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I 

 

Resumo 

Para aplicações na robótica móvel dos sistemas multiagente o planeamento de trajetória é 
muito importante não só para os agentes cumprirem os seus objetivos tendo que navegar em 
ambientes estáticos mas também a capacidade de lidar com imprevistos significando uma 
capacidade de lidar com ambientes dinâmicos. Esta dissertação tem como objetivo desenhar e 
implementar um algoritmo para planeamento de trajetórias para controlar um sistema 
multiagente em ambiente não estruturado, recorrendo ao algoritmo dos campos potenciais 
para o planeamento de trajetória VFF e ao protocolo de comunicação UDP. Os algoritmos 
foram baseados no método VFF tanto para navegação em ambiente estático, como para lidar 
com a imprevisibilidade do ambiente dinâmico. Foram realizadas várias experiências tanto em 
ambiente estático como em dinâmico que demonstram que estes poderão ser de hipóteses 
válidas para a navegação. 
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Abstract 

For mobile robotics applications in multi-agent systems, trajectory planning is very important 
not only for agents to meet their goal having to navigate through static environments but also 
the ability to deal with unforeseen events, meaning an ability to deal with dynamic 
environments. This dissertation aims to design and implement an algorithm for path planning 
to control a multi-agent system in an unstructured environment, using the algorithm of 
potential fields for VFF as path planning and UDP communication protocol. Several algorithms 
based on the VFF method were implemented for both static navigation, and to deal with the 
unpredictability of the dynamic environment. Several experiments were carried out in both 
static and dynamic environments, demonstrating that these could be valid hypotheses for the 
navigation. 
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1 Introdução 

Esta dissertação tem como objetivo desenhar e implementar um algoritmo para planeamento 

de trajetórias para controlar um sistema multiagente em ambiente não estruturado, 

recorrendo ao algoritmo dos campos potenciais para o planeamento de trajetória, ao 

protocolo de comunicação UDP, para que os agentes possam comunicar entre si informação, 

como a sua posição com referência ao referencial global, por forma a evitar colisões, ou 

informação do ambiente que captou com os sensores de bordo, de maneira a evitar colisões 

com obstáculos estáticos ou dinâmicos, que não estejam mapeados. Para tal foram utilizados 

dois rasteirinhos, que são robôs móveis de baixo custo utilizados para fins educacionais, 

equipados com vários sensores, nos laboratórios da ACCAII do pavilhão de mecânica de III do 

Instituto Superior Técnico. 

Sistemas multiagente são sistemas compostos por múltiplos elementos computacionais 

interativos, conhecidos como agentes. Os agentes têm duas capacidades importantes. 

Primeiramente é que são autónomos e capazes de decidir por si próprios que ações tomar 

para cumprir os objetivos para o qual foi desenhado. A segunda é a capacidade de interagir 

com outros agentes, não só trocando informação mas também cooperando, coordenando, 

negociando e outas atividades sociais do género. 

Esta área começou a ser estudada nos anos 80 e só ganhou reconhecimento geral a meio dos 

anos 90. Desde então o interesse neste ramo tem vindo a crescer rapidamente, alimentado 

pela crença que os agentes são apropriados para explorar as possibilidades apresentadas pelos 

sistemas distribuídos massivos abertos, como por exemplo a internet. 

Para além da internet os sistemas multiagente parecem ser uma maneira de criar um sistema 

social artificial, existindo variadas aplicações para estes sistemas, em diversas áreas [1]. 

1.1 Estrutura da dissertação 

A dissertação de mestrado tem a seguinte estrutura. 

Capítulo 1 (Introdução) 

Breve introdução aos sistemas multiagente, algumas aplicações de sistemas multiagente tanto 

na robótica móvel como fora da robótica móvel, definição dos objetivos e estrutura da 

dissertação. 

Capítulo 2 (Estado da arte) 

Este capítulo fala sobre alguns trabalhos relacionados com navegação e planeamento de 

trajetórias. 

Capítulo 3 (Arquitetura) 

O capítulo 3 começa por mostrar a plataforma onde serão feitos todos os testes 

experimentais, indicando a instrumentação de cada robô. Refere ainda o algoritmo utilizado 
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para localização no laboratório. Depois entra mais a detalhe sobre o algoritmo de 

planeamento de trajetória dos campos virtuais, começando por mostrar o algoritmo base, 

seguido por várias expansões do mesmo de maneira a melhorar a sua performance e a sua 

adaptação aos agentes móveis. Depois faz referência à lei de controlo e finalmente ao 

protocolo de comunicação. 

Capítulo 4 (Simulações) 

O capítulo 4 mostra o resultado das simulações do método VFF no laboratório assim como das 

suas variantes por maneira a ver se este método pode ser viável para planeamento de 

trajetória em todo o laboratório assim como no planeamento local de maneira a evitar colisões 

com outros agentes quer seja na forma de outros robôs móveis ou pessoas a andar pelo 

laboratório. 

Capítulo 5 (Testes Experimentais) 

O capítulo 5 mostra os resultados de algumas experiências realizadas no laboratório 

demostrando o comportamento dos agentes ao utilizar o algoritmo VFF para o planeamento 

de trajetórias, assim como o seu comportamento na interação com outros agentes. 

Capítulo 6 (Conclusões e trabalho futuro) 

Finalmente o capítulo 6 apresenta as conclusões retiradas desta dissertação assim como o 

trabalho futuro a ser realizado.  
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2 Estado da arte 

Este capítulo da dissertação será dedicado a falar sobre o estado da arte dos sistemas 

multiagente, da navegação e planeamento de trajetórias, sendo que os últimos dois são duas 

partes importante na robótica móvel. 

2.1 Sistemas multiagente 

Um sistema multiagente é um sistema que consiste num número de agentes, com a 

capacidade de interagir uns com os outros, em que cada agente é um sistema informático 

capaz de agir independentemente. 

2.1.1 Sensorização distribuída 

A aplicação clássica dos sistemas multiagente é na sensorização distribuída, que basicamente é 

uma rede de sensores, que se tornam mais eficientes se os nós da rede trocarem Informação. 

Um exemplo são os radares a monitorizarem o espaço aéreo, e ao mesmo tempo as trocar as 

previsões de quando os aviões vão entrar na região de cada agente[1]. 

2.1.2 Interface humano-computador 

Outra aplicação são agentes assistentes semiautónomos para interface humano-computador, 

que em vez de funcionarem como servos, funcionam como agentes capazes de iniciativa 

própria, moldados às preferências do seu utilizador[1]. 

2.1.3 Sistemas Industriais 

Os Sistemas Industriais atuais estão destinados a se tornar cada vez mais tecnologicamente 

avançados em todos os aspetos, devido a várias razões, tal como o aumento da complexidade 

dos processos de manufatura, a necessidade de otimizar custos, o aumento na complexidade 

da gestão de recursos, a necessidade de melhorar a performance, os aspetos ligados à troca de 

informação, à manufatura de produtos complexos, ao aumento nos padrões de segurança, só 

para nomear alguns. Todos estes aspetos implicam um crescimento e renovação contínuos das 

atividades industriais. Os sistemas multiagente são tecnologias que podem ter um papel muito 

importante na nova geração de sistemas industriais. De facto, estes sistemas foram projetados 

para incluir inteligência, autonomia e entidades evolutivas que por sua vez são compostos por 

outras sub-entidades com as mesmas características, dependendo o número de níveis e a 

complexidade de cada entidade, aplicação a que se destina. Este tipo de sistemas multiagente 

pode ter um grande ramo de aplicações nos sistemas industriais atuais, passando pela 

robótica, visão artificial, planos de produção, controlo, troca de informação e assim em 

diante[1]. 

2.1.4 Agentes móveis. 

Agora serão mostradas aplicações dos sistemas multiagente na robótica móvel. 
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2.1.4.1 Urban Search and Rescue 

Salvamento em situações de desastre é um dos mais sérios assuntos sociais, que envolve um 

grande número de agentes em ambiente hostil. “Urban Search and Rescue” (USAR) pode ser 

visto como um campo de estudos dos sistemas multiagente e da robótica que tem sofrido os 

maiores desenvolvimentos nos últimos anos. Este tópico atrai a atenção de áreas de estudo 

relevantes tais como sistemas de locomoção avançada, fusão sensorial, planeamento 

cooperativo multiagente, interfaces humano-robô, entre outras. A competição “Robocup 

rescue”, com distinção entre competição de robôs reais e a competição simulação, captura os 

dois extremos desta comunidade em crescimento. [2]–[4]. 

2.1.4.2 Robocup 

O campeonato do mundo de futebol de robôs (Robocup) é um evento que tenta promover a 

inteligência artificial e a pesquisa na robótica, ao providenciar uma tarefa em comum para 

avaliação de teorias, algoritmos e arquiteturas de agentes. Esta competição está dividida em 

cinco ligas diferentes. A liga de simulação, a liga de robôs de tamanho pequeno, a liga de robôs 

de tamanho médio, a liga de plataforma normalizada e a liga de robôs humanoides[5]–[10]. 

2.1.4.3 Outras aplicações agentes móveis 

Outras aplicações dos sistemas multiagente na robótica móvel passam por: 

 Recolha de informação 

 Exploração terreno desconhecido 

2.1.5 Outras aplicações dos sistemas multiagente 

Outras aplicações dos sistemas multiagente passam por: 

 Agentes para gestão e recuperação de informação 

 Agentes para fluxo de trabalho e para gestão de processos de negócios 

 Agentes para comércio eletrónico 

 Agentes para ambientes virtuais 

 Agentes para simulações sociais 

 Agentes para controlo de nave espacial 
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2.2 Navegação 

A navegação é a capacidade dos agentes móveis de se localizar e planear a sua trajetória, ou 

seja a capacidade de navegar e interagir com o seu ambiente. O problema de navegação 

consiste em responder às questões, “Onde é que estou?”, “Para onde vou?” e “Como chego 

lá?”, do ponto de vista do agente móvel. Isto significa que o agente tem que descobrir as suas 

coordenadas e a sua orientação relativamente ao ambiente em que está inserido, tem que 

saber também para onde deve de ir, pois para cumprir alguma tarefa necessita de o saber 

primeiro e finalmente como lá chegar. 

2.2.1 Localização 

Para os agentes móveis a capacidade de navegar e interagir com o seu ambiente é uma 

característica importante. O problema de localização consiste me responder à questão, “Onde 

é que estou?”, do ponto de vista do agente móvel. Isto significa que o agente tem que 

descobrir as suas coordenadas e a sua orientação relativamente ao ambiente em que está 

inserido. 

Este problema é muito importante no que se trata de agentes móveis. Se um agente não sabe 

da sua localização, também terá dificuldade em decidir o que fazer. Um agente terá que ter 

uma ideia da sua localização, para ter sucesso no cumprimento do seu objetivo[11]. 

2.2.1.1 Odometria 

A odometria é um método muito usado para determinar a posição momentânea de um agente 

móvel em tempo real, através de algoritmos que fazem uso de trigonometria e de equações de 

cinemática. Para usar este método é necessário saber a posição inicial. Este método 

normalmente é associado a outros métodos, existindo várias técnicas, de fusão sensorial para 

estimação de variáveis[12], [13] e de navegação por rumos e distâncias estimadas[14], pois à 

medida que o tempo avança este método perde cada vez mais precisão devido ao erro 

acumulado a cada medição. Escorregamentos e derrapagens nas rodas levam a erros na 

integração da rotação e na distância percorrida, erros estes que se acumulam ao longo do 

tempo. Outra desvantagem é a sua sensibilidade ao terreno. Se o terreno não é suave, pode 

resultar em erros de posição, uma vez que a odometria é insensível às irregularidades do 

terreno. A diferença no diâmetro das rodas também causa erros de posição, uma vez que não 

é detetado pela odometria. Embora tenha todas estas desvantagens, a odometria é um 

método rápido e barato de aceder à informação relativa da posição[11]. 

2.2.1.2 Navegação inercial 

A navegação inercial utiliza giroscópios e acelerómetros para medir a rotação e aceleração do 

agente. Os giroscópios detetam as acelerações na orientação. Os acelerómetros detetam as 

acelerações em x e y, acumulando erros devido à irregularidade do terreno. Tal como na 

odometria, a posição estimada é obtida através da integração da informação obtida pelos 

sensores. Embora independentes de fontes de informação externos, pelo facto de as medições 

serem obtidas por integração, as localizações estimadas derrapam com o tempo, logo o erro 

acumula gradualmente[11], [15]. 
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2.2.1.3 GPS 

O GPS tornou os sistemas de navegação práticos para todo o tipo de veículos quer sejam 

terrestres, aéreos, ou náuticos dando a sua posição com a alguma exatidão em grandes áreas, 

mas não para navegação em espaços fechados, mas é possível utilizar técnicas semelhantes ao 

GPS tal como a trilateração em que o agente necessita de medir a distâncias relativa a 3 

pontos conhecidos fixos. Cada uma dessas três distâncias, irá formar um círculo, em que o 

centro de cada um desses círculos são esses mesmos pontos, formando assim três círculos que 

se intersectam numa região limitada[16]–[19]. 

2.2.1.4 Seguimento de linha 

Outro método é o de seguimento de linha, em que um robô segue um caminho pré 

determinado pelos utilizadores. Esta linha pode ser uma linha física ou sistemas mais 

complexos tais como marcadores magnéticos ou lasers. Para detetar estes marcadores ou 

“linhas”, podem ser implementados vários esquemas sensoriais, que vão desde circuitos 

sensoriais simples e baratos, a sistemas mais caros de visão. A escolha destes sistemas 

depende da precisão e da flexibilidade requerida[20]. 

