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‘Would you tell me, please, which way I ought to go from here?’
‘That depends a good deal on where you want to get to,’ said theCat.
‘I don’t much care where –’ said Alice.
‘Then it doesn’t matter which way you go,’ said the Cat.
‘– so long as I getsomewhere,’ Alice added as an explanation.
‘Oh, you’re sure to do that,’ said the Cat, ‘if you only walk long enough.’

Lewis Carrol, Alice in Wonderland



Resumo

Existem aplicações na área da robótica móvel em que, além da navegação autônoma do
robô, é necessário que um usuário humano interaja no controle de navegação do robô. Neste
caso, considerado como controle semi-autônomo, o usuário humano têm a possibilidade de al-
terar localmente a trajetória autônoma previamente planejada para o robô. Entretanto, o sistema
de controle inteligente do robô, por meio de um módulo independente do usuário, continua-
mente evita colisões, mesmo que para isso os comandos do usuário precisem ser modificados.
Esta abordagem cria um ambiente seguro para navegação que pode ser usado em cadeiras de
rodas robotizadas e veículos robóticos tripulados onde a segurança do ser humano deve ser
garantida.

Um sistema de controle que possua estas características deve ser baseado numa arquitetura
para robôs móveis adequada. Esta arquitetura deve integrara entrada de comandos de um ser
humano com a camada de controle autônomo do sistema que evitacolisões com obstáculos
estáticos e dinâmicos, e que conduz o robô em direção ao seu objetivo de navegação.

Neste trabalho é proposta uma arquitetura de controle híbrida (deliberativa/reativa) para um
robô móvel com interação humana. Esta arquitetura, desenvolvida principalmente para tarefas
de navegação, permite que o robô seja operado em diferentes níveis de autonomia, possibi-
litando que um usuário humano compartilhe o controle do robôde forma segura enquanto o
sistema de controle evita colisões.

Nesta arquitetura, o plano de movimento do robô é representado por uma função de nave-
gação. É proposto um método para combinar um comportamento deliberativo que executa o
plano de movimento, com comportamentos reativos definidos no contexto de navegação, e com
entradas contínuas de controle provenientes do usuário.

O sistema de controle inteligente definido por meio da arquitetura foi implementado em
uma cadeira de rodas robotizada. São apresentados alguns dos resultados obtidos por meio
de experimentos realizados com o sistema de controle implementado operando em diferentes
modos de autonomia.



Abstract

There are some applications in mobile robotics that requirehuman user interaction besides
the autonomous navigation control of the robot. For these applications, in a semi-autonomous
control mode, the human user can locally modify the autonomous pre-planned robot trajectory
by sending continuous commands to the robot. In this case, independently from the user’s
commands, the intelligent control system must continuously avoid collisions, modifying the
user’s commands if necessary. This approach creates a safety navigation system that can be used
in robotic wheelchairs and manned robotic vehicles where the human safety must be guaranteed.

A control system with those characteristics should be basedon a suitable mobile robot
architecture. This architecture must integrate the human user’s commands with the autonomous
control layer of the system which is responsible for avoiding static and dynamic obstacles and
for driving the robot to its navigation goal.

In this work we propose a hybrid (deliberative/reactive) mobile robot architecture with hu-
man interaction. This architecture was developed mainly for navigation tasks and allows the
robot to be operated on different levels of autonomy. The user can share the robot control with
the system while the system ensures the user and robot’s safety.

In this architecture, a navigation function is used for representing the robot’s navigation
plan. We propose a method for combining the deliberative behavior responsible for executing
the navigation plan, with the reactive behaviors defined to be used while navigating, and with
the continuous human user’s inputs.

The intelligent control system defined by the proposed architecture was implemented in a
robotic wheelchair, and we present some experimental results of the chair operating on different
autonomy modes.
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1 Introdução

Existem aplicações na área da robótica móvel onde, além da navegação autônoma do robô,

é necessária a interação de um usuário humano no controle de navegação do robô. Este é o caso

de aplicações como, por exemplo, veículos robóticos tripulados, cadeira de rodas robóticas, ex-

ploração espacial, monitoramento de ambientes, dentre outros. No contexto destas aplicações,

para tarefas de navegação, o usuário humano deve ter a possibilidade de alterar localmente a

trajetória autônoma previamente planejada para o robô. Isto deve ser feito sem que o sistema

de controle autônomo seja desabilitado. Assim, este sistema, independente do usuário, deve

lidar com situações imprevistas e dinâmicas no ambiente, evitando colisões com obstáculos,

por exemplo. Neste caso, os comandos enviados pelo usuário devem ser modificados quando

comprometem a sua própria segurança e a do robô. Da mesma forma, em determinadas con-

dições, o sistema de controle também pode modificar os comandos do usuário para que o robô

não se desvie demais de um objetivo de navegação pré-estabelecido. Esta abordagem cria um

ambiente seguro para navegação em que o homem efetivamente compartilha o controle do robô

com o sistema.

