo de resposta : kF01<cr> : sensor 1 e sensores 8 a 12 inoperantes ou
executando comando de medição de distância. Sensores 2 a 7 prontos para receberem
novos comandos.

L – Leitura Sensores de Iluminação LDR
Comando: L<cr>
Resposta: l<s1>,<s2>,…,<sn><cr>
Lê os valores dos registros de iluminação dos sensores de luz LDR associados cada
sensor de ultra-som. A atualização do registro de cada sensor somente é realizada
quando o mesmo é disparado, através de um comando R ou O.
<sn>: caracteres ASCII representando o valor do registro de iluminação do sensor n.
Os valores são obtidos na faixa 0 (escuro) a 255 (claro).

M – Leitura Ângulo da Bússola Magnética
Comando: M<cr>
Resposta: m<angulo><cr>
Obtém o ângulo medido pela bússola magnética digital. O resultado é fornecido
como um número inteiro não sinalizado de 16 bits na faixa 0 a 3599 (0 a 359.9˚).
<angulo>: caracteres ASCII correspondendo ao valor do ângulo obtido.
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O – Disparo Individual de um Sensor de Ultra-som
Comando: O<addr>,<cmd><cr>
Resposta: o<cr>
Dispara um sensor de ultra-som específico.
<addr>: endereço do sensor de ultra-som a ser disparado (valor em ASCII).
<cmd>: caracteres ASCII representando o valor do comando:
80: resultado em polegadas;
81: resultado em centímetros;
82: resultado em micro-segundos.

P – Programação de Endereço de Sensor de Ultra-som
Comando: P<addrAtual>,<addrNew><cr>
Resposta: p<cr>
Programa o endereço do sensor de ultra-som dado por <addrAtual> para o endereço
<addrNew>. Somente um sensor de ultra-som deve existir no ‘barramento’ I2C de
comunicação.
<addrAtual>: endereço atual do sensor (valor em ASCII);
<addrNew> : endereço a ser programado (valor em ASCII).
Endereços possíveis: 224, 226, 228, 230, 232, 234, 236, 238, 240, 242, 244, 246,
248, 250, 252, 254.
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R – Comando de Disparo dos Sensores de Ultra-som (“ranging”)
Comando: R<s3><s2><s1>,<cmd><cr>
Resposta: r<st3><st2><st1><cr>
Dispara um grupo de sensores de ultra-som.
<s3><s2><s1>: 3 caracteres representando 3 “nibbles” onde cada bit igual a 1 indica
os sensores de ultra-som a serem disparados.
<s3><s2><s1> = |12|11|10|9|8|7|6|5|4|3|2|1|, onde fisicamente os sensores são
distribuídos conforme a Figura B.2.

4
3

5
6

2
7

1
8
12
9

11
10

Figura B.2 - Distribuição sensores de ultra-som.

<st3><st2><st1>: 3 caracteres, codificados em ASCII, representando 3 “nibbles”
onde cada bit igual a 1 indica que o sensor correspondente foi
disparado com sucesso.
<cmd>: caracteres ASCII representando o valor do byte de comando:
80: resultado em polegadas;
81: resultado em centímetros;
82: resultado em micro-segundos.
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Exemplo: R049,81<cr> Dispara os sensores 1, 4 e 7 ao mesmo tempo e obtém o
resultado da leitura dos sensores em centímetros.
Observações:
-

No caso padrão, cada sensor leva 65 ms para obter a distância de um objeto.
Tal valor pode reduzido através do comando de ajuste de ganho G.

-

Supõe-se o seguinte endereçamento para os sensores: 1 = 224, 2 = 226, 3 =
228, 4 = 230, 5 = 232, 6 = 234, 7 = 236, 8 = 238, 9 = 240, 10 = 242, 11 =
244, 12 = 246.

-

Ao se disparar todos os sensores (<s3><s2><s1> = 0xFFF) envia-se o
comando de disparo para o endereço global, ou “broadcast” (0x00), ativandose todos os sensores simultaneamente. Caso contrário, os sensores do grupo
são disparados em seqüência, ativando-se cada sensor individualmente. Nesse
caso, a diferença entre os instantes de disparo de cada sensor é função
principalmente da velocidade do ‘barramento’ I2C que os interliga (100 kbps
atualmente). Na versão atual a diferença entre disparos é menor que 250
micro-segundos.

-

Os sensores 8 a 12 não estão instalados na versão atual da unidade robótica.