2.2.1.5 Pontos de referência 

Localização por pontos de referência, é um método que utiliza um mapa e pontos de 

referência já conhecidos para navegação e localização. Normalmente é necessário 

instrumentação para encontrar as referências, identificá-las, encontrá-las no mapa e medir a 

distância e ângulos a esses mesmos pontos de referência de forma a obter a localização no 

mapa. Este método combinado com a odometria do agente permite precisões altas com custo 

de equipamento baixo[21], [22]. 

2.2.1.6 Bússola 

A bússola mede as forças aplicadas pelos campos magnéticos, por consequência pode dar uma 

estimativa do ângulo entre o dispositivo e o norte magnético. Este método tem vários 

problemas. Um deles é que se o compasso for pequeno, conseguir medir pequenas variações 

nos ângulos torna-se difícil. Outro problema é o grande erro na estimação do ângulo, quando 

está perto de outros campos magnéticos ou campos elétricos que variam no tempo, algo 

comum a todos os edifícios hoje em dia[23]. 

2.2.1.7 Visão 

A visão é um dos sensores mais populares na robótica móvel, para resolver o problema da 

localização, devido ao facto de ser barato e da grande quantidade de informação extraída da 

imagem. No entanto sofre de muitas limitações, quando exposto a diferentes condições de 

luminosidade, que diminui a robustez deste tipo de sistemas. 

Para ultrapassar estas limitações, alguns sistemas de localização são baseados nos sensores 

time-of-flight[24]. O uso deste tipo de sensores permite a aquisição de informação de 

profundidade sobre o ambiente e apresenta uma maior robustez, capaz de lidar com 

diferentes condições de iluminação e ainda permite a captura de imagens de profundidade, 

onde o sensor recebe uma grelha com a informação de profundidade de todos os campos de 
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visão[25]. No entanto estes tipos de câmaras são caros para se implementar em muitas 

aplicações de robótica. 

Alternativamente a comunidade da robótica tem vindo a utilizar cada vez mais a Kinect, devido 

ao baixo custo e à maneira simples de se utilizar e ligar aos computadores. A Kinect foi 

desenvolvida inicialmente, pela Microsoft e pela Prime Sense, para jogos e combina uma 

camara RGB, com uma câmara de profundidade[26]. 

2.2.2 Planeamento de trajetória 

O planeamento de trajetória é um elemento muito importante para os agentes móveis. O 

planeamento de trajetória é a determinação do caminho que o robô ou neste caso o agente 

móvel deve tomar para chegar de um ponto a outro ponto, qualquer que seja o ambiente, 

para isso evitando obstáculos. 

Existem várias maneiras de abordar este problema, que vão depender do ambiente em que o 

agente está inserido, do tipo de sensores, capacidades do agente, entre outras e que se 

aproximam gradualmente para uma melhor performance em termos de tempo, distâncias 

percorrida, custo e complexidade. O planeamento de trajetória tem várias propriedades 

principais, que dependem de acordo com a aplicação pretendida. As propriedades podem ser 

ou estáticas ou dinâmicas dependendo do ambiente, planeamento local ou global dependendo 

do algoritmo se heurístico ou completo. Ambiente estático refere-se ao facto de não haver 

obstáculos móveis e dinâmico ao facto de existirem. Planeamento global refere-se ao facto de 

já se conhecer o mapa a priori e local de não se saber nada sobre o ambiente e em ir reagindo 

à medida que vão aparecendo obstáculos[27].  

2.2.3 Modelação do ambiente 

A escolha de um modelo apropriado para o ambiente é muito importante para o planeamento 

de trajetória uma vez que irá influenciar a escolha do algoritmo. 

2.2.3.1 Decomposição em células 

A decomposição em células é uma técnica utilizada para planeamento de trajetória e modelar 

quer ambientes estáticos quer em ambientes dinâmicos, com as vantagens de ser fácil de 

implementar, precisa e facilmente atualizada. Tem a limitação que é mais lento que outros 

métodos. Embora estas limitações fossem problemáticas quando este método foi introduzido, 

com os computadores atuais, este método tem vindo ressurgir[27]. Este algoritmo 

basicamente consiste em dividir o espaço livre em células e definir a sua conectividade assim 

um robô pode ver a próxima célula livre para se mexer[28]. 

2.2.3.2 Grelha 

Um método mais recente para modelar, é método da grelha, que é mais seguro, preciso e 

adaptável, para serem usados em ambiente estático e dinâmico[27]. Os métodos de grelha 

representam o ambiente por grelhas de igual espaçamento, em que cada grelha pode 

representar um obstáculo ou espaço livre. 
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2.2.4 Planeamento global 

No planeamento global o agente já tem uma trajetória definida antes de partir em missão. 

Neste tipo de planeamento o caminho é deliberado e determinado do início ao fim, antes do 

início da missão, tendo em consideração uma função de custo[27]. 

2.2.4.1 Algoritmos genéticos 

O algoritmo de otimização genético é um algoritmo inspirado na seleção natural. Para ser 

aplicado ao planeamento de trajetórias, cada cromossoma consiste numa sequência de nós, 

sendo que o primeiro e o último nó são a origem (localização atual) e o destino 

respetivamente. A primeira população é gerada aleatoriamente, tendo um número de nós 

aleatório com a restrição de não poder intersectar com nenhum obstáculo. Para avaliar a 

performance é utilizado a distância da trajetória, podendo também utilizar outros parâmetros 

como a suavidade da trajetória e a distância de segurança para os obstáculos[29]. 

2.2.4.2 Redes neuronais 

Os algoritmos de redes neuronais são algoritmos com capacidade de aprendizagem. Este 

algoritmo gera trajetórias através de aprendizagem. Depois de gerar um caminho guarda esse 

caminho e toda a informação relevante. Caso encontre um caminho melhor guarda esse 

caminho em memória[30]. 

2.2.4.3 Otimização de colónia de formigas (ACO) 

Este algoritmo é inspirado no comportamento das colónias de formigas, e é utilizado na 

resolução de outros problemas como o problema “travelling salesman” entre outros. Este 

algoritmo é inspirado no comportamento de uma colónia na procura de comida, e escolhe o 

caminho de acordo com a intensidade e evaporação de um rasto de feromonas[31]. 

2.2.5 Planeamento local 

No planeamento local, o agente segue em linha reta até ao alvo, sendo este o caminho mais 

curto e só se desvia desse caminho para evitar obstáculos, quer sejam estáticos ou moveis. 

Para isto deve atualizar a informação em relação à sua posição atual, distância ao alvo, entre 

outras. Para este tipo de planeamento o agente tem que saber sempre a localização do alvo, 

para chegar ao destino[27]. 

2.2.5.1 Família dos insetos 

 Um exemplo são os algoritmos da família dos insetos, que tentam reduzir o uso de 

parâmetros de obstáculos, como por exemplo circum-navegar ao longo do perímetro do 

obstáculo, ou determinar o próximo ponto ai ir, localizado num parâmetro externo de um 

obstáculo[27].  
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3 Arquitetura 

Este capítulo que se segue será dedicado a mostrar a arquitetura geral de cada agente e a 

plataforma em que se realizaram os testes experimentais. 

Na secção 3.1 será apresentada a plataforma que foi utilizada e nos restantes capítulos os 

diversos recursos do agente, que se encontram esquematizados na Figura 1. 

 

Figura 1 - Arquitetura do agente 

Como podemos ver inicialmente deve ser devem ser definidos os objetivos do agente para 

depois iniciar a missão. Depois o algoritmo corre em ciclo constantemente até verificar que 

chegou ao objetivo. Se verificar que não chegou ao seu objetivo, o agente verifica a sua 

localização utilizando o algoritmo referido na secção 3.2. Utilizando a Kinect frontal procura 

obstáculos não mapeados. Comunica a sua posição e os obstáculos que detetou a todos os 

agentes no ambiente de teste e lê a informação que recebeu dos outros agentes. Os blocos 

referentes ao nível de perigo, somatório de forças e decisão são referentes à secção 3.3 e são 

os blocos responsáveis pelo planeamento e decisão da trajetória do agente. Finalmente a lei 

de controlo é responsável por efetivamente decidir o movimento e de como se aproximar a 

um ponto para atracar com uma determinada orientação. Este ciclo repete-se até chegar ao 

objetivo e o agente parar. 

3.1 Plataforma 

Nesta secção da dissertação, irá ser apresentada a plataforma que foi utilizada para fazer os 

testes experimentais. 

3.1.1 Rasteirinho 

O rasteirinho é um robô móvel do tipo uniciclo, que foi desenvolvido para ser barato e para 

poder ser utilizado no ambiente académico, capaz de executar tarefas usualmente feitas por 

robôs com custos muito superiores[32]. O robô tem uma estrutura em alumínio de 25 cm por 

25cm, que suporta uma bateria recarregável de 12 V, um sistema de locomoção da robot 

electronics composto pela driver MD-25, dois motores EMG30 com encoders, acoplados a 

duas rodas de 100mm e um conversor de micro-usb para porta séria. 
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3.1.2 Kinect 

Para o sistema de localização e para o sistema de deteção de obstáculos foram utilizados dois 

sensores Kinect da Microsoft. 

O sensor contém[33]: 

 Uma câmara RGB de três canais capaz de uma resolução 1280x960. 

 Um emissor e um sensor de profundidade por infravermelhos. O emissor emite luz 

infravermelha e o sensor lê o feixe de luz refletido. Os feixes de luz são convertidos em 

informação referentes à distância entre o objeto e o sensor, sendo possível obter uma 

imagem de profundidade. 

 Um sistema de quatro microfones, que torna possível adquirir áudio e determinar a 

direção da fonte. 

 Um acelerómetro de três eixos, sendo que um dos eixos está alinhado com a direção 

da força da gravidade, sendo possível determinar a orientação atual da Kinect. 

 

Figura 2- Modelo 3D da Kinect [33] 

Para o propósito desta tese só iremos utilizar o sensor de profundidade para a deteção de 

obstáculos e para a localização. 

O sensor de profundidade captura uma imagem em tons de cinzento de tudo no seu campo de 

visão. Uma imagem é composta por uma matriz de pixéis, em que cada pixel contém a 

distância cartesiana, em milímetros, do plano da câmera até ao objeto [34]. 
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Figura 3 - Distância dos objetos relativamente ao plano da câmara [34] 

O sensor tem um alcance que vai desde os 0.4m até aos 8m. Antes e depois o sensor não 

consegue captar os objetos, sendo que só mede a distância com relativa precisão até os 3 

metros e um ângulo de visão horizontal de 57°. 

 

Figura 4 - Precisão da leitura [34] 

Agora para obter uma imagem tridimensional o primeiro passo é corrigir a imagem de 

profundidade usando os coeficientes de distorção. Então, usando a matriz de profundidade, 

podemos tirar as posição tridimensional de cada pixel (xd, yd), através das fórmulas (1) (2) e 

(3), dando uma imagem tridimensional. 

 

 𝑃3𝐷𝑥 =
(𝑥𝑑 − 𝑐𝑥𝑑) ∗ 𝑑𝑒𝑝𝑡ℎ(𝑥𝑑 , 𝑦𝑑)

𝑓𝑥𝑑
 (1) 

 

 𝑃3𝐷𝑦 =
(𝑦𝑑 − 𝑐𝑦𝑑) ∗ 𝑑𝑒𝑝𝑡ℎ(𝑥𝑑 , 𝑦𝑑)

𝑓𝑦𝑑
 (2) 

 

 𝑃3𝐷𝑧 = 𝑑𝑒𝑝𝑡ℎ(𝑥𝑑 , 𝑦𝑑) (3) 
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Sendo que 𝑐𝑥𝑑, 𝑐𝑦𝑑, 𝑓𝑥𝑑 e 𝑓𝑦𝑑 são os parâmetros de afinação câmara e têm os seguintes 

valores [35]. 

𝑓𝑥𝑑 = 5.942𝑒2, 𝑓𝑦𝑑 = 5.910𝑒2, 𝑐𝑥𝑑 = 3.393𝑒2, 𝑐𝑦𝑑 = 2.427𝑒2 

3.1.3 IMU 

O sensor UM6-LT mede a orientação nas três dimensões, a uma frequência de 500 Hz, usando 

uma combinação de giroscópios, acelerómetros e sensores magnéticos. 

O sensor UM6-LT também tem a capacidade de reportar a informação dos sensores 

individualmente sem ser tratada, recurso este que irá ser usado para obter a informação 

referente ao giroscópio. 

3.1.4 GYROS 

O sensor CMPS10 é uma bússola com um magnetómetro e um acelerómetro de 3 eixos. 

3.2 Localização 

Para estimar a posição do robô, a sua velocidade e derrapagem utilizando apenas sensores de 

bordo utilizamos um algoritmo composto por dois filtros de Kalman e um algoritmo de PCA 

com a arquitetura da Figura 5 - Arquitetura de auto-localização. 

 

Figura 5 - Arquitetura de auto-localização [36] [14] 

Notação usada na Figura 5 - Arquitetura de auto-localização: 

 𝜓𝑏𝑢𝑠𝑠𝑜𝑙𝑎 - Ângulo de orientação dado pela bússola. 

 𝜃𝑟𝜔 𝑒𝑛𝑐𝑜𝑑𝑒𝑟 - Ângulo dado pelo encoder da roda direita. 

 𝜃𝑙𝜔 𝑒𝑛𝑐𝑜𝑑𝑒𝑟- Ângulo dado pelo encoder da roda esquerda. 

 𝜓𝑔𝑦𝑟𝑜𝑠- Ângulo de orientação dado pelo giroscópio. 

 𝑑𝑒𝑝𝑡ℎ 𝑖𝑚𝑎𝑔𝑒 - Imagem de profundidade 

 (𝑥, 𝑦)𝑃𝐶𝐴 - Coordenadas dadas pelo algoritmo PCA. 

 (𝑥, �̂�)𝑟𝑜𝑏𝑜𝑡 - Coordenadas do robô referente ao referencial do mundo. 
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 �̂�𝑟𝑜𝑏𝑜𝑡 - Velocidade angular estimada. 