Este trabalho procura tratar do desenvolvimento de um sistema de controle inteligente que

possua as características apresentadas. Para isso é importante a definição de uma arquitetura

de controle para robôs móveis adequada que possibilite que oser humano interaja com o robô

compartilhando o controle do robô com o sistema autônomo.

Um exemplo de aplicação deste sistema seria em cadeiras de rodas robóticas. Estando em

um edifício inteligente, capaz de fornecer à cadeira de rodas robótica um mapa com as vias

e salas acessíveis, o usuário da cadeira pode querer que ela oleve de forma completamente

autônoma de um lugar a outro dentro deste edifício. Para isso, o usuário interage com o sistema

da cadeira fornecendo a posição de destino desejada. Então osistema de controle da cadeira,

utilizando o mapa fornecido, decide de forma autônoma qual omelhor caminho até o destino, e

conduz a cadeira ao longo deste caminho de forma segura, evitando obstáculos com auxílio dos

sensores da cadeira. Nesta situação, o usuário pode chegar até seu destino sem a necessidade

de interagir novamente com o sistema. Entretanto, ao longo do caminho, sem a intenção de
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abandonar o seu destino final, o usuário pode querer modificarlocalmente a trajetória autônoma

da cadeira. Isso acontece, por exemplo, quando o usuário quiser se aproximar de algo que

chame sua atenção ao longo do caminho. Em situações como esta, o usuário pode assumir

o controle da cadeira para mudar localmente sua trajetória eentão, quando satisfeito, devolve

o controle ao sistema de navegação. Neste caso, o sistema opera de forma semi-autônoma. O

usuário compartilha o controle da cadeira com o sistema, quepermanece ativo evitando colisões

e conciliando, a medida do possível, a intenção local do usuário com seu desejo de chegar ao

seu destino final. Em uma outra situação, quando a cadeira está fora de um destes edifícios

inteligentes e não há um mapa por meio do qual o usuário possa especificar uma posição de

destino para movimento autônomo, o usuário pode controlar acadeira manualmente utilizando

um joystick, ou por meio de qualquer outra interface que permita o envio de comandos de

direção e velocidade à cadeira. Até mesmo em situações como esta, se for da vontade do

usuário, o sistema ainda permanece ativo para garantir a suasegurança evitando colisões.

Neste tipo de aplicação, o sistema de controle inteligente da cadeira, ou seja, do robô móvel,

deve permitir a operação em diferentes níveis de autonomia epossibilitar que o usuário interaja

com o sistema de diferentes formas: o usuário pode especificar um objetivo desejado para

navegação autônoma; o usuário acompanha a trajetória que o robô está percorrendo; e o usuário

pode compartilhar o controle de movimento autônomo do robô com o sistema.

De forma geral, dependendo do tipo de aplicação e do nível de autonomia do robô, existe

uma necessidade diferente de intervenção do homem nas atividades ou controle do robô, defi-

nindo a forma como a interação entre homem e robô acontece. Umdos critérios usados para

classificar os sistemas de controle onde existe interação entre homem e robô é o nível de autono-

mia ou de intervenção humana no controle (LUMIA; ALBUS , 1988;YANCO; DURRY, 2002, 2004).

De acordo com este critério pode-se dizer que um sistema é tele-operado quando o robô está

100% do tempo sendo controlado por um usuário humano. Por outro lado, um sistema é com-

pletamente autônomo quando o operador humano não intervém no controle do robô. Já as

situações intermediárias, quando o robô é capaz de fazer parte da tarefa e o operador humano

intervém para realizar uma outra parte, podem ser chamadas de controle semi-autônomo.

Uma outra forma de classificar a interação entre homem e robô éobservando o papel que o

homem exerce ao interagir com o robô (YANCO; DURRY, 2002, 2004). Este papel pode ser o de

supervisor, operador, parceiro de tarefa, mecânico ou programador, e, por fim, o de espectador.

O homem age como supervisor quando especifica um objetivo para que o robô alcance de

forma autônoma, e monitora as ações do robô sem a necessidadede controlá-lo diretamente.

O homem age como operador quando precisa interagir de forma mais intensa com o robô,
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partindo em direção à tele-operação. Como parceiro de tarefa, o homem age complementando

ou cooperando com o robô como colega para realizar uma tarefa. No papel de mecânico ou

programador, o homem altera osoftwareou hardwaredo robô. E finalmente, no papel de

espectador, o homem não controla o robô mas precisa ter certoentendimento das atividades do

robô para que possa compartilhar o ambiente com ele. Um exemplo deste último seria uma

pessoa que anda por uma sala onde um robô aspirador de pó está ativo. Algumas vezes a pessoa

pode querer se desviar do robô quando este parece não perceber a presença dessa pessoa.