S – Leitura Individual de um Sensor de Ultra-som
Comando: S<addr>,<eco><cr>
Resposta: s<valor_leitura><cr>
Lê o resultado de um dado sensor de ultra-som.
<addr>: endereço do sensor de ultra-som a ser lido (valor em ASCII);
<eco> : registro de eco a ser lido (1 a 17 em ASCII);
<valor_leitura>: caracteres ASCII representando o valor decimal resultante da leitura
do registro de eco do sensor de ultra-som endereçado.
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T – Leitura Ângulo do Cáster
Comando: T<cr>
Resposta: t<angulo><cr>
Obtém o ângulo α do cáster (-180˚ ≤ α ≤ 180˚), em relação ao eixo de simetria do
robô, normalizado na faixa 0 a 1023. O sensor de ângulo é constituído de um
potenciômetro linear, com ângulo mecânico de 0˚ a 360˚, que fornece uma tensão de
0 a 5V. Tal tensão é convertida por um conversor A/D de 10 bits disponível no
módulo.
<angulo>: caracteres ASCII correspondendo ao valor do ângulo na faixa 0 a 1023.
A convenção de ângulo adotada é ilustrada na Figura B.3.

α<0

α>0

Figura B.3 - Convenção ângulo do cáster.

A relação entre o ângulo em graus e o valor medido é dada por:

α=

180 o ∗ (2.5 − V pot )
2.5

(B.1)
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onde Vpot é a tensão obtida do potenciômetro. Tem-se α = 0˚ quando o robô seguindo
em linha reta.

U – Leitura Sensores de Ultra-som
Comando: U<eco><cr>
Resposta: u<s1>,<s2>,<s3>,…,<sn><cr>
Lê um dado registro de eco de todos os n sensores instalados (n = 7 na
implementação atual).
<eco>: registro de eco a ser lido (1 a 17 em ASCII).
<sn>: caracteres ASCII representando o valor da leitura (0 a 65535) do registro de
eco do sensor n. Em caso de erro na leitura de um dado sensor, o valor
retornado para o mesmo será 0 (zero). Ao se tentar ler um sensor enquanto o
mesmo estiver no processo de disparo, o valor retornado também será 0 (zero).

V – Leitura da Tensão da Bateria
Comando: V<cr>
Resposta: v<vbat><cr>
Obtém a tensão da bateria entre 0 Vdc e 13 Vdc normalizada na faixa 0 a 1023.
<vbat>: caracteres ASCII correspondentes ao valor da tensão lida (0 a 1023).
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X – Parada de Emergência
Comando: X<d><cr>
Resposta: x<cr>
Realiza uma parada de emergência dos dois motores de tração independentemente
dos sensores de colisão. Possui comando equivalente no módulo controle de motores.
<d>: caractere ASCII representando o valor do comando:
1: ativa parada de emergência;
0: libera motores.
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APÊNDICE C – Protocolo de Comunicação Módulo
Controle de Motores
A comunicação com tal módulo é realizada através de interface EIA-232 a 19200
bps, com caracteres de 8 bits, sem paridade e 1 bit de parada (“stop” bit). Todos os
caracteres transmitidos/recebidos são codificados em ASCII.
No que segue temos:
-

<.> representa caracteres ASCII;

-

‘0x’ é um prefixo que indica um número no formato hexadecimal;

-

<cr> representa o caractere “carriage return” (0x0D);

-

Os valores dos parâmetros enviados e recebidos são números inteiros.

Exemplo: comando: T<cr>

seqüência em ASCII: 0x54-0x0D.

resposta : t100<cr> seqüência em ASCII: 0x74-0x31-0x30-0x30-0x0D.
O tempo de amostragem do controle digital implementado no módulo, tanto em
malha fechada (PID) quanto em malha aberta (modo direto) é de 1 ms.
Os valores de velocidade e aceleração a serem programados no módulo devem ser
fornecidos, respectivamente, nas unidades contagens/amostra e contagens/(amostra)2.
A seção ‘Equações de Conversão’ no final deste apêndice fornece as relações entre
essas unidades e as normalmente utilizadas para representar tais grandezas, levando
em conta as características da plataforma robótica implementada. A equação (C.5)
relaciona contagens/amostra com rpm, e a (C.6) com a velocidade em cm/s. Para a
aceleração, equação (C.7) fornece a equivalência entre cm/s2 e contagens/(amostra)2,
e a (C.8) converte valores fornecidos em revoluções/s2.
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COMANDOS
G – Ajuste dos Ganhos dos Controladores PID

