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Resumo. Este trabalho tem como objetivo demonstrar o uso da odometria para o controle e seguimento
de trajetória de um robô móvel utilizando um controlador fuzzy. É descrita a arquitetura e integração em
software e hardware do sistema proposto. Resultados em um ambiente de simulação e com um robô real
são apresentados.
Abstract. This work aimed to demonstrate the use of odometry in order to control and track the
trajectory of a mobile robot using a Fuzzy controller. The Architecture and integration in software and
hardware of the proposed system is describer. Results in a simulation environment and with a real robot
are shown.
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1. Introdução
Nos últimos anos, um grande número de aplicações envolvendo robôs móveis vem crescendo e um dos
fatores responsáveis por isso é a diversidade e relevância de tarefas que essa categoria de robô pode
realizar [1]. As referidas tarefas requerem que o robô possa executar ações como seguir uma trajetória
determinada e conhecer sua localização. O trabalho apresenta uma abordagem baseada em lógica fuzzy e
odometria para resolver as referidas ações que são básicas para qualquer sistema que utilize robôs moveis.
O controle da trajetória do robô móvel utilizará um sistema baseado em lógica fuzzy, esta
abordagem foi explorada anteriormente nos trabalhos de OMRANE et al. [3] que utilizou somente um
controlador fuzzy para o controle da trajetória e para o desvio de obstáculos. Para isso, o mesmo utilizou
recursos de simulação do software MatLab chamado SIMIAN. Neste ambiente computacional foi possível
tanto descrever trajetórias quanto desviar de obstáculos. Xiong e Qu [4] desenvolveram um método para
veículos seguidores de caminho com 2 controladores fuzzy.
Um dos métodos mais comuns para estimar posição e orientação de robôs é o Dead-Reckoning.
E dentro da literatura há diversos trabalhos que utilizam Dead-Reckoning como auxilio para desenvolver
técnicas, métodos e algoritmos para controle de trajetórias de robôs móveis. Muitas pesquisas com o
intuito de aperfeiçoar a localização e orientação de robôs tem sido exploradas. Podemos relatar o trabalho
de PARK [5] que apresenta um sistema de navegação para um robô móvel com rodas de tração diferencial
que utiliza o método Dead-Reckonig. O mesmo é composto por um giroscópio e encoders acoplados nas
rodas, e para aumentar a confiabilidade e diminuir o esforço computacional é aplicado um Filtro de
Kalman alternativo na fusão dos dados dos sensores.
Em FU [6], é apresentada uma rede de sensores sem fio baseada na localização calculada pelo
método Dead-Reckoning. Com base nisso, é aplicado um Filtro de Kalmam para reduzir as incertezas do
sistema. O autor também demonstra que é possível aplicar mais de uma vez o método Dead-Reckoning
(Backward) para obter posições mais precisas.
Algumas aplicações também unem mais de uma técnica de navegação sendo que os sistemas
fuzzy são capazes de auxiliar em técnicas mais complexas como no trabalho proposto por FARIA et al [7].
Neste, um robô móvel é consituido por 7 sonares que, através de um sistema fuzzy, buscou classificar
melhor as suas leituras para desvios de obstáculos e elaboração de trajetórias. As leituras das distâncias
dos sonares eram classificadas de acordo com as regras fuzzy e o resultado deste sistema gerou um grau de

incerteza que posteriormente foi incorporado a um algoritmo de aprendizado por reforço R'-Learning.
A partir disso, este trabalho tem como objetivo simular e implementar um controlador baseado
em sistemas fuzzy utilizando dados de odometria calculados através do método Dead-Reckoning. Os testes
experimentais foram realizados em uma nova plataforma robótica que foi construída em nosso laboratório
e foram feitas algumas mudanças e adaptações ao controlador fuzzy para conseguir que o robô possa
executar uma determinada trajetória. O artigo esta dividido em 7 seções: sendo a primeira uma breve
introdução; a segunda seção apresenta o modelo cinemático do robô; a terceira seção descreve o método
de Dead-Reckoning; a quarta seção aborda o controle fuzzy; a quinta seção explica a metodologia
utilizada no trabalho; a sexta seção apresenta os resultados obtidos; e finalmente, as principais conclusões
do trabalho são discutidas nas conclusões.