A interação entre homem e robô também pode ser classificada doponto de vista de tempo

e espaço (YANCO; DURRY, 2002, 2004). Neste caso, homem e robô podem estar no mesmo lu-

gar, caracterizando uma interação direta, ou em lugares distintos, caracterizando uma interação

remota. Além disso, a interação pode ocorrer no mesmo tempo,caracterizando uma intera-

ção síncrona, ou em períodos de tempo distintos, caracterizando uma interação assíncrona. Por

exemplo, a interação do homem com robôs móveis enviados a Marte pode ser classificada como

assíncrona, devido ao tempo que se leva entre o envio e o recebimento de comandos, e remota,

pois homem e robô não compartilham o mesmo ambiente. Já a interação de uma pessoa sentada

em uma cadeira de rodas robótica pode ser considerada síncrona e direta, pois homem e robô

compartilham o mesmo espaço de trabalho e interagem sem consideráveis atrasos de tempo.

Tendo como motivação as características da cadeira de rodasmencionada no exemplo dado

anteriormente, neste trabalho é proposta uma arquitetura para robôs móveis que permite a im-

plementação de um sistema inteligente de controle voltado para tarefas de navegação, capaz

de operar em diferentes níveis de autonomia, possibilitando a interação do usuário de forma

direta, síncrona, no papel de supervisor e operador. Um mecanismo é proposto dentro desta

arquitetura que possibilita que o usuário, no papel de operador, compartilhe o controle do robô

com o sistema inteligente. Este mecanismo juntamente com a definição da arquitetura são as

contribuições principais deste trabalho. A arquitetura proposta é geral suficiente para ser im-

plementada em diferentes aplicações de robôs móveis em que ooperador precisa compartilhar

o controle do robô com o sistema durante a navegação. Neste trabalho, a plataforma utilizada

para implementação da arquitetura proposta e obtenção de resultados é uma cadeira de rodas ro-

bótica chamada SMARTCHAIR que foi desenvolvida no laboratório GRASP (General Robotics,

Automation, Sensing and Perception) da Universidade da Pensilvânia. Para este tipo de apli-

cação em específico, tolerância a falhas e confiabilidade do sistema são questões importantes

que se destacam ainda mais do que em outras aplicações robóticas. Afinal um ser humano está

sendo conduzido pelo robô, ou seja, pela cadeira de rodas robótica e, além disso, esta cadeira

de rodas se move em um ambiente por onde outras pessoas transitam livremente. Entretanto, o

enfoque principal deste trabalho se manteve em definir uma arquitetura que resolva o problema
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de navegação permitindo que o operador compartilhe o controle do robô com o sistema autô-

nomo. Questões relacionadas a tolerância a falhas e confiabilidade do sistema foram deixadas

para estudos e trabalhos futuros.

Esta tese está organizada da seguinte forma. Neste capítulofoi introduzido o contexto na

qual esta pesquisa está inserida e foi apresentada a motivação e objetivos deste trabalho. No

capítulo 2 são apresentados alguns conceitos relacionadosàs arquiteturas para robôs, em par-

ticular discute-se arquiteturas deliberativas e reativas. No capítulo 3 são apresentadas algumas

arquiteturas híbridas e alguns trabalhos que abordam a questão de interação entre homem e

robô. No capítulo 4 são apresentados alguns métodos de planejamento de movimento para

tarefas de navegação, em particular será apresentado o método e as ferramentas utilizadas na

arquitetura que está sendo proposta. No capítulo 5 apresenta-se a arquitetura e o método desen-

volvido para permitir que o homem compartilhe o controle do robô com o sistema inteligente

em uma tarefa de navegação. No capítulo 6 são apresentados alguns resultados obtidos a partir

da implementação da arquitetura em uma cadeira de rodas robótica. Finalmente, no capítulo 7

é apresentada uma breve conclusão das atividades realizadas.
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2 Arquitetura para robôs móveis

Existem várias formas de se definir e entender uma arquitetura para robôs (ARKIN , 1998).

Segundo James Albus, arquitetura é a descrição de como um sistema é construído a partir de

componentes básicos e como estes componentes se encaixam formando o todo (KORTENKAMP;

BONASSO; MURPHY, 1998). Já Dowling (1996) se refere a uma arquitetura para robôs como

sendo soluções de software e hardware usadas para desenvolver o sistema de controle do robô,

incluindo a forma como os componentes da arquitetura se comunicam entre si. Por outro lado,

para Arkin (1998) uma arquitetura para robôs está mais relacionada a uma arquitetura de soft-

ware, e não tanto à parte de hardware do sistema de controle. Apartir da definição de arquitetura

de computadores, ele define arquitetura para robôs como sendo a disciplina dedicada a desen-

volver robôs altamente específicos e individuais a partir deuma coleção de blocos comuns de

software. Em adição a estas idéias, para Mataric (1992), umaarquitetura fornece uma maneira

principal de organizar um sistema de controle. Sendo que além de fornecer uma estrutura, a

arquitetura também impõe restrições na forma como o problema de controle pode ser resolvido.

Por fim, Hayes-Roth (1995) se refere a uma arquitetura como sendo os componentes estruturais

em que percepção, raciocínio e ação ocorrem. A arquitetura também define a funcionalidade e

interface específica de cada um destes componentes, e a intercomunicação entre estes compo-

nentes.