Comando: G<KP>,<KI>,<KD><cr>
Resposta: g<cr>
Programa o ganho proporcional (KP), o ganho integral (KI) e o ganho derivativo (KD)
dos controladores PID dos motores de tração. Os ganhos são os mesmos tanto para o
motor esquerdo quanto para o direito.
<KP>, <KI>, <KD> : valores dos ganhos (0 a 32767 em ASCII).
Valores ao ligar o módulo: KP = 435, KI = 0, KD = 10000.
A relação entre os ganhos do controlador digital implementado e o controlador em
tempo contínuo equivalente é dada a seguir, onde KPc, KIc e KDc são os ganhos do
controlador PID em tempo contínuo, e Tam é o tempo de amostragem do controlador
implementado (Tam = 1 ms):

K P = 256 × K Pc

(C.1)

K I = 256× K Ic × Tam

(C.2)

K D = 256× K Dc Tam

(C.3)

H – Seta os Contadores de Posição dos Encoders
Comando: H<cont_motor_esq>,<pos_motor_direito><cr>
Resposta: h<cr>
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Carrega os contadores de pulso dos encoders direito e esquerdo com contagens prédefinidas. Os contadores são de 24 bits (utiliza-se aritmética em complemento de 2),
podendo ser programados com valores na faixa -8.388.608 a 8.388.607 (-223 a 223-1).
<cont_motor_esq> : valor da contagem para o contador esquerdo (em ASCII);
<cont_motor_direito> : valor da contagem para o contador direito (em ASCII).

I – Lê Histórico de Velocidades
Comando: I<encoder>,<bloco><cr>
Resposta: i<vel_b_1><vel_b_2>,…<vel_b_10><cr>
Permite ler as velocidades armazenadas após o envio do comando de captura M
(modo teste). O módulo armazena 100 valores para cada um dos encoders (esquerdo
e direito), os quais podem ser lidos em blocos de 10 elementos. Os valores são
armazenados a cada três ciclos de controle (a cada tempo de amostragem de 3 ms). O
comando permite selecionar de qual dos encoders deseja-se obter o histórico e qual o
índice do bloco dos valores desejados (1 a 10).
<encoder> : caractere ASCII referente ao encoder:
0 para obter dados do encoder esquerdo;
1 para obter dados do encoder direito;
<bloco> : índice do bloco (número em ASCII);
<vel_b_i> : caracteres ASCII referentes ao valor da i-ésima velocidade do bloco em
decimal. Faixa: -32768 a 32767 contagens/amostra.
Para cada bloco são retornados 10 valores de velocidade em ordem crescente de
tempo de amostragem: <vel_b_1><vel_b_2>, …, <vel_b_10>. Os índices dos
valores de velocidade retornados em cada bloco são dados na Tabela C.1 a seguir:
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Número do Bloco Índice das velocidades (1 a 100)
1
1 a 10
2
11 a 20
3
21 a 30
4
31 a 40
5
41 a 50
6
51 a 60
7
61 a 70
8
71 a 80
9
81 a 90
10
91 a 100
Tabela C.1 – Blocos de Velocidade.

K – Verifica Estado do Módulo de Controle
Comando: K<cr>
Resposta: k<st><cr>
Verifica o modo operacional do módulo de controle.
<st> : caractere ASCII correspondente ao modo de operação corrente do módulo.
Modos possíveis:
0: parada de emergência ativa;
1: módulo operando no modo PWM direto (malha aberta);
2: módulo operando no modo velocidade (malha fechada).

L – Programação da Velocidade e Aceleração Limites

Comando: L<Vmax>,<Amax><cr>
Resposta: l<cr>

109

Programa a velocidade e aceleração máximas permitidas para os motores esquerdo e
direito. A aceleração será utilizada durante o movimento para se atingir a velocidade
desejada.
<Vmax> = velocidade máxima (0 a 32767 em ASCII);
<Amax> = aceleração máxima (0 a 65535 em ASCII).
O valor da aceleração é o mesmo utilizado durante a desaceleração. A Figura C.1 a
seguir ilustra o diagrama de movimentos fornecido pelo algoritmo de controle de
velocidade implementado.

Figura C.1 - Perfis de velocidade e posição.