2.

Modelo cinemático do robô

O modelo cinemático do robô móvel utilizado neste trabalho pode ser observado na Fig. 1. O robô possui
duas rodas independentes de tração diferencial e uma roda de movimento livre, denominada roda Castor,
para manter o equilíbrio da estrutura.

Fig. 1: Modelo cinemático de um robô móvel com tração diferencial.

Onde:
(x, y) = Posição do referencial fixo no robô em relação ao referencial fixo no espaço de trabalho.
θ = Ângulo de orientação do robô em relação ao referencial fixo no espaço de trabalho.
b = Comprimento do eixo.
r = Raio de giro do robô.

r d ( r e ) = Raio da roda direita (e esquerda).
ω = Velocidade angular do robô.

ω d ( ω e ) = Velocidade angular da roda direita (e esquerda).
v = Velocidade linear do robô.

v d ( v e ) = Velocidade linear da borda da roda direita (e esquerda).
A velocidade linear e a velocidade angular do robô podem ser escritas em termos da velocidade
angular das rodas, do raio e do comprimento do eixo do robô (distância entre as rodas).
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As coordenadas (x, y) e θ dão a posição do robô no plano cartesiano. É relevante observar que,
caso as velocidades das rodas forem iguais ( v d = v e ), o robô percorrerá uma linha reta. Se as
velocidades forem diferentes e a velocidade da roda direita for maior que a da roda esquerda ( v d >
v e ), o robô descreverá uma trajetória circular no sentido anti-horário. De outro modo, quando a
velocidade da roda esquerda for maior que a da roda direita ( v e > v d ), o robô percorrerá uma
trajetória circular no sentido horário.

3.

Método Dead-reckoning

Um dos problemas primordiais na robótica móvel consiste em determinar a localização atual do robô.
Com essa noção é possível deslocar-se para um próximo ponto e com isso descrever a trajetória desejada.
O método Dead-Reckoning consiste em calcular-se o deslocamento linear e angular do robô a
partir dos deslocamentos das rodas obtidos por encoders incrementais.
Pode-se encontrar a distância percorrida pelo ponto central do robô a partir da média das
distâncias entre as duas rodas,

d centro =

d esquerda+ d direita
(2)
2

onde d esquerda e d direita correspondem, respectivamente, a distância percorrida pela roda esquerda e
roda direita. Por sua vez, a distância percorrida por cada roda é dada pela relação

d=2. π . R

Δtick
N

(3)

onde
N = Número de pulsos por volta dos encoders.
Δtick = Diferença da quantidade de pulsos atuais e a quantidade de pulsos da última medição.
Determina-se a variação do ângulo de orientação do robô, denominado phi (ø), com base nas
distâncias percorridas por cada roda

ø=

d direita −d esquerda
b

(4)

sendo que b é distância entre as rodas (comprimento do eixo).
Logo o ângulo de orientação atual do robô fica:

ө ’=ө+ ø (5)
Por fim, a posição atual do robô pode ser obtida pela relação a seguir.

x '=x +d centro cos(ө ' ) (6)
y ' = y + d centro sin (ө ' ) (7)

Evidencia-se que esse método consiste em contar-se a quantidade de pulsos obtidos a partir dos
encoders de cada roda em um certo intervalo de tempo. Logo o cálculo da posição atual depende da
posição passada, conduzindo os erros a acumularem-se. Desta forma, esse método não é indicado para
longas distâncias. A odometria não é o único método para a localização de robôs é possível também
utilizar marcadores visuais como o trabalho de BATISTA et al. [7].
4.