 �̂�𝑟𝑜𝑏𝑜𝑡 - Ângulo de orientação estimada. 

 �̂�𝑑𝑒𝑟𝑟𝑎𝑝𝑎𝑔𝑒𝑚 - Diferencial estimado da derrapagem. 

O Filtro de Kalman mais à esquerda na Figura 5, é um filtro complementar de três bandas e é 

responsável por estimar à velocidade angular do robô, o ângulo de orientação e a derrapagem. 

Tipicamente um filtro complementar funde a informação de dois sensores, mas neste caso foi 

expandido para três sensores permitindo abranger todas as frequências, e ainda adicionado 

um filtro de Kalman para optimalidade. Para mais detalhes ver o artigo [36]. 

A localização depende também de um algoritmo PCA, que uma vez obtidas e recortadas as 

imagens de profundidade, comprime e guarda numa base de dados, para serem usadas para 

navegação. Este algoritmo é independente da orientação do robô uma vez que as imagens são 

rodadas dependendo da orientação do mesmo. Para mais informação ver o artigo [14]. 

O Filtro de Kalman mais à direita, implementa o modelo LPV, como função da fusão da 

velocidade angular estimada e posição obtida pelo algoritmo PCA [14]. 

3.3 Planeamento de trajetórias  

A ideia do planeamento de trajetórias por campos potenciais é que os obstáculos estáticos ou 

dinâmicos exercem forças que repelem o robô, enquanto o objetivo do robô exerce uma força 

de atração e a resultante destas forças determina a direção em que o robô se vai movimentar. 

Existem outros métodos para o planeamento de trajetórias, que já foram referidos atrás como 

os algoritmos genéticos, as redes neuronais ou algoritmo de colónia de formigas, mas que têm 

a desvantagem de serem mais lentos e pesados computacionalmente no planeamento da 

trajetória por serem mais difíceis de implementar e também o algoritmo local de família de 

insetos que procura circum-navegar ao longo do perímetro do obstáculo, mas que também 

pode demorar mais tempo, pois tem que procurar o caminho, e pode não ser ideal para lidar 

com obstáculos dinâmicos. O algoritmo de campos potenciais foi escolhido por ser o mais 

simples de implementar, por ser um algoritmo leve computacionalmente e por ter inerente ao 

algoritmo uma capacidade de lidar com ambiente dinâmico. 

3.3.1 Método VFF (Virtual Force Field) 

O método VFF combina o método de campos potenciais com uma grelha de certeza. 

Cada célula da grelha aplica uma determinada força no robô, com uma determinada direção, 

força essa que depende da posição do objetivo relativamente a essa mesma célula e depende 

também da posição e distância relativa a um ou mais obstáculos. 
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Figura 6 - Método VFF 

 

A força de atração depende de 𝑥𝑡 e de 𝑦𝑡, que são as posições em x e y do alvo, a força de 

atração depende da posição atual do robô 𝑥0 e 𝑦0 e de 𝑑(𝑡) que é a distância absoluta entre o 

alvo e o robô. Podemos pensar na diferença entre  𝑥𝑡 e  𝑥0 e na diferença entre  𝑦𝑡 e  𝑦0 como 

o erro entre a posição atual e posição pretendida. Ao calcular o erro e dividir pela distância 

total ficamos com uma força de atração entre 0 e 1, que pode ser ajustada através de um 

ganho[37], [38]. 

 𝐹𝑎𝑡𝑡(𝑥, 𝑦) = 𝐾𝑎𝑡𝑡 [
𝑥𝑡 − 𝑥0

𝑑(𝑡)
𝑥 +

𝑦𝑡 − 𝑦0

𝑑(𝑡)
�̂�] (4) 

Ao planear trajetória os obstáculos devem ser evitados, usando para isso o nível de perigo, que 

deve ser máximo no próprio obstáculo ou dentro de uma distância mínima, o que significa uma 

zona proibida, que irá decair até chegar a zero numa distância máxima de perigo.  

 
𝑈(𝑥, 𝑦) = max

𝑘
lim

𝛼→𝛼𝑘

𝑑𝑘
1−𝛼(𝑥, 𝑦) − 𝑑𝑚𝑎𝑥

1−𝛼

𝑑𝑚𝑖𝑛
1−𝛼 − 𝑑𝑚𝑎𝑥

1−𝛼  (5) 

O nível de perigo irá decair dependendo de um fator de decaimento “α”. Existindo vários 

obstáculos o nível de perigo mais alto é o que se irá manter em vigor[39]. 
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Figura 7 - Decaimento do nível de perigo [39] 

 

Finalmente ao multiplicar o nível de perigo com um ganho, ficamos com a força de repulsão. 

 𝐹𝑟𝑒𝑝(𝑥, 𝑦) = 𝐾𝑟𝑒𝑝𝑈(𝑥, 𝑦) (6) 

Ao somar a força de atração com a força de repulsão, ficámos com a resultante das forças em x 

e em y. 

 𝐹𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙(𝑥, 𝑦) = 𝐹𝑎𝑡𝑡(𝑥, 𝑦) + 𝐹𝑟𝑒𝑝(𝑥, 𝑦) (7) 

Este método tem a vantagem de ser computacionalmente leve, podendo assim abrir espaço 

para outros cálculos ou para diminuir o tempo de intervalo entre ciclos, mas tem algumas 

desvantagens[38], tais como: 

 Mínimos locais. 

 Não passar em locais apertados. 

 Oscilar na presença de obstáculos. 

 Oscilar em passagens apertadas. 

3.3.2 Método VFF com uma força de 90º 

Esta teoria aparece como maneira de tentar resolver alguns problemas identificados em [38], 

tais como oscilações e mínimos locais. 

Podemos assumir como pontos obstáculos e os robôs móveis, caso sejam pequenos 

comparativamente ao ambiente em que estão inseridos. 
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Figura 8 - Método VFF 

Assim formulamos o método VFF da seguinte maneira, em que cada obstáculo 

suficientemente perto exerce uma força que repele o robô. 

 
𝐹𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙(𝑥, 𝑦) = 𝐹𝑎𝑡𝑡(𝑥, 𝑦) +

1

𝑛
∑𝐹𝑟𝑒𝑝(𝑥, 𝑦) (8) 

Em que que 𝐹𝑟𝑒𝑝(𝑖), 𝑖 = 1. . 𝑛, é o número de forças repulsivas a atuar no robô e 𝐹𝑎𝑡𝑡 é a força 

de atração no robô. 

De notar que as forças de repulsão são a média de um somatório de forças, e não o valor 

máximo do nível de perigo numa determinada célula, como no método VFF anterior. 

O que muda neste método proposto é que as forças de repulsão são perpendiculares à força 

de atração e são dadas por uma gaussiana não normalizada[40]. 

 
𝐹𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙(𝑥, 𝑦) = 𝐹𝑎𝑡𝑡(𝑥, 𝑦) +

1

𝑛
∑𝐹𝑎𝑡𝑡

90º(𝑥, 𝑦) (9) 
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Este método é suficiente para evitar obstáculos de pequenas dimensões e outros robôs, mas 

para obstáculos de maior dimensão não, pois pode não ser suficiente para evitar os 

obstáculos. 

Então modificando o método VFF dado pela equação (7), trocamos o somatório das forças de 

repulsão por apenas uma força de repulsão, acrescentando ainda uma força perpendicular e 

de igual intensidade à força de atração como pode ser observado na Figura 9. 

Na seguinte figura podemos ver o esquema de como o método funciona, em que a força de 

atração é dada pela equação (4), a força de noventa graus tem a mesma intensidade da força 

de atração e a força de repulsão é dada pela equação (5). 

 

Figura 9 - Método VFF com força de repulsão de 90º 

 

Resultando na seguinte equação para a resultante das forças. 

 𝐹𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙(𝑥, 𝑦) = 𝐹𝑎𝑡𝑡(𝑥, 𝑦) + 𝐹𝑟𝑒𝑝(𝑥, 𝑦) + 𝐹𝑎𝑡𝑡
90º(𝑥, 𝑦) (10) 

3.3.3 Método VFF com força de repulsão do centro de massa 

Dadas as limitações do método VFF referidas nos artigos [38][40], esta teoria serve para tentar 

minimizar a probabilidade de ocorrência de mínimos locais, acrescentando um força adicional 

ao somatório de forças, proveniente do centro de massa do obstáculo. 

Ao acrescentar mais uma força de repulsão à equação (7), ficamos com o seguinte somatório 

de forças: 

 𝐹𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙(𝑥, 𝑦) = 𝐹𝑎𝑡𝑡(𝑥, 𝑦) + 𝐹𝑟𝑒𝑝(𝑥, 𝑦) + 𝐹𝑐𝑒𝑛𝑡(𝑥, 𝑦) (11) 

Que vemos representadas na Figura 10 - Método VFF com força de repulsão do centro massa. 
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Figura 10 - Método VFF com força de repulsão do centro massa 

Em que a força do centro de massa é dada pela intensidade do nível de perigo, e tem a direção 

do centro de massa até à respetiva célula, ou seja, fora da zona de perigo é zero, e por fim é 

multiplicada por um ganho, para ajustar os parâmetros do método. 

 𝐹𝑐𝑒𝑛𝑡(𝑥, 𝑦) = 𝐾𝑐𝑒𝑛𝑡|𝑈(𝑥, 𝑦)|. 𝜃𝑂𝐶(𝑥, 𝑦) (12) 

Como este método tem como uma das bases a grelha de certeza, tiramos vantagem para 

calcular o centro de massa de cada obstáculo. Para se poder calcular o centro de massa, o 

obstáculo tem que ser estático e estar mapeado. Obstáculos dinâmicos, tais como outros 

agentes ou pessoas não são tidos em conta, assim como obstáculos estáticos não mapeados. 
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Figura 11 – Força de repulsão do centro massa com pesos unitários 

 

 

Figura 12 - Força de repulsão do centro de massa com pesos variáveis 

Podemos calcular o centro de massa de obstáculo, em que cada célula tem peso unitário ou 

peso variável. Ao usar peso variável existe menos probabilidade de o agente encontrar um 
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mínimo local. No caso do peso variável, quando mais longe da força de atração, maior o peso 

da célula, como podemos ver na Figura 13. 

 

Figura 13 - Variação dos pesos de acordo com a posição da força de atração 

Fazendo em teoria, com que seja possível sair de mínimos locais, utilizando apenas o 

planeamento local da trajetória. 

 

Figura 14 - Método VFF mais Força repulsão centro de massa 

Será também necessário ajustar os ganhos das forças de repulsão, para que o agente não 

colida com os obstáculos. Como podemos ver na Figura 14 a força de repulsão pode 

“empurrar” o agente contra o obstáculo ao tentar fazer com que não fique preso num mínimo 

local. 
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3.3.4 Método VFF com força de repulsão do centro de massa e força auxiliar 

Tendo em conta o método apresentado na secção 3.3.3, ainda é possível acrescentar algo mais 

ao método VFF, na forma de uma força de atração auxiliar. 

Este método é igual ao apresentado na secção anterior, mas após se escolher o objetivo do 

robô o algoritmo adiciona uma segunda força de atração, fazendo com que o robô se dirija a 

essa força antes de finalmente prosseguir para o objetivo final. Este método em conjunto com 

a força de repulsão do centro de massa deve fazer com que o robô seja capaz de sair da maior 

parte dos mínimos locais. 

 𝐹𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙(𝑥, 𝑦) = 𝐹𝑎𝑡𝑡
𝑖(𝑥, 𝑦) + 𝐹𝑟𝑒𝑝(𝑥, 𝑦) + 𝐹𝑐𝑒𝑛𝑡(𝑥, 𝑦) (13) 

Para este método escolher a força de atração auxiliar tem primeiro que medir o ângulo entre o 

agente e centro de massa, e centro de massa e objetivo. Após calcular o ângulo, calcula o 

módulo desse valor e se for superior a 60 graus, mete uma força de atração auxiliar, que vai 

desde a fronteira do objeto, está alinhada com o centro de massa e tem um ângulo com 

metade da magnitude do ângulo calculado anteriormente. 

 

Figura 15 - Método VFF com força auxiliar 

O ângulo pode variar de 0 a 180 graus, como se pode ver na Figura 15. 
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Figura 16 - Método VFF com força auxiliar 

Ou pode variar de 0 a -180 graus, como se pode ver na Figura 16. 

 

 

Figura 17 - Método VFF com força auxiliar e repulsão centro massa 

Na Figura 17, podemos ver o funcionamento do método antes do robô chegar à primeira força 

de atração. 
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Figura 18 - Método VFF 

Após o robô chegar a uma certa distância da força de atração auxiliar, continua a funcionar 

como se tratasse do método apresentado na secção 3.3.3 até chegar ao seu objetivo. 

3.3.5 Método VFF entre agentes 

Até agora, para o planeamento de trajetórias, tratamos o ambiente como estático, mas esse 

não é o caso para muitas aplicações reais dos sistemas multiagente ou da robótica móvel, 

podendo haver presença de outros agentes, presença humana entre outros [26], [41], [42]. 

O método VFF também pode ser aplicado entre os agentes móveis, para que num ambiente 

em que existam vários agentes móveis não existam colisões. Imaginando que os agentes têm 

diferentes objetivos e várias forças a agir sobre os mesmos, esta seria só mais uma força a 

adicionar ao somatório das forças da pela equação (7).  