Caso a velocidade comandada seja superior à máxima programada, a mesma será
limitada no valor máximo. Quando a aceleração máxima for nula (0), a variação de
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velocidade será abruta, ou seja, comanda-se a velocidade desejada imediatamente,
sem respeitar o limite de aceleração.
Os valores ao se ligar o módulo são velocidade máxima igual a 334
contagens/amostra (25 cm/s) e aceleração máxima igual a 171 contagens/(amostra)2
(0.5 m/s2). A unidade robótica tem como limite uma velocidade máxima de 1 m/s
(150 rpm), correspondendo a 1335 contagens/amostra, e aceleração máxima de
0.5 m/s2.

M – Ativa Modo Teste
Comando: M<cr>
Resposta: m<cr>
Ativa o modo teste do módulo de controle. Após receber um comando M, o primeiro
comando V (novas velocidades) ou P (novos valores para os geradores PWM)
recebido fará com que sejam armazenadas as próximas 100 (cem) velocidades
medidas por cada um dos encoders, esquerdo e direito (a cada tempo de amostragem
de 3 ms). Os valores armazenados podem ser lidos utilizando-se o comando I (lê
histórico de velocidades). As velocidades são armazenadas em contagens/amostra.

P – Programa PWM Motores Diretamente (Malha Aberta)
Comando: P<pwm_esq>,<pwm_direito><cr>
Resposta: p<cr>
Programa individualmente o valor do ciclo de trabalho dos geradores PWM que
controlam a velocidade de cada um dos motores. Cada um dos geradores possui uma
resolução de 10 bits sendo que o valor –1023 corresponde a um ciclo de trabalho de
100% com sentido de movimento à ré, e 1023 a um ciclo de trabalho de 100% com
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sentido de movimento à frente, da plataforma robótica.
<pwm_esq>

= ciclo de trabalho do motor esquerdo (valor em ASCII);

<pwm_direito> = ciclo de trabalho do motor direito (valor em ASCII).
Para se obter o valor a ser programado no módulo tem-se:

pwm =

ciclo% × 1023
100%

(C.4)

Onde:
ciclo% = valor do ciclo de trabalho desejado em percentagem;
pwm

= valor a ser programado.

Caso tenha ocorrido uma parada de emergência, mesmo que haja a liberação da
condição que gerou a mesma, os motores permanecem parados, aguardando o envio
de um comando V ou P.

R – Lê Contadores de Posição dos Encoders
Comando: R<cr>
Resposta: r<cont_motor_esq><cont_motor_direito><cr>
Retorna os valores dos contadores dos encoders associados aos motores esquerdo e
direito, em número de pulsos (contagem). O valor de cada contador é zerado ao ligarse o módulo, ou através do comando Z. Valores pré-definidos podem ser carregados
através do comando H. Com a decodificação utilizada temos 2048 contagens/volta, o
que corresponde a 0.19 mm/contagem de deslocamento linear para o diâmetro das
rodas de tração utilizadas (125 mm). Os contadores são de 24 bits (utiliza-se
aritmética em complemento de dois), fornecendo valores entre -8.3888.608 e
8.388.607 (-223 a 223-1).
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<cont_motor_esq>

: valor do contador de pulsos do encoder esquerdo;

<cont_motor_direito> : valor do contador de pulsos do encoder direito.

S – Lê Velocidade Atual dos Motores
Comando: S<cr>
Resposta: s<vel_esq><vel_direita><cr>
Lê a velocidade atual de cada um dos motores. Valores positivos significam
movimento à frente e negativos à ré.
<vel_esq>

: velocidade motor esquerdo em contagens/amostra (-32768 a 32767
em ASCII);

<vel_direita> : velocidade motor direito em contagens/amostra ( -32768 a 32767 em
ASCII).
Os valores de velocidades obtidos em contagens/amostra não estão escalonados pelo
fator 256 (não é possível ler valores fracionários de velocidade). Para se obter a
velocidade em rotações por minuto (rpm) ou cm/s, utilizam-se as fórmulas fornecidas
na seção ‘Equações de Conversão’ no final deste apêndice, desprezando-se o valor
256 constante das mesmas.

T – Leitura Ângulo do Cáster
Comando: T<cr>
Resposta: t<angulo><cr>
Obtém o ângulo do cáster, na forma de um número inteiro na faixa 0 a 1023. Este
comando é idêntico ao comando T existente no Módulo de Controle de Sensores e
descrito no Apêndice B.
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<angulo> : caracteres ASCII correspondendo ao valor do ângulo na faixa 0 a 1023.