Controle fuzzy

A partir das informações obtidas na seção 3, elabora-se o controlador fuzzy para o robô mover-se de um
ponto a outro. A saída do controlador fuzzy produz velocidades linear e angular com o objetivo de
minimizar o ângulo ɣ (diferença de ângulo entre a orientação do robô e a orientação do próximo ponto) e,

como consequência, a distância entre as duas retas conforme Fig. 2. As regras fuzzy são representadas por
duas entradas e duas saídas. O modelo básico do controlador conhecido na literatura e as regras fuzzy
foram fundamentadas no trabalho de MOTTA el al. [8].
O controlador recebe a distância (D) e a diferença de ângulo (ɣ) entre o robô e o ponto de
destino e retorna a velocidade linear e a velocidade angular necessárias para minimizar, respectivamente,
a distância e a diferença de ângulo. a figura abaixo pode-se observar o gráfico representando o centro de
massa do robô móvel (x,y) e o ponto que deseja-se alcançar ( x r , y r ). Onde ɣ = ɑ – θ. As regras

fuzzy abordadas fundamentam-se totalmente na Fig. 2.

Fig. 2: Distância entre o centro de massa do robô e o ponto de destino. MOTTA et al. [8].

Da figura podemos concluir que se ɣ for positivo, ou seja, ɑ > θ, o robô precisará virar para
a esquerda para aumentar θ, minimizando a diferença entre os ângulos e vice-versa. Se o ângulo ɣ
for nulo, o robô deverá percorrer uma reta. A denominação das variáveis fuzzy e as regras fuzzy são
explicitadas na Tabela 1 e Tabela 2 respectivamente:
Tabela 1. Regras Fuzzy

Tabela 2. Variáveis Fuzzy

Variável

ɣ
BN

SN

Z

SP

Denominação

Descrição

ɣ

BN
SN
ZE
SP
BP

Big Negative
Small Negative
Zero
Small Positive
Big Positive

Dev

VS
S
M
B
VB

Very Small
Small
Medium
Big
Very big

ω

LF
LS
Z
RS
RF

Left Fast
Left Slow
Zero
Right Slow
Right Fast

BP

VS

VS VS VS VS VS
(RF) (RS) (Z) (LS) (LF)

S

S
S
S
S
S
(RF) (RS) (Z) (LS) (LF)

D M

M
M M M
M
(RF) (RS) (Z) (LS) (LF)

B

B
B
B
B
B
(RF) (RS) (Z) (LS) (LF)

VB

VB VB VB VB VB
(RF) (RS) (Z) (LS) (LF)

O número total de regras fuzzy são vinte e cinco, MOTTA et. al [8] explica brevemente com apenas
cinco regras como o controlador usará essas regras. A partir desse exemplo é possível generalizar para o
resto das regras.
1: Se D é VS e ɣ é BN então v é VS e w é RF.
2: Se D é S e ɣ é BN então v é S e w é RF.

3: Se D é M e ɣ é BN então v é M e w é RF.
4: Se D é B e ɣ é BN então v é B e w é RF.
5: SE D é VB e ɣ é BN então v é VB e W é RF.
A partir da velocidade máxima que cada roda pode assumir, é possível calcular a velocidade
angular (ω) e linear (v) do robô, desse modo vel e e vel d são respectivamente a velocidade da roda
esquerda e da roda direita, da seguinte forma:

r
v = ∗(vel d +vel e )
2

r
ω= ∗(vel d −vele )
b

As figuras a seguir representam os gráficos das funções de pertinência dos conjuntos fuzzy.

Fig. 3: Funções de pertinência variável fuzzy d.

Fig. 4: Funções de pertinência variável fuzzy ɣ.

Fig. 5: Funções de pertinência variável fuzzy v.

Fig. 6: Funções de pertinência variável fuzzy w.