As definições apresentadas, embora sejam diferentes e discordem em alguns aspectos, au-

xiliam na compreensão geral do que é uma arquitetura para robôs. Dessa forma, para os pro-

pósitos deste trabalho, entende-se que uma arquitetura para robô móvel descreve uma maneira

de se construir o software de controle inteligente do robô, apresentando quais os módulos que

devem estar presentes no sistema, e como estes módulos interagem entre si. A descrição de

uma arquitetura pode ter um nível razoável de abstração permitindo várias implementações di-

ferentes, ou instâncias, de uma mesma arquitetura. Mas mesmo assim, a arquitetura não deve

perder seu papel de guia na implementação do sistema de controle. Algumas restrições podem

ser impostas na escolha de algoritmos e métodos que podem serutilizados na implementação

dos módulos do sistema.
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De forma geral, os módulos ou componentes básicos encontrados em um sistema de con-

trole e que podem ser utilizados para definir uma arquiteturapara robôs podem ser classificados

em três grupos principais (IYENGAR; ELFES, 1991): (1)Percepção, que envolve as atividades

de interpretação dos sensores, integração dos sensores, modelagem do mundo real, e reconhe-

cimento; (2)Planejamento, que envolve o planejamento de tarefas, a sincronização, e omoni-

toramento da execução de toda a atividade do robô; e (3)Atuação, que envolve as atividades de

execução dos movimentos e ações do robô, e controle dos atuadores.

Quanto a classificação de uma arquitetura para robôs, uma dasformas de se classificar está

relacionada ao uso de deliberação e reatividade dentro do sistema de controle. Segundo este

critério, as arquiteturas podem ser divididas em: deliberativas, reativas, e híbridas (deliberati-

vas/reativas) (ARKIN; BALCH , 1997;ARKIN , 1998;MURPHY, 2000;RIBEIRO; COSTA; ROMERO,

2001).

No contexto deste trabalho, deliberação está associada ao processo de tomada de decisão

ou planejamento das ações e movimentos do robô utilizando ummodelo interno do mundo para

que se possa alcançar um determinado objetivo. Em outras palavras, a deliberação envolve uma

análise abrangente do modelo interno do mundo para determinar as ações do robô de forma que

este alcance seus objetivos. Já a reatividade está associada a execução de ações pré-definidas em

resposta a uma informação sensorial obtida localmente. Um exemplo de reatividade é quando

o robô é programado para se afastar de um obstáculo assim que este obstáculo é detectado por

um dos sensores do robô a uma distância muito próxima.

Este critério de classificação, baseado em deliberação e reatividade, é utilizado neste traba-

lho como forma principal de organizar a apresentação de exemplos de arquiteturas para robôs.

O grau de deliberação e reação encontrado nas arquiteturas pode variar continuamente. Assim,

pode se pensar em uma escala que vai desde arquiteturas puramente deliberativas até arquite-

turas puramente reativas. Entre estes dois extremos podem existir arquiteturas com diferentes

graus de hibridização. A classificação de uma arquitetura emuma das três categorias (delibera-

tiva, reativa ou híbrida) depende muito de onde as fronteiraque dividem cada um dos tipos de

arquitetura são colocadas na escala que vai de deliberação até reatividade. Como estas fronteiras

são muito subjetivas, algumas vezes fica difícil classificaruma arquitetura.

Outros critérios, além do utilizado neste trabalho, podem ser usados para classificar uma

arquitetura para robôs. Um exemplo de critério que pode ser usado é a forma como o controle

está organizado dentro da arquitetura. Segundo este critério, alguns autores classificam as ar-

quiteturas em hierárquicas, heterárquicas, de camadas (ousubsunção), e mistas (VALAVANIS et

al., 1997;FERREIRA, 2003).
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Um outro critério que também pode ser usado para classificar arquiteturas está relacionado

à abordagem utilizada no desenvolvimento da arquitetura, que pode ser funcional, comporta-

mental, ou uma abordagem mista. Nas arquiteturas que têm seudesenvolvimento orientado a

funções, pode-se identificar módulos ou componentes que possuem funções definidas dentro

da arquitetura, tais como mapeamento, localização, planejamento, etc. Nas arquiteturas que

utilizam uma abordagem comportamental, a arquitetura é formada principalmente por compo-

nentes chamados comportamentos. Cada um destes componentesé responsável por uma ação

do robô, ou mesmo, responsável pela realização de uma dada tarefa pelo robô. Assim, no desen-

volvimento de uma arquitetura funcional o projetista está preocupado em identificar as funções

internas da arquitetura e dividi-las em módulos. No desenvolvimento de uma arquitetura com-

portamental, o projetista está interessado em identificar ações e tarefas que o robô deve realizar,

e separar estas ações e tarefas em módulos. Uma arquitetura pode ainda ser desenvolvida pro-

curando mesclar as duas abordagens.