V – Programa Velocidade dos Motores (Malha Fechada)

Comando: V<vel_esq>,<vel_direita><cr>
Resposta: v<cr>
Programa as velocidades dos motores esquerdo e direito.
<vel_esq>

: velocidade do motor esquerdo ( -32768 a 32767 em ASCII);

<vel_direita> : velocidade do motor direito (-32768 a 32767 em ASCII).
Observações:
-

Valores positivos correspondem a movimentos à frente, e negativos
movimentos à ré.

-

Para a plataforma a velocidade máxima admissível em módulo é de 1 m/s, o
que corresponde a 1335 contagens/amostra.

-

Quando o módulo recebe um comando V, para cada um dos motores é
ativado um controlador PID o qual realizará um controle em malha fechada
de maneira a se atingir e manter a velocidade desejada de cada motor. A
mudança de velocidade é linear (perfil trapezoidal) e realizada respeitando-se
os limites máximos de aceleração e velocidades programados através do
comando L (valores limites).

Uma mudança de velocidade somente é

realizada através de novo comando de velocidade V.
-

Caso tenha ocorrido uma parada de emergência, mesmo que haja a liberação
da condição que gerou a mesma, os motores permanecem parados,
aguardando o envio de um comando V ou de um comando P.
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X – Parada de Emergência
Comando: X<d><cr>
Resposta: x<cr>
Realiza a parada de emergência dos dois motores independentemente dos sensores de
colisão. Possui comando similar no módulo controle de sensores.
<d>: caractere ASCII representando o valor decimal do comando:
1: ativa parada de emergência;
0: libera motores.
Observações:
-

Após o envio de um comando de parada de emergência, mesmo que haja
liberação do mesmo (envio do comando X com parâmetro 0 (zero)), os
motores permanecem parados, aguardando o envio de um comando V ou de
um comando P.

-

Após uma condição de partida o módulo gera internamente uma condição de
parada de emergência. Nenhum comando de movimentação (P ou V) terá
efeito até que seja enviado um comando de liberação de condição de
emergência (X0<cr>).

-

O envio de um comando de emergência através do Módulo de Controle de
Sensores também realiza a parada dos motores. Nesse caso o comando de
liberação da condição deverá ser enviado diretamente ao MCS.

Z – Zera os Contadores de Posição dos Encoders
Comando: Z<cr>
Resposta: z<cr>
Zera os contadores de pulso dos encoders direito e esquerdo.
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EQUAÇÕES DE CONVERSÃO

VELOCIDADE
De maneira a permitir obter baixas velocidades de rotação nos motores, as
velocidades desejadas devem ser multiplicadas por 256 (fornecendo número em
ponto fixo com 8 bits fracionários).
A equação (C.5) a seguir relaciona a velocidade desejada em rotações por minuto
(rpm) com o valor que deve ser programado no módulo MCM, dado em
contagens/amostra.
⎛ N enc × Tam
⎞
× RPM ⎟ × 256 (contagens/amostra)
60
⎝
⎠

ω MCM = ⎜

(C.5)

onde:
Nenc = 2048 pulsos/volta;
Tam = 0.001s (tempo de amostragem ou intervalo de atualização do controle);
RPM = rotação desejada (rotações/minuto);
ωMCM = velocidade desejada em contagens/amostra (contagens/tempo de
amostragem).
Levando em conta o diâmetro das rodas de tração, a equação (C.6) abaixo relaciona a
velocidade de deslocamento linear de cada roda em cm/s com o valor que deve ser
programado em contagens/amostra (desprezando-se escorregamento):

⎛ N enc × Tam

ω MCM = ⎜⎜
⎝

π

×

Vlinear
dr

⎞
⎟⎟ × 256 (contagens/amostra)
⎠

onde:
Vlinear = velocidade desejada em cm/s;
dr = 12.5 cm = diâmetro das rodas de tração utilizadas.

(C.6)
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ACELERAÇÃO
Para transformarmos a aceleração linear máxima de cada roda em cm/s2 para
contagens/amostra2, unidade do valor a ser programado no módulo MCM, utilizamos
a equação (C.7) a seguir, onde o fator de escala 65536 permite trabalhar com uma
resolução de 16 bits fracionários na aceleração.