 𝐹𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙(𝑥, 𝑦) = 𝐹𝑎𝑡𝑡(𝑥, 𝑦) + 𝐹𝑟𝑒𝑝(𝑥, 𝑦) + 𝐹𝑎𝑔(𝑥, 𝑦) (14) 

Os agentes, ao comunicarem entre si, e ao passarem a informação da sua localização com os 

outros agentes, podem então planear a sua trajetória de acordo com essa informação. Tal 

como para os obstáculos estáticos, é preciso definir uma distância e uma máxima para o qual a 

força de repulsão entra em efeito, e calcular o nível de perigo, tratando o agente como um 

ponto. 
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Figura 19 - Método VFF entre dois agentes 

3.3.6 Método VFF para Kinect frontal 

No método anterior começamos a tratar o ambiente como dinâmico, mas ainda estamos 

dependentes da informação transmitida por outros agentes. Caso as comunicações falhem os 

agentes vão andar às “cegas” relativamente a obstáculos dinâmicos. Nos sistemas 

multiagentes, cada agente tem que ter inteligência própria assim como inteligência social[1]. 

Isto significa que, caso as comunicações falhem, cada agente tem de ser capaz de continuar a 

funcionar. Além disso com as comunicações só temos a informação sobre a localização de 

outros agentes, sem saber nada sobre obstáculos estáticos não mapeados, ou outro tipo de 

obstáculos dinâmicos, tais como humanos. 

Para dar a volta a essa situação foi montado um sensor de profundidade da Kinect à frente do 

agente. 
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Figura 20 - Rasteirinho com Kinect frontal 

O sensor de profundidade da Kinect dá uma matriz de 480x640, com os valores de 

profundidade em mm, tendo um alcance mínimo de 0,4m e um máximo de aproximadamente 

10m. Sendo que esta informação deve ser processada em tempo real, seria demasiado 

dispendioso em termos de tempo de cálculo utilizar todos os pontos dessa matriz. Então é 

feita uma subamostragem. Primeiro para eliminar o ruido provocado pelo chão do laboratório 

e para poupar algum tempo de cálculo cortamos só utilizamos a informação da linha 200 até à 

300 da matriz de profundidade, ficando assim com uma matriz de 100x640 sendo feita uma 

reamostragem da matriz de n em n linhas ou colunas. 
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Figura 21 - Reamostragem da matriz de profundidade 

Eliminamos valores com distâncias acima de 2.7m uma vez que quanto mais longe estiver o 

objeto da Kinect maior a probabilidade de erros na leitura. Depois tiramos o mínimo de cada 

coluna, sendo que deve ser maior que zero e eliminamos as colunas em que só existam zeros. 

 𝑑𝑒𝑝𝑡ℎ(𝑖, 𝑗) = min (0 < 𝑑𝑒𝑝𝑡ℎ(𝑖, 𝑗)) (15) 

Depois de calibrar a Kinect utilizando os valores de calibração dados e o método em [35] 

conseguimos tirar os valores 2D dos pontos relativamente à orientação da Kinect. Ficamos 

então com dois vetores: Um para profundidade, um para largura. 

 

Figura 22 - Vetores relativos à Kinect 

Primeiramente e semelhante ao método VFF apresentado na secção 3.3.2, definimos a força 

de repulsão como um somatório de todos os pontos. 

 
𝐹𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙(𝑥, 𝑦) = 𝐹𝑎𝑡𝑡(𝑥, 𝑦) +

1

𝑛
∑𝐹𝑟𝑒𝑝(𝑥, 𝑦) (16) 
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O primeiro problema é que devido ao campo de visão limitado da Kinect, cerca de 57°, o 

rasteirinho perde o obstáculo de vista quando se começa a desviar, o que provoca um 

movimento oscilatório devido ao obstáculo estar sempre a entrar e sair do campo de visão, 

que provoca ou colisão ou passagem tangente ao obstáculo. 

 

Figura 23 - Campo visão Kinect 

 

Figura 24 - Oscilação devido ao obstáculo sair do campo de visão 

Uma maneira de resolver este problema é manter as forças de repulsão durante um tempo 

pré-definido, caso não detete mais nenhum obstáculo.  
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Figura 25 - Trajetória ao manter forças de repulsão durante mais tempo 

Esta abordagem resolve o problema em caso de “campo aberto”. Mas como a força de 

repulsão é dada pela média de um somatório de forças, correspondentes a todos os pontos 

dados pela expressão (15), a resultante pode não ser a desejada, “empurrando” o agente para 

o obstáculo mais próximo. Ou mesmo que afaste o agente, o facto de estar sempre a detetar 

novos obstáculos provoca um movimento oscilatório semelhante ao exemplificado na Figura 

24. 

 

Figura 26 – Presença de obstáculo maior pode “empurrar” agente para obstáculo menor 

Para além do problema apontado anteriormente, o tempo de cálculo também aumenta, pois 

os vetores podem ter centenas de pontos, que têm de passar por uma matriz de 

transformação de coordenadas, que usa a orientação e posição do robô para transformar as 
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coordenadas relativas ao robô, para coordenadas globais, de maneira a poder transmitir aos 

outros agentes. 

 
[
𝑋𝑔

𝑌𝑔
] = [

𝑋𝑟

𝑌𝑟
] + [

cos 𝜃𝑟 − sin 𝜃𝑟

sin 𝜃𝑟 cos 𝜃𝑟
] [

𝑑𝑒𝑝𝑡ℎ
𝑥

] (17) 

Então em alternativa todos os pontos são reduzidos a um único ponto.  

 𝐹𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙(𝑥, 𝑦) = 𝐹𝑎𝑡𝑡(𝑥, 𝑦) + 𝐹𝑟𝑒𝑝(𝑥, 𝑦) (18) 

Assim quando um obstáculo é detetado o agente utiliza o ponto mais próximo do obstáculo 

para calcular as forças de repulsão, mantendo esse ponto até detetar um ponto mais próximo 

ou se deixar de detetar o obstáculo mantém durante um intervalo de tempo pré determinado. 

Assim no caso da Figura 26 o agente mantém a sua rota mesmo quando deteta o obstáculo 

maior, isto porque o ponto mais próximo corresponde ao obstáculo menor. Isto também 

acelera o processo de transformar o ponto para coordenadas globais, e facilita a transmissão 

da informação aos outros agentes. 

Esta metodologia é adequada para obstáculos pequenos. Caso o obstáculo seja maior, o nível 

de perigo pode não ser suficiente para afastar o agente que recebe a informação. 

 

Figura 27 - Ponto transmitido 

Como podemos ver na Figura 27 o ponto transmitido ao segundo agente, pode não ser 

suficiente para o afastar do obstáculo. 

3.4 Decisão 

A secção 3.3 é a secção em que mediante a posição do agente relativamente aos obstáculos 

mapeados e aos obstáculos detetados pela sua sensorização, define a direção em que o agente 

se irá mover no instante 𝑘, através do somatório de forças dado por um dos métodos dos 

campos de força virtuais. No entanto o método VFF não toma a decisão de qual é o objetivo 

local para o agente se mover no instante 𝑘, uma vez que só define a direção. 
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Para isso o objetivo mais próximo é definido pela posição atual mais a direção da força a 

multiplicar por uma distância sempre fixa quando longo do objetivo final. 

 𝑥𝑙(𝑘) = 𝑥𝑟(𝑘) + 𝑒𝑙 cos 𝜃𝑓     𝑒𝐺  > 𝑒𝑙 (19) 

 

 𝑦𝑙(𝑘) = 𝑦𝑟(𝑘) + 𝑒𝑙 sin 𝜃𝑓      𝑒𝐺 > 𝑒𝑙  (20) 

E quando está perto do objetivo final usa o erro global da posição. 

 𝑥𝐺(𝑘) = 𝑥𝑟(𝑘) + 𝑒𝐺 cos 𝜃𝑓     𝑒𝐺 < 𝑒𝑙 (21) 
 

 𝑦𝐺(𝑘) = 𝑦𝑟(𝑘) + 𝑒𝐺 sin 𝜃𝑓      𝑒𝐺 < 𝑒𝑙  (22) 

E tendo (𝑥𝑙 , 𝑦𝑙) como objetivo a Lei de controlo é que é responsável por decidir a quantidade 

de movimento linear e angular, sendo que é necessário definir a velocidade máxima e a 

rotação máxima do agente. 

 

Figura 28 - Objetivo local e global 

Como podemos ver na Figura 28 a resultante das forças faz com que o agente tome uma 

direção diferente do objetivo final de maneira a evitar colisões que com obstáculos mapeados, 

não mapeados ou outros agentes até finalmente chegar ao objetivo final. 

3.5 Lei de controlo 

Na secção anterior falamos do planeamento de trajetória, mas sem ter em conta a 

manobrabilidade do agente. A maior parte dos robôs móveis, por razões de manobrabilidade, 
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podem ser caraterizados com estruturas do tipo monociclo[43], [44]. Segundo o autor dos 

artigos [43], [44], a natureza do problema pode ser abordada com base na teoria de 

estabilidade de Lyapunov. 

Considerando um robô do tipo monociclo, com uma distância 𝑒 do seu alvo, com uma 

velocidade angular 𝜔 e uma velocidade linear 𝑢, como representado na Figura 29. Então 

surgem as equações da cinemática, envolvendo as posições cartesianas x, y e o angulo de 

orientação 𝜙, todos medidos em referência aos eixos cartesianos do objetivo 〈𝑔〉. 

 

{

�̇� = 𝑢 cos 𝜙
�̇� = 𝑢 sin 𝜙

�̇� = 𝜔

 (23) 

Sendo 𝑢 a velocidade linear ao longo de um dos eixos de coordenadas do robô, que pode ser 

definido pela seguinte equação: 

 𝑢 = (𝛾cos 𝛼)𝑒   ; 𝛾 > 0 (24) 

E 𝜔 a velocidade angular do robô, que tem a seguinte equação quando 𝛼 ≠ 0: 

 
𝜔 = 𝑘𝛼 + 𝛾

cos 𝛼 sin 𝛼

𝛼
(𝛼 + ℎ𝜃);    𝑘 > 0 (25) 

Quando 𝛼 = 0: 

 𝜔 = 𝛾ℎ𝜃 (26) 

 

Figura 29 – Cinemática [43] 

Onde: 



 

32 

 

 𝜔 – Velocidade angular 

 𝑢 – Velocidade linear ao longo 

 𝜙 – Ângulo de orientação do robô 

 𝑒 – Erro absoluto até ao alvo 

 〈𝑔〉 – Objetivo do robô 

 𝜃 – Orientação final de quando robô chegar ao fim da sua missão 

 𝛼 – Diferença entre a orientação final e a atual 

Para uma convergência estável os seguintes requisitos devem ser respeitados. 

 ℎ > 1;   2𝛾 < 𝑘 < (ℎ + 1)𝛾 (27) 

Para mais informação ver os artigos [43], [44]. 

3.6 Comunicação 

Para a comunicação entre os agentes, havia dois protocolos de comunicação em vista: O 

protocolo TCP/IP e o protocolo UDP. 

As três principais diferenças entre os dois protocolos são: 

 Conexão/Sem conexão  

 Fluxo de média/Pacote 

 Fiável/Não fiável 

O protocolo TCP/IP é baseado na conexão, em que os dois terminais da ligação devem estar 

sempre ligados durante a comunicação; já no protocolo UDP são enviados pacotes de 

informação para o endereço do recetor, sem verificar a disponibilidade do recetor em receber 

o pacote. 

O protocolo TCP/IP é um protocolo que funciona em fluxo de média (Streaming), em que a 

informação flui continuamente nos dois sentidos. O protocolo TCP/IP é responsável por 

desassemblar a informação em pacotes enviar e por fim assemblar na pilha final, enquanto o 

protocolo UDP parte e envia pacotes de informação para o outro terminal, que não tem que os 

reassemblar. Algumas aplicações podem apresentar a informação como fluxo de média, mas 

isto é devido a um protocolo adicional em cima do protocolo UDP. 

O protocolo TCP/IP é um protocolo fiável, em que cada pacote enviado tem uma sequência de 

números única. A sequência de número é comunicada no início da comunicação. O recetor 

reconhece cada pacote, e cada reconhecimento tem a sequência de números. Isto implica que 

cada pacote perdido pode ser enviado de novo. O protocolo UDP envia os pacotes e não segue 

o rasto. Assim se se perderem pacotes ou chegarem com a ordem trocada o recetor não tem 

maneira de saber. De notar que não fiável não significa que irá falhar muitas vezes, mas sim 

que o sucesso não é garantido [45], [46]. 

Embora menos fiável o protocolo escolhido foi o protocolo UDP, pelas seguintes razões: 
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 O protocolo TCP/IP demora mais tempo quando fica à espera para ler a informação, 

aumentando assim o intervalo de tempo entre cada ciclo do agente. 

 Se as comunicações TCP/IP falharem por algum erro da rede ou por falha da internet, 

o programa do agente é forçado a parar. 

 Só dá para abrir uma ligação TCP/IP dentro de cada sessão do Matlab, logo não dá 

para escalar para mais do que dois agentes. 

 

Figura 30 - Esquema de ligação do protocolo TCP/IP 

Ao configurar duas ligações UDP diferentes para cada agente, uma para escrever e ou para ler, 

em que o TimeOut é igual a zero para o terminal que recebe a informação para não ficar à 

espera de informação bloqueando o funcionamento do agente, conseguimos que cada agente 

tenha a capacidade de: 

 Ler a informação de imediato, mesmo que seja um vetor de informação vazio. 

 Se as comunicações quebrarem, não interrompe o funcionamento dos agentes. 

 Dá para escalar para mais do que dois agentes. 

 

Figura 31 - Esquema de ligação do protocolo UDP 

Podemos concluir então, que o protocolo de comunicação UDP é o mais adequado para esta 

aplicação de sistemas multiagente. 
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4 Simulações 

Neste capítulo serão apresentados os resultados de algumas simulações, sobre o planeamento 

de trajetórias, e sobre alguns problemas do método VFF e de algumas modificações ao 

algoritmo. 