Em robótica, o termo comportamento pode ter diferentes conotações dependendo do con-

texto em que é utilizado. Na maioria das vezes, um comportamento se refere a um componente

específico, definido dentro da arquitetura. Neste sentido, no contexto de arquiteturas reativas,

um comportamento pode ser definido como sendo uma função ou procedimento que mapeia

entradas sensoriais diretamente a padrões de ações motorasusados para cumprir uma tarefa

(MURPHY, 2000). Este tipo de comportamento pode também ser chamado de comportamento

reativo.

Ainda considerando comportamento como sendo um componenteda arquitetura, pode-se

defini-lo de forma mais ampla que a usada em arquiteturas reativas. Mataric (1992), por exem-

plo, define comportamento como sendo uma lei de controle que satisfaz um conjunto de restri-

ções para alcançar e/ou manter um objetivo em particular. Por exemplo, o comportamento de

desvio de obstáculos mantém o objetivo de prevenir colisõesdo robô com objetos no ambiente,

o comportamento de ir para casa atinge o objetivo de chegar emuma região considerada como

casa. Cada comportamento pode ter como entrada as informações sensoriais do robô e/ou as

informações enviadas por outros comportamentos. Já a saídade um comportamento é enviada

para os atuadores do robô e/ou para outros comportamentos dosistema. Dessa forma, o sistema

de controle pode ser formado por uma rede de comportamentos que interagem entre si. De

acordo com Mataric (1992), comportamentos também podem armazenar informações sobre o

ambiente. Assim, estes comportamentos se diferenciam de comportamentos puramente reativos

que utilizam apenas informações sensoriais locais para produzir a ação. Uma outra definição

que pode ser entendida como complementar a esta é dada por Ribeiro, Costa e Romero (2001)

que definem comportamento como uma função que relaciona estímulos sensoriais a ações pro-
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duzidas sobre os atuadores do robô, de acordo com um plano realizado a partir de um modelo

interno do ambiente. De acordo com esta compreensão, dependendo da complexidade do plano

e modelo interno utilizado, os comportamentos podem ser classificados em uma escala gradual

que vai de comportamentos puramente reativos, que não utilizam um plano e modelo interno

do mundo, até comportamentos deliberativos complexos. Esta compreensão de comportamento

geralmente é utilizada no contexto de arquiteturas híbridas. Às vezes, neste contexto, compor-

tamentos podem também ser chamados de controladores ou habilidades.

Além de se referir a um componente da arquitetura, o termo comportamento também pode

ser usado em robótica para se referir aocomportamento emergentedo robô (ARKIN , 1998).

O comportamento emergente não é definido de forma explícita na arquitetura, mas surge da

interação dos diversos comportamentos (componentes) da arquitetura entre si e com o ambiente

quando o sistema de controle é executado. Neste caso, comportamento se refere ao resultado

que pode ser observado quando o sistema de controle está em operação, ou seja, as ações que o

robô realiza vistas a partir de um observador externo.

De forma bastante geral, uma arquitetura de comportamentosé uma arquitetura em que os

componentes básicos são comportamentos, e estes interagementre si e são coordenados por

um mecanismo definido pela arquitetura. Uma discussão mais detalhada, com definições mais

específicas a respeito de comportamentos e arquiteturas de comportamentos, é feita por Arkin

(1998), Mataric (1992), Ribeiro, Costa e Romero (2001), dentreoutros.

Neste trabalho, as arquiteturas de comportamento são classificadas com base no uso de de-

liberação e reatividade dentro da arquitetura. Dificilmente arquiteturas de comportamento são

consideradas puramente deliberativas. Em geral elas são classificadas como reativas ou híbri-

das dependendo do tipo de comportamento utilizado na arquitetura. Arquiteturas reativas de

comportamento, utilizam apenas comportamentos reativos que, por sua vez, fazem uso apenas

de informações locais do ambiente percebidas por meio dos sensores do robô. As arquiteturas

híbridas de comportamentos utilizam comportamentos reativos e deliberativos. Os compor-

tamentos deliberativos utilizam uma representação globaldo ambiente e/ou dependem de um

plano de movimento gerado a partir desta representação.

No restante deste capitulo, nas seções 2.1 e 2.2, serão apresentados exemplos de arquitetu-

ras deliberativas e de arquiteturas reativas respectivamente. Então, na seção 2.3, apresenta-se

algumas conclusões a respeito destas arquiteturas. As arquiteturas híbridas, principal foco deste

trabalho, serão apresentadas no capítulo 3.
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2.1 Arquiteturas deliberativas

Os primeiros trabalhos em robótica móvel utilizavam uma abordagem puramente delibera-

tiva no sistema de controle inteligente do robô. Esta abordagem deliberativa procura, de certa

forma, imitar o processo de planejamento e tomada de decisãodo homem para que o robô rea-

lize uma tarefa. Para tornar isso possível, na abordagem deliberativa se utiliza o conhecimento

que o robô possui sobre o mundo no qual ele está inserido. No sistema de controle do robô, este

conhecimento é armazenado em um modelo interno do mundo que pode ser construído a partir

do conhecimentoa priori sobre o ambiente e de informações adquiridas pelos sensoresdo robô.