α MCM

⎛ N enc × Tam 2 a r ⎞
= ⎜⎜
× ⎟⎟ × 65536 (contagens/(amostra)2)
π
dr ⎠
⎝

(C.7)

onde:
ar = aceleração desejada em cm/s2;
αMCM = aceleração desejada em contagens/amostra2.
Caso a aceleração seja dada em revoluções por segundo ao quadrado (rev/s2),
podemos utilizar a fórmula (C.8) abaixo:

(

)

α MCM = N enc × Tam 2 × α rev × 65536 (contagens/(amostra)2)
onde:
αrev = aceleração desejada em rev/s2.

(C.8)
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APÊNDICE D – Bibliotecas API
A Tabela D.1 fornece uma lista das funções disponíveis na biblioteca API
implementada para acesso ao Módulo de Controle de Sensores (MCS), e a Tabela
D.2 para acesso ao Módulo de Controle de Motores (MCM). O campo COMANDO
relaciona a função com o comando correspondente em cada módulo, conforme
descrito nos Apêndices B e C, onde detalhes adicionais sobre os parâmetros de cada
função podem ser obtidos. Nas tabelas, ‘int’ representa um número inteiro, ‘char’ um
caractere e ‘char *’ um ponteiro para caractere. Cada função retorna um valor
indicando se o comando foi realizado com sucesso (0), se houve erro na sua
execução (-1000), ou se os parâmetros utilizados estão fora da faixa permitida para o
comando (-1).
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FUNÇÃO
int LeSensoresColisao()
int LeTensaoBateria()
int LeCaster_MCS()
int LeBussola()
int ProgAddrUS(char
*addratual,
char *addrnew)
int AjustaGanhoUS(char *addr,
char *range, char *ganho)
int DisparaGrupoUS(
char*sensores, char *comando)
int LeTodosUS(char *eco)
int LeSingleUS(char *addr,
char *eco)
int LeSensoresLDR()
int DisparaSingleUS(char *addr,
char *cmd)
int VerificaStatusUS()
int ControleEmergencia_MCS (
char *ativa)

DESCRIÇÃO

COMANDO

Lê sensores de colisão.

I

Lê tensão da bateria.

V

Lê ângulo cáster.

T

Lê ângulo fornecido pela bússola magnética.

M

Modifica o endereço do sensor de ultra-som de
addratual para addrnew.

P

Ajuste de Ganho do sensor de ultra-som.
addr= endereço do sensor, range = distância
máxima, ganho = ganho analógico do receptor.
Disparo de um grupo de sensores de ultra-som.
sensores = sensores a disparar, comando = tipo
de resposta.

G
R

Leitura sensores de ultra-som.
eco = número do eco a ser lido.

U

Leitura individual de um sensor de ultra-som.
addr = endereço do sensor , eco = número do
eco.

S

Leitura sensores de iluminação LDR.

L

Disparo individual de um sensor de ultra-som.

O

Verifica estado dos sensores de ultra-som.

K

Parada de emergência.
ativa = executa ou libera parada.

X

Tabela D.1 – API Módulo Controle de Sensores.
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FUNÇÃO

DESCRIÇÃO

COMANDO

int AjustaGanhosPID(char *p,
char *i, char *d);

Ajusta ganhos dos controladores PID.
p = proporcional, i = integral, d = derivativo.

G

int ProgLimitesMovimento(
char *vmax, char *amax);

Programa elocidade e aceleração limites.
vmax = velocidade, amax = aceleração.

L

int ProgVelocMotores(char
*vesq, char *vdir);
int ProgPWMMotores(
char *pwmesq, char *pwmdir);
int ControleEmergencia_MCM(
char *ativa)

Programa velocidade dos motores (malha
fechada).
vesq = motor esquerdo, vdir = motor direito.
Seta PWM motores modo direto.
pwmesq = ciclo de trabalho motor esquerdo.
pwmdir = ciclo de trabalhomotor direito.

V
P

Parada de emergência.
ativa = executa ou libera parada.

X

Lê ângulo cáster.

T

Lê velocidade dos motores.

S

Lê contadores dos encoders.

R

int SetaContadoresEncoders(
char *contesq, char *contdir);

Seta contadores dos encoders.
contesq = encoder esquerdo, contdir = encoder
direito.

H

int ZeraEncoders()

Zera contadores dos encoders.

Z

int VerificaStatusMCM()

Verifica estado do módulo de controle.