Este capítulo terá a seguinte estrutura. Primeiro será mostrado o mapa do laboratório, assim 

como o nível de perigo e a direção das forças de repulsão dos campos potenciais. No capítulo 

4.2 serão apresentados os parâmetros da Lei de controlo. No capítulo 4.3 serão apresentados 

os resultados de duas simulações do método VFF clássico. No capítulo 4.4 serão apresentados 

os resultados da simulação do método VFF com força auxiliar de 90º. No capítulo 4.5 serão 

apresentados os resultados das simulações do método VFF com força de repulsão do centro de 

massa. No capítulo 4.6 serão apresentados os resultados das simulações do método VFF com 

força de repulsão do centro de massa e força de atração auxiliar. No capítulo 4.7 serão 

apresentados os resultados do método VFF entre agentes. 

4.1 Mapa 

Depois de mapear, representamos o laboratório por uma grelha de certeza, em que a preto 

temos os obstáculos e a branco o caminho livre. Sabendo que os obstáculos são zonas 

proibidas, usamos o nível de perigo para criar zonas que são interditas aos agentes, e zonas em 

que os agentes devem proceder com cuidado, por forma a afastar os agentes e a evitar 

colisões com obstáculos. 

 

Figura 32 - Mapa binário do laboratório 

Aplicando o método da zona de perigo nos obstáculos e na fronteira, ficamos com o seguinte 

mapa de perigo, em que podemos ver o gradiente de perigo, que vai de 1 a 0. 
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Figura 33 – Danger level do laboratório (eixos em dm) 

Também podemos visualizar a zona de perigo usando a função do Matlab quiver, que mostra a 

direccionalidade das forças de repulsão. Olhando para a Figura 34, com as direcções das forças 

de repulsão, começamos a ter uma ideia do porquê de algumas das limitações do método VFF 

clássico. Nomeadamente dos mínimos locais, principalmente em obstáculos maiores. 

 

Figura 34 – Direção das forças de repulsão (eixos em dm) 

Usando a mesma ferramenta do Matlab que utilizamos anteriormente, podemos também 

visualizar a direção das forças de repulsão exercidas pelo centro de massa dos obstáculos, e ter 

uma ideia de como podem ajudar o agente a sair dos mínimos locais, sendo necessário ajustar 

os ganhos de repulsão de maneira a que o agente não colida com os obstáculos. 



 

36 

 

 

Figura 35 – Forças de repulsão do centro de massa (eixos em dm) 

4.2 Lei de controlo para as simulações 

Nesta secção serão definidos os parâmetros da lei de controlo para todas as simulações 

apresentadas nesta secção, em que os parâmetros da lei de controlo são: 

𝛾 𝜆 𝑘 ℎ 𝑣𝑚𝑎𝑥(𝑚/𝑠) 𝜔𝑚𝑎𝑥(𝑟𝑎𝑑/𝑠) 𝑒𝑙  (𝑚) 

0.4 0.1 0.8 1.5 0.15 1 1 

Tabela 1 - Parâmetros da lei de controlo 

Em que ℎ > 1;   2𝛾 < 𝑘 < (ℎ + 1)𝛾 devem ser respeitados para a lei de controlo ser estável, 

em que a velocidade máxima de cada agente é 𝑣𝑚𝑎𝑥 = 0.15 𝑚/𝑠, a velocidade angular 

máxima é 𝜔𝑚𝑎𝑥 = 1 𝑟𝑎𝑑/𝑠 e a distância a que o objetivo local é colocado é 𝑒𝑙 = 1 𝑚. 

Estes são os parâmetros da lei de controlo para todas as simulações que se seguem. 

4.3 Método VFF 

Nesta secção serão apresentados os resultados de duas simulações do método VFF. 

4.3.1 Primeira simulação método VFF 

A primeira simulação tem como objetivo fazer o agente atravessar o laboratório de um vértice 

do laboratório ao vértice mais longe de maneira a testar o algoritmo VFF. Para o agente chegar 

ao destino terá que ultrapassar um grande obstáculo mapeado sobre a forma da célula. O 

agente inicia o movimento em (18.5,2.2) m com a orientação de –π rad e terá como objetivo 

chegar a (1.5,10.0) m com a orientação de 0 rad. Este teste será realizado com um agente em 

que os parâmetros da experiência estão definidos na Tabela 2, em que  𝐾𝑟𝑒𝑝 e 𝐾𝑎𝑡𝑡 

representam os ganhos de repulsão e atração respetivamente e 𝛼, 𝑑𝑚𝑎𝑥 e 𝑑𝑚𝑖𝑛 são os 

parâmetros da equação 5 que dão o nível de perigo. 
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(𝑥𝑖, 𝑦𝑖) (𝑥𝑓 , 𝑦𝑓) 𝐾𝑟𝑒𝑝 𝐾𝑎𝑡𝑡 𝛼 𝑑𝑚𝑎𝑥 𝑑𝑚𝑖𝑛 

(18.5,2.2) (1.5,10.0) 2 1 -0.5 0.8 m 0.2 m 

Tabela 2- Parâmetros método VFF mínimo local 

 

Figura 36 – Método VFF mínimo local (eixos em dm) 

 

Figura 37 - Método VFF mínimo local coordenadas ao longo do tempo (s) 

Como podemos ver na Figura 36 o agente inicia o seu movimento com uma trajetória 

ligeiramente em arco isto porque se está a preparar para atracar a zero graus, depois quando 

entra dentro da zona de perigo começa a se desviar e a oscilar ligeiramente, até que encontra 

o mínimo local devido à protuberância, que pode ser observado na Figura 37 a partir dos 100 

segundos, quando as posições em x e em y estagnam. 

4.3.2 Segunda simulação método VFF 

A segunda experiência tem como objetivo fazer o agente atravessar o laboratório da aresta 

inferior do laboratório à aresta superior de maneira a testar o algoritmo VFF. Para o agente 
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chegar ao destino terá que ultrapassar novamente a célula mas por outra trajetória. O agente 

inicia o movimento em (9.0,2.2) m com a orientação de 0 rad e terá como objetivo final chegar 

a (12.3,10.0) m com a orientação de -π rad. Este teste será realizado com um agente em que 

os parâmetros da experiência estão definidos na Tabela 3, em que  𝐾𝑟𝑒𝑝 e 𝐾𝑎𝑡𝑡 representam os 

ganhos de repulsão e atração respetivamente e 𝛼, 𝑑𝑚𝑎𝑥 e 𝑑𝑚𝑖𝑛 são os parâmetros da equação 

5 que dão o nível de perigo. 

(𝑥𝑖, 𝑦𝑖) (𝑥𝑓 , 𝑦𝑓) 𝐾𝑟𝑒𝑝 𝐾𝑎𝑡𝑡 𝛼 𝑑𝑚𝑎𝑥 𝑑𝑚𝑖𝑛 

(9.0,2.2) (12.3,10.0) 2 1 0.5 0.8 m 0.2 m 

Tabela 3 - Parâmetros método VFF mínimo local 

 

Figura 38 – Método VFF mínimo local (eixos em dm) 

 

Figura 39 – Método VFF mínimo local coordenadas ao longo do tempo (s) 

Como podemos ver na Figura 38 o agente inicia o seu movimento com uma trajetória 

ligeiramente em arco mas mais direto ao seu objetivo final, depois ao entrar dentro da zona de 

perigo começa a se desviar e a oscilar na direção do seu objetivo final, até que encontra o 
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mínimo local devido à força de atração e repulsão ficar com a maior componente em y e a 

força de atração puxar o agente para a esquerda e para direita ligeiramente, fazendo com que 

não se consiga deslocar para lado nenhum para conseguir ultrapassar o obstáculo, que pode 

ser observado na Figura 39 a partir dos 60 segundos, quando as posições em x e em y 

estagnam, havendo ligeira variação em x o que leva a conclusão que o agente fica a oscilar da 

esquerda para direita e da direita para esquerda. 

4.3.3 Conclusões método VFF 

A limitação deste método devesse ao facto de ser um método de planeamento de trajetórias 

local, decidindo a sua trajetória à medida que vai detetando a força de repulsão dos 

obstáculos. Assim existem pontos no mapa em que o robô chega a um impasse devido a um 

equilíbrio entre as forças de repulsão e a forças de atração. Estes pontos surgem devido à 

dimensão do obstáculo, como no segundo caso, e devido a protuberâncias ou concavidades 

como no primeiro caso. 

4.4 Método VFF 90° 

Nesta secção serão apresentados os resultados de duas simulações do método VFF com força 

auxiliar a 90°. 

4.4.1 Primeira simulação do método VFF 90° 

A primeira simulação tem como objetivo fazer o agente atravessar o laboratório de um vértice 

do laboratório ao vértice mais longe de maneira a testar o algoritmo VFF com força auxiliar a 

90°. Tal como na secção 4.3.1 para o agente chegar ao destino terá que ultrapassar a célula. O 

agente inicia o movimento em (18.5,2.2) m com a orientação de –π rad e terá como objetivo 

chegar a (1.5,10.0) m com a orientação de 0 rad. Este teste será realizado com um agente em 

que os parâmetros da experiência estão definidos na Tabela 4, em que  𝐾𝑟𝑒𝑝 e 𝐾𝑎𝑡𝑡 

representam os ganhos de repulsão e atração respetivamente e 𝛼, 𝑑𝑚𝑎𝑥 e 𝑑𝑚𝑖𝑛 são os 

parâmetros da equação 5 que dão o nível de perigo. 

(𝑥𝑖, 𝑦𝑖) (𝑥𝑓 , 𝑦𝑓) 𝐾𝑟𝑒𝑝 𝐾𝑎𝑡𝑡 𝛼 𝑑𝑚𝑎𝑥 𝑑𝑚𝑖𝑛 

(18.5,2.2) (1.5,10.0) 2.2 1 0.5 0.8 m 0.2 m 

Tabela 4 - Parâmetros método VFF força 90°mínimo local 



 

40 

 

 

Figura 40 – Método VFF 90° mínimo local (eixos em dm) 

 

Figura 41 - Método VFF 90° mínimo local coordenadas ao longo do tempo (s) 

Como verificamos Figura 40 o agente inicia a aproximação ao objetivo normalmente até 

encontrar a força de repulsão do obstáculo, que faz com que a força de 90° seja aplicada, 

fazendo assim com que o robô comece a ir para a direita e encontre um mínimo local, que 

também se pode verificar pela estagnação das coordenadas ao longo do tempo, como se pode 

observar na Figura 41. 

4.4.2 Segunda simulação do método VFF 90° 

Tal como nas experiências anteriores de maneira a testar o algoritmo o agente inicia o 

movimento em (9.0,2.2) m com a orientação de 0 rad e terá como objetivo final chegar a 

(12.3,10.0) m com a orientação de -π rad. Este teste será realizado com um agente em que os 

parâmetros da experiência estão definidos na Tabela 5, em que  𝐾𝑟𝑒𝑝 e 𝐾𝑎𝑡𝑡 representam os 

ganhos de repulsão e atração respetivamente e 𝛼, 𝑑𝑚𝑎𝑥 e 𝑑𝑚𝑖𝑛 são os parâmetros da equação 

5 que dão o nível de perigo. 
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(𝑥𝑖, 𝑦𝑖) (𝑥𝑓 , 𝑦𝑓) 𝐾𝑟𝑒𝑝 𝐾𝑎𝑡𝑡 𝛼 𝑑𝑚𝑎𝑥 𝑑𝑚𝑖𝑛 

(9.0,2.2) (12.3,10.0) 2.2 1 0.5 0.8 m 0.2 m 

Tabela 5 - Parâmetros método VFF força 90° 

 

Figura 42 – Método VFF força 90° (eixos em dm) 

 

Figura 43 - Método VFF força 90° coordenadas ao longo do tempo (s) 

Na Figura 42 o robô inicia o seu movimento em direção ao seu objetivo final e quando entra no 

campo de força de repulsão do obstáculo é “empurrado” para a direita pela força de 90° graus 

conseguindo assim ultrapassar o obstáculo, mas que ao mesmo tempo tem uma trajetória 

muito por fora por culpa da lei de controlo que se aproxima pela direita para atracar num 

angulo de 180° fazendo com que ao entrar numa zona de perigo faça o robô ir para a direita, 

fazendo com que o robô dê uma volta para atracar.  
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4.4.3 Conclusão do método VFF 90° 

A limitação deste método tal como no método clássico deve-se facto de ser um método de 

planeamento de trajetórias local, decide a sua trajetória à medida que vai detetando a força de 

repulsão dos obstáculos e ao facto de a força auxiliar de 90° ter sempre a mesma direção, 

sendo eficaz em certos casos, e levando a mínimos locais noutros devido a um equilíbrio entre 

as forças de repulsão e as forças de atração. 

4.5 Método VFF com força de repulsão do centro de massa 

Nesta secção serão apresentados os resultados de várias simulações do método VFF com 

repulsão do centro de massa. 

4.5.1 Primeira simulação do método VFF com força de repulsão do centro de 

massa 

A primeira simulação tem como objetivo fazer o agente atravessar o laboratório começando o 

movimento em (18.5,2.2) m com a orientação de –π rad e terá como objetivo chegar a 

(1.5,10.0) m com a orientação de 0 rad. Este teste será realizado com um agente em que os 

parâmetros da experiência estão definidos na Tabela 6, em que  𝐾𝑟𝑒𝑝 e 𝐾𝑎𝑡𝑡 representam os 

ganhos de repulsão e atração respetivamente e 𝛼, 𝑑𝑚𝑎𝑥 e 𝑑𝑚𝑖𝑛 são os parâmetros da equação 

5 que dão o nível de perigo. 