O modelo que o robô possui do mundo pode ser representado de formas diferentes. Este

modelo pode, por exemplo, ser do tipo simbólico baseado em lógica, tradicionalmente utili-

zado em inteligência artificial (FIKES; NILSSON, 1971; RUSSELL; NORVIG, 1995). O modelo

do mundo pode também ser do tipo geométrico, no qual o ambiente é representado de forma

espacial indicando regiões livres e regiões ocupadas por obstáculos. Este tipo de representa-

ção é utilizada principalmente quando a tarefa do robô é se mover de uma posição a outra de

forma autônoma pelo espaço livre no ambiente e desviar dos obstáculos conhecidos e que fo-

ram representados pelas regiões ocupadas no modelo. Além das duas formas de representação

mencionadas, existem outras formas de descrever o mundo no qual o robô está inserido. En-

tretanto, independente de como o modelo do mundo é representado, o objetivo da tarefa a ser

realizada pelo robô é definido utilizando este modelo. Por exemplo, no caso do modelo métrico,

o objetivo é representado por uma posição ou configuração queo robô deve assumir em uma

tarefa de navegação. De forma semelhante, no caso de modelossimbólicos, o objetivo também

pode ser expresso por um estado ou configuração que o mundo, incluindo o robô, deve assumir.

Entretanto, modelos simbólicos permitem uma descrição mais elaborada do objetivo, e tarefas

mais complexas e abrangentes que navegação podem ser realizadas. Esta capacidade de definir

e alterar os objetivos e tarefas em relação ao modelo internoconfere ao sistema de controle uma

certa generalidade e flexibilidade em relação às intenções edesejos do usuário do robô (ARKIN ,

1989b;MATARIC , 1992).

Uma vez que o objetivo é definido, o robô deve planejar suas ações. Nesta etapa de plane-

jamento, o modelo interno é amplamente analisado em busca deações que permitam ao robô

atingir o objetivo. Como o robô possui um conhecimento globaldo mundo ou ambiente, repre-

sentado no modelo, por meio desta busca pode-se obter um conjunto de ações que possibilite

ao robô realizar sua tarefa e atingir seus objetivos de formaeficiente ou ótima. Entretanto,

como estas ações dependem do modelo do mundo, este deve ser o mais consistente, confiável,

preciso e completo possível dentro do escopo da tarefa do robô. Se a informação contida no



24

modelo deixar de refletir a realidade do mundo, as ações determinadas pelo planejador podem

não conseguir executar a tarefa com sucesso. Em arquiteturas deliberativas, estas mudanças

que impedem a realização da tarefa devem ser detectadas pelorobô durante a execução das

suas ações, o modelo interno do robô deve ser atualizado, e então, um novo planejamento é

feito. Este ciclo, que envolve percepção, atualização do modelo interno, planejamento, e ação,

é repetido sempre que necessário.

Devido a sua forte dependência de um modelo interno do mundo para gerar as ações do

robô, as arquiteturas deliberativas são mais adequadas para ambientes praticamente estáticos e

muito bem controlados. Em ambientes dinâmicos, onde mudanças podem ocorrer a qualquer

momento, as informações sobre o ambiente adquiridas no passado, e representadas no modelo

interno, podem deixar de ser válidas rapidamente. O uso de arquiteturas deliberativas nestas

situações pode se tornar proibitivo quando existe a necessidade de se fazer replanejamentos

freqüentes.

Um exemplo de robô móvel cujo sistema de controle foi implementado utilizando uma

arquitetura deliberativa é o robô Shakey, um dos primeiros robôs móveis, construído noStanford

Research Institute(NILSSON, 1969, 1984). Este robô utilizava um modelo interno simbólico do

mundo e um planejador chamado STRIPS (STanford Research Institute Problem Solver) (FIKES;

NILSSON, 1971). Os robôs HILARE (GIRALT; CHATILA; VAISSET , 1984), oStanford Carte o

CMU Rover(MORAVEC, 1977, 1983), citados dentre os trabalhos pioneiros em robótica móvel,

também possuíam sistemas de controle deliberativos, mas que se baseavam em modelos internos

geométricos do ambiente. Dentre outros exemplos, também pode-se mencionar a arquitetura

Nested Hierarchical Controller(NHC) desenvolvida por Meystel (1990) e a arquiteturaNIST

Realtime Control System(RCS) desenvolvida por Albus e Proctor (1996) seguindo as mesmas

idéias da arquitetura NASREM (ALBUS; MCCAIN; LUMIA , 1989).