K

int AtivaModoTeste()

Ativa modo teste.

M

int LeHistoricoVeloc( char
*numencoder, char *numbloco)

Lê histórico de velocidades.
numencoder = número encoder: 0 =esquerdo e
1 = direito, numbloco = número do bloco a ler.

I

int LeCaster_MCM()

int LeVelocMotores ()
int LeEncoders()

Tabela D.2 – API Módulo Controle de Motores.
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APÊNDICE E – Testes Funcionais da Plataforma
Foram realizados alguns testes de modo a validar preliminarmente a plataforma.
Nestes, atentamos mais ao caráter qualitativo dos resultados, verificando a
funcionalidade principalmente dos sensores instalados de um modo geral, não
realizando estudos profundos quanto à precisão obtida dos mesmos.
Inicialmente foram validados os protocolos de comunicação tanto do Módulo
Controle de Sensores quanto do Módulo Controle de Motores. Tal validação serviu
também de base para a avaliação do hardware desses módulos, assim como do
Módulo de Potência e do ‘barramento’ de conexão dos mesmos. Os módulos foram
testados enviando-se cada um dos comandos implementados nos respectivos
protocolos e verificando-se a coerência da resposta dos mesmos. Isso foi realizado
através de um programa do tipo terminal de dados.
Após os testes dos módulos, realizou-se a validação das bibliotecas API
desenvolvidas no SGE. Para tanto compararam-se os resultados obtidos pelas
funções da API com aqueles obtidos usando-se diretamente os comandos pela
interface serial de cada módulo. Por fim, a interação entre o SGE e o SCMR foi
verificada teleoperando-se o robô no ambiente físico, através de “joystick” conectado
ao micro remoto, obtendo-se dados sensório-motores.
No que segue ilustramos alguns testes realizados.

E.1 VERIFICAÇÃO DOS SENSORES DE ULTRA-SOM
Verificou-se a funcionalidade dos sensores na presença de obstáculos. Utilizou-se um
painel metálico de largura 40 cm e altura 35 cm, o qual foi colocado sucessivamente
em frente de cada sensor, comparando-se o valor de distância obtida com e sem o
obstáculo. Não foi realizada uma medição exata da distância e posição do obstáculo
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em relação ao robô. A idéia é apenas verificar a coerência dos resultados. A Tabela
E.1 mostra os valores de distância obtidos dos sensores de ultra-som, em centímetros,
quando o obstáculo é colocado a aproximadamente 40 cm de cada sensor, e os
mesmos são disparados individualmente. A distribuição dos sensores está ilustrada
na Figura 4.5. Como o ambiente em que foram realizadas as medidas era um
ambiente de escritório, fortemente não estruturado, com mesas e cadeiras no entorno,
a condição ‘Livre’, ou seja, sem obstáculo, não fornece valores iguais para todos os
sensores.
A Tabela E.1 mostra que apenas os sensores próximos da região onde está
posicionado o objeto são afetados pelo mesmo.

POSIÇÃO
DISTÂNCIA MEDIDA PELOS SENSORES (cm)
DO
US-1
US-2
US-3
US-4
US-5
US-6
OBSTÁCULO
Livre
122
129
115
114
117
132
US-1
41
44
115
115
102
135
US-2
44
41
45
113
102
135
US-3
128
42
40
44
102
131
US-4
125
130
44
41
45
138
US-5
126
128
116
40
37
41
US-6
127
128
116
90
40
35
US-7
125
128
115
113
119
41
Tabela E.1 – Resposta sensores de ultra-som (US) - disparo individual.

US-7
122
121
121
122
122
96
39
39

O disparo individual não apresenta o problema de comunicação cruzada que pode
ocorrer quando disparamos mais de um sensor simultaneamente. Entretanto, devido
ao tempo de resposta dos sensores, é interessante que possamos disparar mais de um
sensor concomitantemente. Foi então ensaiado o controle de sensibilidade dos
sensores de ultra-som. A Tabela E.2 mostra o efeito de comunicação cruzada quando
disparamos os grupos de sensores (1+4+7), (2+6), (3+5) na condição de sensibilidade
máxima e a Tabela E.3 mostra os resultados obtidos para os mesmos grupos quando
a sensibilidade programada é a mínima. Neste segundo caso nota-se uma diminuição
do efeito da comunicação cruzada.
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POSIÇÃO
DISTÂNCIA MEDIDA PELOS SENSORES (cm)
DO
US-1
US-2
US-3
US-4
US-5
US-6
OBSTÁCULO
Livre
122
130
115
113
102
125
US-1
41
46
116
52
105
128
US-2
41
37
40
49
50
74
US-3
59
42
39
43
47
127
US-4
58
130
41
37
39
128
US-5
120
112
56
45
42
46
US-6
107
70
65
62
44
41
US-7
93
95
115
60
112
41
Tabela E.2 – Resposta sensores de ultra-som (US) – comunicação cruzada.