(𝑥𝑖, 𝑦𝑖) (𝑥𝑓 , 𝑦𝑓) 𝐾𝑟𝑒𝑝 𝐾𝑎𝑡𝑡 𝛼 𝑑𝑚𝑎𝑥 𝑑𝑚𝑖𝑛 

(18.5,2.2) (1.5,10.0) 2.2 1 -0.5 0.8 m 0.2 m 

Tabela 6 - Parâmetros método VFF centro de massa 

 

Figura 44 – Método VFF centro de massa (eixos em dm) 
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Figura 45 - Método VFF centro de massa coordenadas ao longo do tempo (s) 

Como podemos ver na Figura 44 o robô inicia o seu movimento em direção ao seu alvo, até 

mudar a sua trajetória quando sente o campo de forças, e ao chegar à protuberância altera a 

sua trajetória de maneira ultrapassar a célula, devido à força de repulsão do centro de massa, 

ao contrário de nos casos anteriores. 

4.5.2 Segunda simulação do método VFF com força de repulsão do centro de massa 

Para a segunda simulação o agente inicia o movimento em (9.0,2.2) m com a orientação de 0 

rad e terá como objetivo final chegar a (12.3,10.0) m com a orientação de -π rad. Este teste 

será realizado com um agente em que os parâmetros da experiência estão definidos na Tabela 

7. 

(𝑥𝑖, 𝑦𝑖) (𝑥𝑓 , 𝑦𝑓) 𝐾𝑟𝑒𝑝 𝐾𝑎𝑡𝑡 𝛼 𝑑𝑚𝑎𝑥 𝑑𝑚𝑖𝑛 

(9.0,2.2) (12.3,10.0) 2.2 1 -0.5 0.8 m 0.2 m 

Tabela 7 - Parâmetros método VFF centro de massa 

Como podemos ver na Figura 46 o robô inicia o seu movimento em direção ao seu objetivo, 

até que sente o campo de forças, sendo “empurrado” para a direita pela força de repulsão do 

centro de massa e na direção oposta ao obstáculo pela força de repulsão do método VFF 

clássico. 
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Figura 46 – Método VFF centro de massa (eixos em dm) 

 

Figura 47 – Método VFF centro de massa coordenadas ao longo do tempo (s) 

4.5.3 Terceira simulação do método VFF com força de repulsão do centro de massa 

Assim para a terceira simulação o agente inicia o movimento em (15.7,8.7) m com a orientação 

de – π/2 rad e terá como objetivo final chegar a (1.6,3.1) m com a orientação de -π rad. Este 

teste será realizado com um agente em que os parâmetros da experiência estão definidos na 

Tabela 8Tabela 2. 

A limitação deste método é que quando os pontos de partida e chegada estão alinhados com o 

centro de massa do obstáculo o robô pode encontrar um mínimo local ou demorar mais tempo 

a ultrapassar o obstáculo, como podemos ver na Figura 49, em que o agente quase fica num 

mínimo local e quando consegue “escapar” demora mais tempo e oscila consideravelmente ao 

ultrapassar a célula, fenómeno este que pode ser observado na Figura 50 pelo considerável 

tempo até chegar ao objetivo final. 
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Figura 48 – Alinhamento do centro de massa (eixos em dm) 

(𝑥𝑖, 𝑦𝑖) (𝑥𝑓 , 𝑦𝑓) 𝐾𝑟𝑒𝑝 𝐾𝑎𝑡𝑡 𝛼 𝑑𝑚𝑎𝑥 𝑑𝑚𝑖𝑛 

(15.7,8.7) (1.6,3.1) 2.2 1 -0.5 0.8 m 0.2 m 

Tabela 8 - Parâmetros método VFF centro de massa oscilação 

 

Figura 49 – Método VFF centro de massa oscilação (eixos em dm) 
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Figura 50 - Método VFF centro de massa oscilação coordenadas ao longo do tempo (s) 

4.5.4 Conclusões das simulações do método VFF com força de repulsão do centro 

de massa 

Este método é mais fiável de que o método VFF clássico e com força auxiliar de 90°, fazendo 

com que os agentes consigam ultrapassar a célula no centro do laboratório, mas como foi 

observado na simulação anterior a limitação deste método ocorre quando os pontos de 

partida e chegada estão alinhados com o centro de massa do obstáculo, podendo levar a que o 

agente encontre um mínimo local ou que demore a sair de uma determinada zona. 

4.6 Método VFF com força de repulsão do centro de massa e força 

auxiliar 

O método VFF da secção anterior pode ser expandido se adicionarmos uma força de atração 

auxiliar, de maneira a fazer com o robô saia do mínimo local antes de se começar a mover em 

direção ao seu alvo final. 

Nesta secção serão apresentados os resultados de várias simulações do método VFF com 

repulsão do centro de massa e força auxiliar. 

4.6.1 Primeira simulação do método VFF com força de repulsão do centro de 

massa e força auxiliar 

A primeira simulação tem como objetivo fazer o agente atravessar o laboratório começando o 

movimento em (18.5,2.2) m com a orientação de –π rad e terá como objetivo chegar a 

(1.5,10.0) m com a orientação de 0 rad. Este teste será realizado com um agente em que os 

parâmetros da experiência estão definidos na Tabela 9, em que  𝐾𝑟𝑒𝑝 e 𝐾𝑎𝑡𝑡 representam os 

ganhos de repulsão e atração respetivamente e 𝛼, 𝑑𝑚𝑎𝑥 e 𝑑𝑚𝑖𝑛 são os parâmetros da equação 

5 que dão o nível de perigo. 
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(𝑥𝑖, 𝑦𝑖) (𝑥𝑓 , 𝑦𝑓) 𝐾𝑟𝑒𝑝 𝐾𝑎𝑡𝑡 𝛼 𝑑𝑚𝑎𝑥 𝑑𝑚𝑖𝑛 

(9.0,2.2) (12.3,10.0) 2.2 1 -0.5 0.8 m 0.2 m 

Tabela 9 - Parâmetros método VFF centro de massa força auxiliar 

 

Figura 51 – Método VFF centro de massa com força auxiliar (eixos em dm) 

 

Figura 52 - Método VFF centro de massa com força auxiliar coordenadas ao longo do tempo (s) 

Como podemos ver na Figura 51 o agente dirige-se primeiro para a força auxiliar antes de se 

dirigir para o alvo final. O agente tem uma trajetória em arco uma vez que está a tentar atracar 

na força auxiliar a 0 rad. Depois de entrar dentro de um raio da força auxiliar começa a se 

dirigir para o seu alvo final. 
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4.6.2 Segunda simulação do método VFF com força de repulsão do centro de massa 

e força auxiliar 

Para a segunda simulação o agente inicia o movimento em (9.0,2.2) m com a orientação de 0 

rad e terá como objetivo final chegar a (12.3,10.0) m com a orientação de -π rad. Este teste 

será realizado com um agente em que os parâmetros da experiência estão definidos na Tabela 

10Tabela 7Tabela 2. 

(𝑥𝑖, 𝑦𝑖) (𝑥𝑓 , 𝑦𝑓) 𝐾𝑟𝑒𝑝 𝐾𝑎𝑡𝑡 𝛼 𝑑𝑚𝑎𝑥 𝑑𝑚𝑖𝑛 

(9.0,2.2) (12.3,10.0) 2.2 1 -0.5 0.8 m 0.2 m 

Tabela 10 – Parâmetros método VFF centro de massa força auxiliar 

 

Figura 53 – Método VFF centro de massa com força auxiliar (eixos em dm) 

 

Figura 54 - Método VFF centro de massa com força auxiliar coordenadas ao longo do tempo (s) 

Também nesta simulação, tal como na anterior, o agente toma uma trajetória mais longa, 

também descrevendo um trajetória em arco, uma vez que está a tentar atracar com a força 
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auxiliar a pi rad. Também como na simulação anterior após se aproximar da força auxiliar uma 

certa distância, muda a sua trajetória para o objetivo final. 

4.6.3 Terceira simulação do método VFF com força de repulsão do centro de massa 

e força auxiliar 

Assim para a terceira simulação o agente inicia o movimento em (15.7,8.7) m com a orientação 

de – π/2 rad e terá como objetivo final chegar a (1.6,3.1) m com a orientação de -π rad. Este 

teste será realizado com um agente em que os parâmetros da experiência estão definidos na 

Tabela 11Tabela 2. 

(𝑥𝑖, 𝑦𝑖) (𝑥𝑓 , 𝑦𝑓) 𝐾𝑟𝑒𝑝 𝐾𝑎𝑡𝑡 𝛼 𝑑𝑚𝑎𝑥 𝑑𝑚𝑖𝑛 

(15.7,8.7) (1.6,3.1) 2.2 1 -0.5 0.8 m 0.2 m 

Tabela 11 - Parâmetros método VFF centro de massa força auxiliar 

 

Figura 55 - Método VFF centro de massa força auxiliar (eixos em dm) 

 

Figura 56 - Método VFF centro de massa com força auxiliar coordenadas ao longo do tempo (s) 
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Como podemos ver na Figura 55 o robô ainda oscila, mas consegue escapar ao mínimo local 

com mais facilidade e mesmo percorrendo uma trajetória mais longa, o agente demora menos 

tempo a cumprir todo o trajeto como podemos ver na Figura 56. 

4.6.4 Conclusões das simulações do método VFF com força de repulsão do centro 

de massa 

Como podemos observar na Figura 49, somente com o método da secção anterior, em que não 

existe a força auxiliar, o agente quase encontra um mínimo local, comparativamente à 

simulação na Figura 55. Também verificamos que ao adicionar esta força auxiliar, os robôs 

deixam de seguir o caminho mais curto para o seu destino, como podemos ver na Figura 51 e 

na Figura 53, comparativamente à Figura 44 e à Figura 46. Podemos concluir que adicionando 

uma força auxiliar o agente tem mais probabilidade de escapar aos mínimos locais. 

4.7 Método VFF entre agentes 

O método das forças virtuais também pode ser aplicado nos próprios robôs móveis ou em 

outros obstáculos dinâmicos não mapeados, desde que os robôs tenham maneira de saber que 

lá estão, e isto passa pela comunicação de informação entre os agentes móveis tal como a sua 

posição global ou informação obtida pelos seus sensores. 

Nesta secção serão apresentados os resultados de várias simulações do método VFF entre 

agentes. 

4.7.1 Primeira simulação método VFF entre agentes 

A primeira simulação do método VFF entre agentes, será entre dois agentes. O primeiro 

agente inicia o movimento em (1.0,2.4) m com a orientação de 0 rad e terá como objetivo final 

chegar a (9.0, 2.1) m com a orientação de 0 rad. O segundo agente inicia o movimento em 

(9.0,2.4) m com a orientação de pi rad e terá como objetivo final chegar a (1.0,2.4) m com a 

orientação de pi rad em que os parâmetros da experiência estão definidos na Tabela 12Tabela 

2. 

Na Figura 57, observamos o método VFF em funcionamento. Os agentes começam as suas 

trajetórias em sentidos opostos mas ligeiramente desalinhados, e quando ficam dentro da 

distância de perigo os agentes desviam as suas trajetórias de maneira a evitar o outro agente 

em segurança. 

Agente(i) (𝑥𝑖 , 𝑦𝑖) (𝑥𝑓 , 𝑦𝑓) 𝐾𝑟𝑒𝑝 𝐾𝑎𝑡𝑡 𝛼 𝑑𝑚𝑎𝑥 𝑑𝑚𝑖𝑛 

1 (1.0,2.1) (9.0, 2.1) 1.5 1 0 2.7 m 0 m 

2 (9.0,2.4) (1.0,2.4) 1.5 1 0 2.7 m 0 m 

Tabela 12 – Parâmetros método VFF entre agentes 
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Figura 57 – Método VFF entre agentes (eixos em m) 

 

Figura 58 - Método VFF entre agentes coordenadas ao longo do tempo (s) agente A 
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Figura 59 - Método VFF entre agentes coordenadas ao longo do tempo (s) agente B 

4.7.2 Segunda simulação método VFF entre agentes 

Outro caso a considerar seria os dois robôs com trajetórias perpendiculares um ao outro. O 

primeiro agente inicia o movimento em (5.0,5.0) m com a orientação de –pi/2 rad e terá como 

objetivo final chegar a (5.0, 0.1) m com a orientação de –pi/2  rad. O segundo agente inicia o 

movimento em (9.0,2.4) m com a orientação de pi rad e terá como objetivo final chegar a 

(1.0,2.4) m com a orientação de pi rad em que os parâmetros da experiência estão definidos 

na Tabela 13. 

Como podemos ver na Figura 60 os dois robôs têm trajetórias perpendiculares e quando 

sentem a proximidade do outro alteram a sua trajetória, sendo que o segundo robô altera a 

sua trajetória duas vezes tal como podemos ver na Figura 62 em que a coordenada y decresce 

e depois cresce para no fim normalizar. 

Agente(i) (𝑥𝑖 , 𝑦𝑖) (𝑥𝑓 , 𝑦𝑓) 𝐾𝑟𝑒𝑝 𝐾𝑎𝑡𝑡 𝛼 𝑑𝑚𝑎𝑥 𝑑𝑚𝑖𝑛 

1 (5.0,5.0) (5.0, 0.1) 1.5 1 0 2.7 m 0 m 

2 (9.0,2.4) (1.0,2.4) 1.5 1 0 2.7 m 0 m 

Tabela 13 – Parâmetros método VFF entre agentes com trajetória perpendiculares 
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Figura 60 – Método VFF entre agentes com trajetória perpendiculares (eixos em m) 

 

Figura 61 - Método VFF entre agentes trajetória perpendiculares coordenadas ao longo do tempo (s) agente A 
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Figura 62 - Método VFF entre agentes trajetória perpendiculares coordenadas ao longo do tempo (s) agente B 

4.7.3 Terceira simulação método VFF entre agentes 

Ainda existe o caso em que os dois robôs têm as trajetórias perfeitamente alinhadas. O 

primeiro agente inicia o movimento em (1.0,2.1) m com a orientação de 0 rad e terá como 

objetivo final chegar a (9.0, 2.1) m com a orientação de 0 rad. O segundo agente inicia o 

movimento em (9.0,2.1) m com a orientação de pi rad e terá como objetivo final chegar a 

(1.0,2.1) m com a orientação de pi rad em que os parâmetros da experiência estão definidos 

naTabela 2 Tabela 14. 