A tabela 3 apresenta os intervalos de valores que as variáveis de entrada e saída do sistema fuzzy
podem assumir e são descritos abaixo.
Tabela 3: Intervalo de valores das variáveis fuzzy do controlador com Dead-Reckoning.

Distância (D)

0 ~ 3 (metros)

Diferença de ângulo (ɣ)

-3.14 ~ 3.14

Velocidade linear do robô (v)

0 ~7.6

Velocidade ângular do robô (ω)

-15.6 ~ 15.6

Na figura 7 são apresentados todos os métodos utilizados no projeto do controlador.

Fig. 7: Descrição dos métodos de fuzzificação, defuzzificação, agregação, implicação, AND e OR utilizados no
projeto do controlador.

5. Metodologia
5.1 Arquitetura
Um panorama geral da arquitetura do sistema proposto é apresentado na Fig. 3. Devido a facilidade de
implementação, depuração e visualização do controlador fuzzy, utilizou-se o MatLab® junto com o
toolbox de lógica fuzzy. O MatLab® permite a exportação do controlador em um formato específico,
sendo disponibilizado pela desenvolvedora uma biblioteca para Python que permite a leitura e
manipulação desses arquivos. O script em Python, o qual é responsável pela correlação de todo o sistema,

realiza o cálculo de orientação e posição por meio do método Dead-Reckoning. Essa informação é
enviada para o controlador fuzzy, obtendo a ação de controle, a qual é enviada via serial para o
microcontrolador.

Fig. 8. Arquitetura do sistema.

O robô, conforme Fig. 4, foi construído pelo Grupo Automação e Robótica Aplicada (GARRA)
localizado no Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento em Engenharia Elétrica (NUPEDEE). Insumos
como MDF, parafusos, alumínio e demais componentes estruturais foram adquiridos através de sobras e
doações do NUPEDEE. O robô móvel é constituído por equipamentos elétricos e eletrônicos suficientes
para realização das tarefas propostas por este trabalho. Possui 2 motores de corrente contínua acoplados
com encoders incrementais. É utilizado o driver MD49 para drenar a corrente para os motores, protegêlos contra curto-circuito e ler os dados dos encoders. Um microcontrolador Atmel (Arduino Mega) é
utilizado para acionar os motores e receber dados do driver (provenientes dos encoders) e do programa
escrito em linguagem Python, como é descrito no trabalho de GARCIA et al. [9] e foi utilizado no
trabalho de NASCIMENTO et al. [10].

Fig. 9. Robô móvel utilizado.

5.2

Trajetória

O objetivo consiste no robô desenvolver uma trajetória dada pela curva algébrica denominada Lemniscata
de Bernoulli. A curva pode ser descrita pela seguinte equação cartesiana:

(x 2+ y 2)2=2 a2 (x 2− y2 ) (8)
Parametrizando a curva para representar a equação em termos de um único parâmetro, chega-se a
seguinte equação:

x=

4 cos (t)
(1+(sin(t ))2 )

y=

4 cos(t )sin (t)
(1+(sin (t))2)

(9)

Plotando a curva discreta para 50 pontos de x e y com t entre -π e +π obtém-se o seguinte gráfico.
A Fig 5 mostra a curva da Lamiscata.

Fig. 10: Leminiscata Discreta

Dessa forma são gerados os pontos desejados para robô percorrer a fim de descrever a trajetória
da Leminiscata.

6.