2.1.1 Nested Hierarchical Controller (NHC)

Na arquitetura NHC (MEYSTEL, 1990), representada na Figura 1, o robô coleta informações

sensoriais e combina estas informações em uma estrutura de dados que representa o modelo do

mundo. As informações adquiridas podem ser combinadas no modelo do mundo juntamente

com conhecimentos fornecidosa priori. O modelo do mundo pode conter, por exemplo, mapas

de um prédio, regras que dizem para o robô ficar longe de corredores durante o horário de maior

movimento de pessoas, etc. Esta atividade de construção e atualização deste modelo faz parte

da atividade de sensoriamento, ou percepção, dentro da arquitetura.

Uma vez que o robô possui um modelo do mundo, o planejamento das suas ações pode
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Figura 1: Diagrama da arquitetura NHC.

ser feito com base neste modelo. Na arquitetura NHC o planejamento é decomposto em três

níveis hierárquicos ou níveis de abstração:Planejador da missão, Navegador, e Piloto. Estes

três módulos de planejamento são executados seqüencialmente, do nível de abstração mais alto,

Planejador da missão, até o nível de abstração mais baixo,Piloto. De um nível para outro,

o planejamento vai se tornando mais específico, local, e detalhado. Assim, oPlanejador da

missãoenvia trechos da missão para oNavegador, que por sua vez, envia trechos de uma tra-

jetória de navegação para oPiloto, que finalmente, determina ações que devem ser enviadas ao

controlador de baixo nível para que o robô percorra o trecho da trajetória. Isso reflete no tipo

de informação do modelo do mundo utilizada por cada um dos módulos. OPiloto está mais

preocupado com as imediações do robô, enquanto oPlanejador da Missãoobserva o mapa

de forma mais global. Conforme o robô se move, novas informações são adquiridas por meio

dos sensores do robô para atualização do modelo do mundo. Entretanto, quando o modelo do

mundo é atualizado, o ciclo completo de planejamento não se repete. Quando necessário, o

Piloto corrige o movimento local do robô para lidar com eventuais divergências percebidas. Se

não for suficiente, então oNavegadorgera uma outra trajetória, e somente em último caso, o

Planejador da missãorefaz o planejamento da missão.

2.1.2 NIST Realtime Control System (RCS)

A arquitetura RCS (ALBUS; PROCTOR, 1996) foi criada para servir como um guia para fa-

bricantes que queiram adicionar mais inteligência a seus robôs. Ela foi baseada na arquitetura

NHC e possui a mesma hierarquia no planejamento (Figura 2). No entanto foram introduzidos

muitos detalhes e modificações, como, por exemplo, na parte de percepção.
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Figura 2: Diagrama da hierarquia na arquitetura RCS.

Na RCS o modelo do mundo também está organizada de forma hierárquica em vários ní-

veis de abstração, acompanhando a hierarquia de planejamento. Módulos de percepção senso-

rial são responsáveis pela atualização do modelo do mundo, etambém acompanham a divisão

hierárquica da arquitetura. Estes módulos fazem um pré-processamento dos dados sensoriais

extraindo informações em diferentes níveis de abstração para serem integradas no modelo do

mundo. Outro diferencial da RCS está na simulação dos planos deação para verificar se estes

satisfazem os requisitos da tarefa. Além disso, também existem módulos que atribuem um valor

às informações no modelo do mundo e aos planos de ação gerados, determinando quais infor-

mações são mais confiáveis e o que tem maior prioridade (ALBUS, 1990). A RCS e NASREM,

que é uma versão da RCS desenvolvida para o JPL (Jet Propulsion Lab) (ALBUS; MCCAIN; LU-

MIA , 1989), permitem a interação de um operador humano nas diversas atividades organizadas

nos vários níveis hierárquicos da arquitetura. Em qualquernível de hierraquia, o homem pode

substituir completamente as atividades do sistema com sua capacidade de percepção, tomada

de decisões, e controle na execução de tarefas. Isso permiteque a autonomia no sistema possa

ser desenvolvida de forma incremental, enquanto as atividades dos níveis superiores da arquite-

tura são realizadas pelo homem. Conforme a disponibilidade de tecnologia em robótica, o robô

poderia executar tarefas de maior responsabilidade e de níveis hierárquicos maiores até atingir

um grau completo de autonomia. Além do homem substituir a atividade, a arquitetura também

prevê a possibilidade do homem compartilhar o controle com osistema.

2.2 Arquiteturas reativas

As arquiteturas reativas surgiram após as arquiteturas deliberativas, sendo que uma das

primeiras arquiteturas reativas foi introduzida por Brooks(1986). A principal motivação das
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arquiteturas reativas é permitir a implementação de sistemas de controle que possam responder

de forma rápida a uma variedade de eventos ou situações no ambiente, fazendo com que robôs

possam operar em ambientes extremamente dinâmicos.