Como podemos observar na Figura 63, os agentes têm as trajetórias alinhadas, quando sentem 

a força de repulsão faz com que os robôs comecem a mudar a sua orientação e fazem os robôs 

“fugir” ao mínimo local. 

De notar que sem a lei de controlo, este caso seria um mínimo local, uma vez que estando 

perfeitamente alinhados, a resultante das forças seria sempre no eixo x, logo nunca teriam a 

capacidade de fugir. 

Agente(i) (𝑥𝑖 , 𝑦𝑖) (𝑥𝑓 , 𝑦𝑓) 𝐾𝑟𝑒𝑝 𝐾𝑎𝑡𝑡 𝛼 𝑑𝑚𝑎𝑥 𝑑𝑚𝑖𝑛 

1 (1.0,2.1) (9.0, 2.1) 1.5 1 0 2.7 m 0.0 m 

2 (9.0,2.1) (1.0,2.1) 1.5 1 0 2.7 m 0.0 m 

Tabela 14 – Parâmetros método VFF entre agentes alinhados 
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Figura 63 - Método VFF entre agentes alinhados (eixos em m) 

 

Figura 64 - Método VFF entre agentes alinhados coordenadas ao longo do tempo (s) agente A 
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Figura 65 - Método VFF entre agentes alinhados coordenadas ao longo do tempo (s) agente B  

4.7.4 Quarta simulação método VFF entre agentes 

Existem ainda os casos de um agente não ser capaz de detetar o outro agente ou então 

simplesmente não muda a trajetória por opção. Neste caso assume-se que não existe a 

comunicação entre os agentes, e que o agente que se irá desviar tem capacidade de detetar 

obstáculos não mapeados através de sensorização do mesmo. 

O primeiro agente inicia o movimento em (1.0,2.1) m com a orientação de 0 rad e terá como 

objetivo final chegar a (9.0, 1.9) m com a orientação de 0 rad. O segundo agente inicia o 

movimento em (9.0,2.1) m com a orientação de pi rad e terá como objetivo final chegar a 

(1.0,2.1) m com a orientação de pi rad em que os parâmetros da experiência estão definidos 

na Tabela 15Tabela 2. 

Na Figura 66 os robô e um agente começam as suas trajetórias em sentido contrário 

ligeiramente desalinhados, fazendo assim com que o robô, descrito pela trajetória a verde, se 

desvie para evitar uma colisão com o agente. 

Agente(i) (𝑥𝑖 , 𝑦𝑖) (𝑥𝑓 , 𝑦𝑓) 𝐾𝑟𝑒𝑝 𝐾𝑎𝑡𝑡 𝛼 𝑑𝑚𝑎𝑥 𝑑𝑚𝑖𝑛 

1 (1.0,2.1) (9.0, 1.9) 1.5 1 0 2.7 m 0.0 m 

2 (9.0,2.1) (1.0,2.1) 0 1 0 2.7 m 0.0 m 

Tabela 15 – Parâmetros método VFF em ambiente não estruturado 
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Figura 66 – Método VFF robô e agente desalinhados (eixos em m) 

 

Figura 67 - Método VFF robô e agente desalinhados coordenadas ao longo do tempo (s) agente A 
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Figura 68 - Método VFF robô e agente desalinhados, coordenadas ao longo do tempo (s) agente B 

4.7.5 Quinta simulação método VFF entre agentes 

O robô inicia o movimento em (1.0,2.1) m com a orientação de 0 rad e terá como objetivo final 

chegar a (9.0, 1.9) m com a orientação de 0 rad. O agente inicia o movimento em (9.0,2.1) m 

com a orientação de pi rad e terá como objetivo final chegar a (1.0,2.1) m com a orientação de 

pi rad em que os parâmetros da experiência estão definidos naTabela 2 Tabela 16. 

Caso o robô e o agente, tenham uma trajetória contrária perfeitamente alinhada como na 

Figura 69, o robô quando deteta o agente começa o processo de inversão de marcha devido à 

lei de controlo, mas ao iniciar a inversão começa a se afastar do agente tomando uma 

trajetória à volta do agente, e segue em direção ao seu objetivo. De notar que neste caso o 

agente descrito pela trajetória a azul não tem capacidade de comunicar a sua posição nem 

instrumentação para detetar outros obstáculos daí não alterar a sua trajetória. 

Agente(i) (𝑥𝑖 , 𝑦𝑖) (𝑥𝑓 , 𝑦𝑓) 𝐾𝑟𝑒𝑝 𝐾𝑎𝑡𝑡 𝛼 𝑑𝑚𝑎𝑥 𝑑𝑚𝑖𝑛 

1 (1.0,2.1) (9.0, 2.1) 1.5 1 0 2.7 m 0.0 m 

2 (9.0,2.1) (1.0,2.1) 0 1 0 2.7 m 0.0 m 

Tabela 16 – Parâmetros método VFF robô e agente alinhados 
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Figura 69 – Método VFF robô e agente alinhados (eixos em m) 

 

Figura 70 - Método VFF robô e agente alinhados, coordenadas ao longo do tempo (s) agente A 
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Figura 71 - Método VFF robô e agente alinhados coordenadas ao longo do tempo (s) agente B 

4.7.6 Sexta simulação método VFF entre agentes 

Outro caso a considerar seria os dois robôs com trajetórias perpendiculares um ao outro. O 

primeiro agente inicia o movimento em (5.0,5.0) m com a orientação de –pi/2 rad e terá como 

objetivo final chegar a (5.0, 0.1) m com a orientação de –pi/2  rad. O segundo agente inicia o 

movimento em (9.0,2.1) m com a orientação de pi rad e terá como objetivo final chegar a 

(1.0,2.1) m com a orientação de pi rad em que os parâmetros da experiência estão definidos 

naTabela 2 Tabela 17. 

No caso de as trajetórias serem perpendiculares o robô utilizando o método VFF também 

consegue evitar uma colisão com o agente como pode ser observado na Figura 72. 

Agente(i) (𝑥𝑖 , 𝑦𝑖) (𝑥𝑓 , 𝑦𝑓) 𝐾𝑟𝑒𝑝 𝐾𝑎𝑡𝑡 𝛼 𝑑𝑚𝑎𝑥 𝑑𝑚𝑖𝑛 

1 (5.0,5.0) (5.0, 0.1) 1.5 1 0 2.7 m 0.0 m 

2 (9.0,2.1) (1.0,2.1) 0 1 0 2.7 m 0.0 m 

Tabela 17 – Parâmetros método VFF em ambiente não estruturado 
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Figura 72 - Método VFF em ambiente não estruturado (eixos em m) 

 

Figura 73 - Método VFF em ambiente não estruturado coordenadas ao longo do tempo (s) agente A 
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Figura 74 - Método VFF em ambiente não estruturado coordenadas ao longo do tempo (s) agente B 

4.7.7 Conclusões método VFF entre agentes 

Podemos concluir que nas simulações em que os agentes trocam informação relativamente às 

suas posições com outros agentes o método VFF é adequado para evitar colisões entre 

agentes. 

Mesmo se só um dos agentes possuir informação relativo à localização do outro, o método VFF 

funciona. 

Mas as simulações são sob condições ideais, uma vez que que não existem falhas nas 

comunicações e consideramos que os agentes têm instrumentação que os permite ter uma 

visão de 360°. 

4.8 Conclusões das simulações 

Como podemos observar o método VFF clássico funciona bem quando se trata de ultrapassar 

obstáculos dinâmicos, tal como outros agentes, mas tem limitações quando se trata de 

ultrapassar obstáculos de grande dimensão, ou concavidades. 

Para isso foram apresentadas alternativas, que faziam uso de forças auxiliares para que o 

agente seja capaz de sair de mínimos locais. 

Verificamos que o método VFF com força auxiliar de 90° ajuda em alguns casos, mas noutro 

não consegue resolver o problema do mínimo local. 

O método VFF com força de repulsão do centro de massa ajuda a sair dos mínimos locais, mas 

encontra alguns problemas quando a posição, o centro de massa e o objetivo final estão 

alinhados. 

Finalmente o método VFF com força de repulsão do centro de massa e força auxiliar ajuda a 

resolver os problemas encontrados quando a posição, o centro de massa e o objetivo final 

estão alinhados.   
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5 Testes Experimentais 

Nesta secção serão apresentados os resultados experimentais de algumas experiências 

realizadas relativamente ao algoritmo de planeamento de trajetórias VFF. 

Primeiro serão apresentados os parâmetros da Lei de controlo. No capítulo seguinte serão 

apresentados os resultados de dois testes experimentais do agente a se dirigir a um objetivo 

no laboratório, primeiro do método VFF clássico num percurso simples para prova de conceito 

e o segundo do método VFF com força de repulsão do centro de massa para demostrar que o 

agente consegue ultrapassar um obstáculo de grande dimensão. No capítulo 5.3 serão 

apresentados os resultados do método VFF em ambiente dinâmico, quer seja a usar os dados 

recebidos de outro agente para evitar colisão, quer a usar a instrumentação para detetar 

outros agentes ou obstáculos. 

5.1 Parâmetros da lei de controlo 

Nesta secção serão definidos os parâmetros da lei de controlo para todas as experiências 

apresentadas nesta secção, em que os parâmetros da lei de controlo são: 

𝛾 𝜆 𝑘 ℎ 

0.4 0.1 0.8 1.5 

Tabela 18 - Lei de controlo 

Segundo as condições: ℎ > 1;   2𝛾 < 𝑘 < (ℎ + 1)𝛾. 

5.2 Teste do Método VFF 

Nesta secção serão apresentados os resultados de duas simulações relativas ao método VFF. 

5.2.1 Primeiro teste experimental método VFF 

O primeiro teste serviu para testar o conceito de utilizar o método VFF para navegar no 

laboratório e serviu como prova de conceito, sendo um caso simples que não daria problemas 

ao método VFF. Serviu para ver se o rasteirinho seguia para o seu destino e se não colidia com 

a célula no meio do laboratório. 

O agente inicia o movimento em (3.3,3.0) m com a orientação de 0 rad e terá como objetivo 

chegar a (17.2,5.1) m com a orientação de 0 rad. Este teste será realizado com um agente em 

que os parâmetros da experiência estão definidos na Tabela 19. 

(𝑥𝑖, 𝑦𝑖) (𝑥𝑓 , 𝑦𝑓) 𝐾𝑟𝑒𝑝 𝐾𝑎𝑡𝑡 𝛼 𝑑𝑚𝑎𝑥 𝑑𝑚𝑖𝑛 

(3.3,3.0) (17.2, 5.1) 2 1 0 2.7 m 0.0 m 

Tabela 19 - Parâmetros Método VFF teste 
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Figura 75 - Método VFF prova de conceito (eixos em dm) 

 

Figura 76 - Método VFF prova de conceito coordenadas ao longo do tempo (s) 

Como podemos ver na Figura 75 o rasteirinho, marcado pela trajetória a verde, começa em 

direção ao alvo e devia a sua trajetória quando sente as forças de repulsão do obstáculo. De 

notar que no fim o rasteirinho “perde-se” pela instrumentação não estar bem calibrada, mas 

uma vez que este teste serviu para testar o conceito é aceitável. 

De notar que a verde é a trajetória do rasteirinho e a azul a comparação com a simulação. 

5.2.2 Segundo teste experimental método VFF 

Neste segundo teste fazemos uma comparação entre a simulação e o teste experimental do 

método VFF com repulsão do centro de massa. 

O agente inicia o movimento em (18.0, 2.1) m com a orientação de 0 rad e terá como objetivo 

chegar a (1.5,9.9) m com a orientação de 0 rad. Este teste será realizado com um agente em 

que os parâmetros da experiência estão definidos na Tabela 20. 
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Podemos ver que o algoritmo tem um comportamento similar à simulação. Verificamos que 

passa mais à tangente no obstáculo, mas uma vez que existe uma margem de segurança entre 

a zona proibida e o próprio obstáculo o robô conseguiu ultrapassar sem colidir. Também teve 

um problema com as calhas que se encontram na zona mais estreita da passagem, mas 

também conseguiu ultrapassar. 

De notar que a verde é a trajetória do rasteirinho e a azul a comparação com a simulação. 

(𝑥𝑖, 𝑦𝑖) (𝑥𝑓 , 𝑦𝑓) 𝐾𝑟𝑒𝑝 𝐾𝑎𝑡𝑡 𝛼 𝑑𝑚𝑎𝑥 𝑑𝑚𝑖𝑛 

(18.0,2.1) (1.5, 9.9) 2 1 0 2.7 m 0.0 m 

Tabela 20 - Parâmetros teste método VFF centro de massa lab 

 

Figura 77 – Teste lab método VFF centro de massa (eixos em dm) 

Como podemos ver na Figura 78 o tempo de simulação e de teste são semelhantes. 

 

Figura 78 - Teste método VFF centro de massa coordenadas ao longo do tempo (s) 
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5.2.3 Conclusão 

Podemos concluir que este método pode ser implementado com sucesso para navegação no 

laboratório, embora faça uma passagem tangencial com o obstáculo como podemos observar 

na Figura 77, mas como o método tem uma margem de segurança, ainda tinha espaço de 

manobra. 

5.3 VFF em ambiente dinâmico 

Agora iremos testar o algoritmo quanto à capacidade de lidar com o ambiente dinâmico em 

vez de estático como nos testes anteriores. 