US-7
108
75
108
108
48
93
45
40

POSIÇÃO
DISTÂNCIA MEDIDA PELOS SENSORES (cm)
DO
US-1
US-2
US-3
US-4
US-5
US-6
US-7
OBSTÁCULO
Livre
153
137
118
113
114
142
177
US-1
36
43
117
113
115
142
176
US-2
43
39
43
113
113
144
176
US-3
150
45
41
48
114
142
176
US-4
67
137
45
41
45
142
176
US-5
153
137
60
47
43
48
177
US-6
153
138
116
113
43
40
45
US-7
150
137
117
104
113
44
39
Tabela E.3 – Resposta dos sensores de ultra-som (US) – sensibilidade mínima.

E.2 VERIFICAÇÃO DA BÚSSOLA MAGNÉTICA
A bússola magnética digital foi verificada comparando sua leitura com uma bússola
analógica (ponteiro) comercial. O robô foi posicionado em quatro orientações a
aproximadamente 90° uma da outra e as medidas das duas bússolas foram
comparadas. Os resultados são fornecidos na Tabela E.4.
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BÚSSOLA
BÚSSOLA
DIGITAL
ANALÓGICA
1
143.9°
144°
2
53.7°
60°
3
345.8°
333°
4
247.3°
242°
Tabela E.4 – Comparação entre bússola digital e analógica.
ORIENTAÇÃO

Notou-se um desvio entre os valores indicados pela bússola magnética digital e a
analógica. Foi detectado que tal diferença não se deve a problemas de software ou
hardware da plataforma, mas sim a características próprias do sensor utilizado.
Entretanto, durante os testes, notou-se que os valores e desvios obtidos se mostraram
repetitivos.

E.3 VERIFICAÇÃO DOS DEMAIS SENSORES
Para os sensores de iluminação foram realizados apenas testes qualitativos,
verificando apenas se os mesmos respondiam à variação do nível de luz. O mesmo
foi feito para o sensor acoplado ao cáster. Como este sensor consiste apenas de um
potenciômetro analógico associado a um conversor analógico-digital, foi verificada
apenas a coerência entre o valor analógico e digital obtidos. A operação dos
detectores de colisão, assim como a aquisição de seus estados, foi também ensaiada.

E.4 VERIFICAÇÃO DO AMBIENTE DE SOFTWARE
Através do SCMR enviaram-se comandos para o SGE para que o mesmo pudesse
entrar no modo tele-operação ou no modo navegação autônoma. O modo navegação
autônoma não possuía nenhuma implementação naquele momento, e foi verificada
apenas a sua ativação através de mensagens de retorno enviadas do SGE. O robô foi
então tele-operado através de um corredor com um obstáculo à frente, desviando do
mesmo, e verificados o acionamento dos motores e a captura e armazenagem de
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dados sensório-motores em arquivo.
A Figura E.1 ilustra o comportamento de alguns dos sensores de ultra-som durante a

distância (cm)

tele-operação realizada, onde n representa o instante de amostragem dos dados.
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Figura E.1 – Comportamento dos sensores de ultra-som durante a tele-operação.
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Observa-se que a leitura do sensor de ultra-som número 4, posicionado na parte
frontal da plataforma, diminui gradativamente conforme o robô se aproxima do
obstáculo, como esperado. Os sensores laterais 1 e 7 indicam que o robô navegou
paralelamente às paredes do corredor até aproximadamente o instante n = 28. A
partir desse instante o robô começou a desviar-se do obstáculo virando para a
esquerda, aproximando-se da parede desse mesmo lado, como indicado pelas leituras
do sensor número 1. Com o movimento realizado, o obstáculo passou a não mais ser
detectado pelo sensor número 4, mostrado pelo aumento nos valores de distância
fornecidos por esse sensor, e começou a influenciar o sensor número 7.