Resultados

Pode-se agrupar os resultados em duas partes, a primeira apresenta o projeto do controlador fuzzy e os
resultados em um software de simulação, a segunda apresenta os resultados obtidos com a implementação
desenvolvida no robô móvel construido no laboratório.
6.1

Simulador

Devido a grande complexidade da implementação do controle em hardware, primeiramente utilizou-se
uma ferramenta de simulação para validar tanto o controlador fuzzy quanto o método de estimação da
posição e orientação. O ambiente de simulação utilizado denomina-se Sim.I.am, desenvolvido por Georgia
Robotics and InTelligent Systems Laboratory, o qual consiste em um simulador de robôs móveis para
Matlab® e Simulink®. O emprego do simulador facilita a implementação e o design de controladores e
algoritmos para robótica móvel.
Nesse ambiente de simulação foi executado o método de dead-reckoning para a obtenção da posição
e orientação do robô junto com o controlador fuzzy desenvolvido nas seções precedentes. A utilização do
simulador é muito apropriada, pois além do controlador também ser implementando em Matlab®, a
semalhança da sintaxe entre Python e Matlab permite uma fácil migração do código de implementação do
método dead-reckoning.
A Fig. 6 apresenta o simulador utilizado. Evidencia-se em vermelho o robô no ambiente de simulação
descrevendo a Lemniscata. As linhas em azuis saindo do robô representam as distâncias máximas de
alcance dos sensores de obstáculos, que nesta ocasião não estão sendo utilizados.

Fig. 11. Robô de tração diferencial descrevendo a Lemniscata em ambiente simulado 1.

A partir do controlador obtido na seção 4, pelas especificações físicas (comprimento do eixo) e
mecânicas (velocidade máxima) do robô, somando-se as características do ambiente (distância máxima),
executaram-se os testes. Nas imagens a seguir estão representadas as respostas dos controladores, com a
finalidade de minimizar, respectivamente, a distância e a diferença de ângulo entre o ponto inicial e o
ponto destino executando uma trajetória semelhante a curva Lemniscata.
A Fig. 7 e Fig. 8 apresentam os resultados em simulação da trajetória do robô no eixo x, e y,
respectivamente. A Fig. 9 mostra a trajetória desejada em cor vermelha e a trajetória seguida pelo robô em
simulação com a cor verde. Pode-se observar que o robo em simulação consegue seguir a trajetória
proposta.

Fig. 12. Resultados da simulação no eixo x.

Fig. 13. Resultados da simulação no eixo y.

1 Fonte: Disponível em: <http://jpdelacroix.com/simiam/> Acesso em abril. 2018.

Fig. 14. Resultados da simulação no eixo x e y.

6.2

Robô

Após a validação do controlador em software, implementou-se no protótipo real desenvolvido no
laboratório. Segue abaixo os resultados do controlador para uma curva com maior amplitude e deslocada
para valores positivos de x. A Fig. 10 e Fig. 11 apresentam os resultados experimentais da trajetória do
robô no eixo x, e y, respectivamente. A Fig. 12 mostra a trajetória desejada em cor azul e a trajetória
seguida pelo robô com a cor vermelha. Podemos conferir que o robô consegue seguir satisfatoriamente a
trajetória desejada.

Fig. 15. Resultados experiementais no eixo x.

Fig. 16. Resultados experimentais no eixo y.

Fig. 17. Reultados experimentais no eixo x e y.

7.

Conclusão

Neste trabalho foi apresentado um sistema de localização de robôs móveis utilizando Dead-Reckoning
para estimar a posição e orientação de um robô construido inteiramente no laboratório do grupo GARRA.
Com o controlador elaborado, atingiu-se o objetivo de que o robô possa seguir uma trajetória de um ponto
a outro, desenvolvendo a trajetória da Leminiscata, apenas com as informações obtidas pelo método, sem
a necessidade de sensores adicionais. A opção pela lógica fuzzy é das mais convenientes, uma vez que
direciona o foco para a resolução do problema, facilitando e otimizando a implementação do controlador,
pois dispensa a necessidade de custosas modelagens matemáticas.
Pode-se observar um melhor desempenho da resposta do controlador nos dados de simulação em
relação aos dados experimentais. Isso deve-se fundamentalmente ao tempo requerido para o
processamento computacional do método com a arquitetura utilizada. Entretanto, foi capaz de rastrear a
trajetória com pequeno erro de distância, demonstrando-se um método eficaz e de fácil implementação.
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