5.3.1 Primeiro teste experimental método VFF em ambiente dinâmico 

O primeiro caso será o de dois agentes com rotas contrárias, mas a comunicarem a sua posição 

global ao outro robô, podendo assim evitar com segurança o outro agente. O primeiro agente 

inicia o movimento em (3.3, 3.0) m com a orientação de 0 rad e terá como objetivo chegar a 

(9.0, 3.0) m com a orientação de 0 rad enquanto que o segundo tem uma trajetória contrária, 

iniciando o movimento (9.0, 2.7) m com a orientação de –pi rad e terá como objetivo chegar a 

(3.3, 2.7) m com a orientação de –pi rad. Este teste será realizado com um agente em que os 

parâmetros da experiência estão definidos na Tabela 21 

Como podemos observar na Figura 79, e tal como na secção 4.7.1, os agentes iniciam as suas 

trajetórias em sentidos opostos ligeiramente desalinhados, e quando ficam dentro da distância 

de perigo desviam as suas trajetórias de maneira a evitar o outro agente em segurança. 

Como podemos observar na Figura 79, Figura 80 e Figura 81 os agentes desviam a sua rota 

para evitar um colisão ou uma passagem tangente um pelo outro. 

Agente(i) (𝑥𝑖, 𝑦𝑖) (𝑥𝑓 , 𝑦𝑓) 𝐾𝑟𝑒𝑝 𝐾𝑎𝑡𝑡 𝛼 𝑑𝑚𝑎𝑥 𝑑𝑚𝑖𝑛 

1 (3.3,3.0) (9.0, 3.0) 1.5 1 0 2.7 m 0.0 m 

2 (9.0,2.7) (3.3,2.7) 1.5 1 0 2.7 m 0.0 m 

Tabela 21 - Parâmetros Método VFF agentes 
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Figura 79 - Teste Método VFF entre robôs (eixos em dm) 

 

Figura 80 - Teste Método VFF entre robôs coordenadas ao longo tempo (s) agente A 
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Figura 81 - Teste Método VFF entre robôs coordenadas ao longo tempo (s) agente B 

5.3.2 Segundo teste experimental método VFF em ambiente dinâmico 

Também é de interesse saber se caso os agentes tenham rotas perpendiculares se têm a 

capacidade de evitar uma colisão. O primeiro agente inicia o movimento em (2.7, 2.1) m com a 

orientação de 0 rad e terá como objetivo final chegar a (9.0, 2.1) m com a orientação de 0 rad. 

O segundo agente inicia o movimento em (5.5,4.7) m com a orientação de –pi/2 rad e terá 

como objetivo final chegar a (5.5,3.0) m com a orientação de pi/2 rad em que os parâmetros 

da experiência estão definidos na Tabela 22. 

Como podemos verificar na Figura 82 o robô mais acima começa o movimento e começa a se 

desviar para a direita para fugir às forças de repulsão, e ao mesmo tempo o robô que vem da 

esquerda começa a subir. Verificamos na Figura 83 e Figura 84 que embora as trajetórias se 

cruzem os robôs nunca chegam a colidir. 

Agente(i) (𝑥𝑖, 𝑦𝑖) (𝑥𝑓 , 𝑦𝑓) 𝐾𝑟𝑒𝑝 𝐾𝑎𝑡𝑡 𝛼 𝑑𝑚𝑎𝑥 𝑑𝑚𝑖𝑛 

1 (2.7,2.1)  (9.0, 2.1)  1.5 1 0 2.7 m 0.0 m 

2 (5.5,4.7)  (5.5,3.0)  1.5 1 0 2.7 m 0.0 m 

Tabela 22 - Parâmetros Método VFF perpendicular 
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Figura 82 - Teste Método VFF entre robôs perpendicular (eixos em dm) 

 

Figura 83 - Teste Método VFF entre robôs perpendicular coordenadas ao longo tempo (s) agente A 
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Figura 84 - Teste Método VFF entre robôs perpendicular coordenadas ao longo tempo (s) agente B 

5.3.3 Terceiro teste experimental método VFF em ambiente dinâmico 

Agora para detetar obstáculos não mapeados ou outros agentes que não tenham a capacidade 

de comunicar usamos a Kinect frontal como sensor. Na primeira aproximação a este caso, 

usamos o método VFF simples. Como podemos verificar o agente começa a se desviar como 

seria de esperar, mas pelo facto de ter um angulo de visão limitado perde de vista o obstáculo 

e retorna à sua trajetória em direção ao alvo pelo caminho mais curto. Isto faz que volte a ter o 

obstáculo em vista e que comece novamente a se desviar. Este comportamento cíclico faz com 

que os robôs tenham comportamento oscilatório como podemos ver na Figura 86 e Figura 87, 

e que não ultrapassam em segurança o obstáculo passando à tangente como podemos ver na 

Figura 85 relativamente à Figura 88. 

(𝑥𝑖, 𝑦𝑖) (𝑥𝑓 , 𝑦𝑓) 𝐾𝑟𝑒𝑝 𝐾𝑎𝑡𝑡 𝛼 𝑑𝑚𝑎𝑥 𝑑𝑚𝑖𝑛 

(3.0,3.0) (7.0, 3.0) 1.5 1 0 2.7 m 0.0 m 

Tabela 23 - Parâmetro Método VFF evita obstáculo 
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Figura 85 - Teste Método VFF evita objeto oscilação (eixos em dm) 

 

Figura 86 - Teste Método VFF evita objeto oscilação (eixos em dm) 

 

Figura 87 - Teste Método VFF evita objeto oscilação coordenadas ao longo do tempo (s) 

(𝑥𝑖, 𝑦𝑖) (𝑥𝑓 , 𝑦𝑓) 𝐾𝑟𝑒𝑝 𝐾𝑎𝑡𝑡 𝛼 𝑑𝑚𝑎𝑥 𝑑𝑚𝑖𝑛 

(3.0,3.0) (13.0, 3.0) 1.5 1 0 2.7 m 0.0 m 

Tabela 24 - Parâmetro Método VFF evita obstáculo 
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Para contornar esta situação o agente guarda durante um determinado tempo a posição do 

obstáculo detetado para dar tempo ao método VFF de afastar o robô da rota de colisão, como 

pode ser observado na Figura 88 e na Figura 89 só mudando a trajetória antes do tempo 

acabar caso detete um obstáculo mais perto. Neste caso o robô evita a colisão com dois 

obstáculos distintos. 

 

Figura 88 - Teste Método VFF evita objeto (eixos em dm) 

 

Figura 89 - Teste Método VFF evita objeto coordenadas ao longo do tempo (s) 

5.3.4 Quarto teste experimental método VFF em ambiente dinâmico 

Caso os agentes se deparem com outros agentes mas que não tenham a capacidade de 

comunicar a sua posição também deverão ser capazes de os evitar em segurança utilizando a 

instrumentação própria. Neste teste dois agentes (pessoas) aparecem no campo de visão do 

robô. Um a vir em sentido contrário iniciando o movimente em (12.0,3.3) m em com o objetivo 

final em (3.0,3.3) m e o outro a passar à frente numa rota perpendicular de cima para baixo de 

(9.5,4.5) m a (9.5,0) m, que correspondem às trajetórias a azul. Como podemos ver na Figura 
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90 o robô sente a presença e altera a sua trajetória para evitar a colisão fazendo o mesmo 

quando deteta o segundo agente. 

Agente(i) (𝑥𝑖, 𝑦𝑖) (𝑥𝑓 , 𝑦𝑓) 𝐾𝑟𝑒𝑝 𝐾𝑎𝑡𝑡 𝛼 𝑑𝑚𝑎𝑥 𝑑𝑚𝑖𝑛 

1 (3.0,3.0) (13.0, 3.0) 1.5 1 0 2.7 m 0.0 m 

2 (12.0,3.3) (3.0,3.3) 0 0 0 0 0 

3 (9.5,4.5) (9.5,0) 0 0 0 0 0 

Tabela 25 - Parâmetros Método VFF evita agentes 

 

Figura 90 - Teste Método VFF evita agentes (eixos em dm) 

 

Figura 91 - Teste Método VFF evita agentes coordenadas ao longo do tempo (s) 

5.3.5 Quinto teste experimental método VFF em ambiente dinâmico 

Finalmente o último teste é o dos agentes a trocarem informação com outros agentes 

relativamente ao ambiente. Dois agentes a moverem-se em sentido contrário quando aparece 

um obstáculo entre ambos. O primeiro agente inicia o movimento em (2.7,2.7) m com a 

orientação de 0 rad e terá como objetivo final chegar a (8.5, 3.0) m com a orientação de 0 rad. 
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O segundo agente inicia o movimento em (9.2,2.1) m com a orientação de pi rad e terá como 

objetivo final chegar a (3.3,2.1) m com a orientação de pi rad.  

O agente que tem a trajetória da esquerda para a direita deteta e comunica a posição ao outro 

agente, ao mesmo tempo que começa a se desviar. O outro agente recebe a posição e começa 

também a se desviar de maneira mais brusca, uma vez que se encontrava mais perto do alvo. 

O primeiro agente ao retornar à trajetória mais curta em direção ao seu alvo volta a detetar 

um obstáculo e volta a alterar a sua trajetória e ao mesmo tempo volta a comunicar ao outro 

agente, que também volta a alterar a sua trajetória. Podemos verificar tais acontecimentos ao 

observar a Figura 93 e a Figura 94. 

Devido ao facto de o agente que deteta e comunica o obstáculo ao agente que vai às “cegas”, 

não ter comunicação 100% fiável, uma vez que o protocolo UDP é sujeito a perdas de 

informação e devido à sua visão não ser de 360°, por vezes não consegue comunicar aos 

outros agentes a presença de um obstáculo não mapeado, levando a colisões. 

Agente(i) (𝑥𝑖, 𝑦𝑖) (𝑥𝑓 , 𝑦𝑓) 𝐾𝑟𝑒𝑝 𝐾𝑎𝑡𝑡 𝛼 𝑑𝑚𝑎𝑥 𝑑𝑚𝑖𝑛 

1 (2.7,2.7) (8.5, 3.0) 1.5 1 0 2.7 m 0.0 m 

2 (9.2,2.1) (3.3,2.1) 1.5 1 0 2.7 m 0.0 m 

Tabela 26 - Parâmetros Método VFF troca informação objeto 

 

Figura 92 - Teste Método VFF troca informação objeto (eixos em dm) 
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Figura 93 - Teste Método VFF troca informação objeto oscilação coordenadas ao longo do tempo (s) agente A 

 

Figura 94 - Teste Método VFF troca informação objeto oscilação coordenadas ao longo do tempo (s) agente B 

5.3.6 Conclusões dos testes experimentais do método VFF em ambiente dinâmico 

No primeiro (Figura 79) e no segundo (Figura 82) teste experimental podemos ver, que à 

semelhança das simulações Figura 57 e Figura 60. 

Como podemos ver na Figura 79, o resultado do teste experimental é muito semelhante ao 

resultado obtido na simulação (Figura 57). Também no caso do quinto teste experimental, que 

corresponde à Figura 92, os resultados são diferentes, uma vez que a simulação corresponde 

ao caso ideal (Figura 57) e na realidade existem falhas a detetar o alvo, falhas de 

comunicações, e perdas de contacto visual com o alvo. 

Já no segundo teste experimental, Figura 82, o resultado é diferente mas aceitável, relativo à 

simulação representada na Figura 60, devido à maneira de como os dois agentes se 

aproximam um do outro e às suas posições serem diferentes. 
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Já nos outros casos, tal como na quinta simulação os resultados experimentais são diferentes 

das simulações, mais uma vez pelo facto das simulações serem em condições ideais e os teste 

não. 

5.4 Conclusões dos testes experimentais 

Podemos concluir então que o método VFF pode ser usado para navegação global, embora 

seja necessário conhecimento prévio do mapa. 

Também é apropriado para navegação em ambiente dinâmico, quando os agentes comunicam 

entre si as suas posições. 

Quando os obstáculos ou agentes não se encontram mapeados ou não têm a capacidade de 

comunicação, os métodos necessitam de ser modificado para funcionar. 

Neste caso seria apropriado melhorar a instrumentação e os métodos de deteção de 

obstáculos e agentes não mapeados.  
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6 Conclusão e Trabalho Futuro 

Neste capítulo serão apresentadas as conclusões e trabalho futuro. 

6.1 Conclusão 

Podemos concluir que o este tipo de algoritmo funciona para planeamento global da trajetória 

mas é um método que requer que o agente já tenha conhecimento do mundo em que irá 

operar de maneira a poder fazer os cálculos do centro dos centros de massa. 

Também concluímos que o angulo de visão da Kinect condiciona o funcionamento do método 

VFF para a Kinect frontal, uma vez que quando o agente se começa a desviar do obstáculo 

deixa de o detetar. 

Também quando os agentes estão alinhados e a se mover em sentidos opostos, têm um 

comportamento mais brusco ao se desviar. 

As comunicações entre agentes, da posição própria, funcionaram bem havendo sempre perda 

de informação, mas não o suficiente para haver colisão. 

As comunicações de obstáculos detetados pela Kinect frontal falhavam com mais frequência, 

devido ou à Kinect não detetar o obstáculo ou ao haver falha de comunicação, havendo 

colisões mais frequentemente.  

6.2 Trabalho futuro 

Este trabalho pode servir como base para vários desenvolvimentos futuros, pois os algoritmos 

foram simulados e testados com sucesso.  

Como trabalho futuro poderia ser vantajoso desenvolver um algoritmo de planeamento de 

trajetórias mais flexível, utilizando para isso um algoritmo de planeamento global conjugado 

com um algoritmo de planeamento local. 

Também como trabalho futuro melhorar o sistema de visão para ter um ângulo de visão mais 

amplo de maneira a não perder os obstáculos de vista ou mesmo detetar obstáculos ou outros 

agentes que com o sistema atual estariam num ângulo morto. 

Finalmente desenvolver um módulo de exploração do ambiente e mapeamento autónomo, 

uma vez que muitas aplicações dos sistemas multiagente são em ambientes desconhecidos. 
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