As arquiteturas reativas evitam o uso de um modelo interno domundo. Um dos lemas

da abordagem puramente reativa é o de que “o mundo é a melhor representação dele mesmo”

(BROOKS, 1991). Dessa forma, o sistema de controle depende fortemente das informações locais

obtidas por meio dos sensores do robô, ou seja, de como o robô vê o mundo ao seu redor em

um determinado momento. Esta abordagem, por não utilizar ummodelo interno do ambiente,

geralmente assume que as características do ambiente que possam ser do interesse do robô

para realização da tarefa estejam sempre visíveis (ROSENBLATT, 1997a). Como isso pode ser

muito restritivo dependendo da aplicação e tarefa, às vezesse faz necessário o armazenamento

temporário de informações sobre o ambiente. Até mesmo porque os sensores e os algoritmos

que processam os dados sensoriais não estão livres de falhase de ruídos. Assim, o sistema pode

se beneficiar de filtros que utilizam a combinação de informações obtidas a partir de leituras

consecutivas dos sensores dentro de um intervalo limitado de tempo.

As ações do robô surgem de respostas pré-definidas a determinadas informações sensoriais.

Em geral, a velocidade de processamento e resposta dos sistemas de controle reativos é alta

devido a simplicidade no tratamento das informações sensoriais e devido a maneira direta pela

qual a percepção, ou estímulo, está associada com uma ação, ou resposta.

Uma arquitetura reativa define a maneira como a informação sensorial é mapeada em uma

ação ou resposta, e também define como é feita a coordenação dos diversos pares percepção-

ação, ou estímulo-resposta. Estes pares geralmente são chamados de comportamentos reativos.

Ao implementar um sistema de controle baseado em uma arquitetura reativa, é de responsa-

bilidade do desenvolvedor determinar quais comportamentos são relevantes para a tarefa a ser

realizada pelo robô, e determinar a maneira como eles devem ser integrados utilizando o meca-

nismo de coordenação definido pela arquitetura. Em geral, quanto mais complexa e elaborada

a tarefa do robô, mais complexo é o sistema de controle e, conseqüentemente, mais desafiador

de ser projetado.

A coordenação de comportamentos em uma arquitetura reativapode ser feita de forma

competitiva ou cooperativa. Na coordenação competitiva, dos comportamentos ativos em um

dado momento, apenas um deles prevalece determinando a açãoque o robô deve realizar. Uma

forma de estabelecer qual dos comportamentos possui prioridade sobre os demais é definindo

explicitamente uma hierarquia entre os comportamentos, ouuma regra de arbitragem. Um

exemplo é o sistema de supressão e inibição na arquitetura desubsunção (BROOKS, 1986). Já na
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coordenação cooperativa, todos os comportamentos ativos contribuem para determinar a ação

do robô. Um exemplo bem claro é o método utilizado nos esquemas motores (ARKIN , 1998)

em que cada comportamento influencia o movimento do robô por meio de um vetor de força

artificial. A ação resultante é determinada pela soma vetorial de todos os vetores de força

artificiais que agem no robô em um dado momento.

Tabela 1: Mecanismo de coordenação usado em algumas arquiteturas reativas

Arquitetura Reativa Método de coordenação Referências
Subsunção competitivo, supressão e inibição (BROOKS, 1986)
Esquema Motor cooperativo, soma vetorial (ARKIN , 1998)
Circuito competitivo, arbitração com abstração (ROSENSCHEIN;

KAELBLING , 1986)
Seleção e Ação competitiva, nível de ativação (MAES, 1989)
Colônia competitiva, supressão (CONNELL, 1989)

Além da arquitetura de subsunção, e dos esquemas motores, dentre muitos outros exem-

plos de arquiteturas reativas, pode-se mencionar a arquitetura de circuito (ROSENSCHEIN; KA-

ELBLING, 1986), a de seleção-ação (MAES, 1989), a arquitetura de colônia (CONNELL, 1989). A

Tabela 1 mostra os mecanismos de coordenação usado em cada uma destas arquiteturas.

2.2.1 Arquitetura de subsunção

A arquitetura de subsunção (subsumption architecture) que foi proposta por Brooks (1986)

é uma das arquiteturas mais representativas dentro do paradigma puramente reativo. Nesta

arquitetura, os comportamentos são módulos que mapeiam um estimulo ou uma informação

sensorial em um sinal ou uma ação motora. Os comportamentos são conectados uns aos outros

formando uma rede organizada em camadas de competência. Cadacamada é responsável por

uma atividade do robô. Nas camadas mais altas estão os comportamentos responsáveis pelo

cumprimento de uma tarefa especifica que leva o robô a atingirum determinado objetivo. Nas

camadas mais baixas ficam os comportamentos responsáveis por ações básicas do robô, como,

por exemplo, desvio de obstáculos.

Os comportamentos em cada uma das camadas funcionam de formaconcorrente e inde-

pendente. Estes comportamentos são coordenados de forma competitiva, sendo que os compor-

tamentos em camadas mais altas têm prioridade em relação aoscomportamentos em camadas

inferiores. A coordenação é feita por meio de dois mecanismos principais: inibição e supres-

são. Na supressão de um comportamento por outro, a saída produzida pelo comportamento de
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prioridade mais baixa (comportamento suprimido) é substituída pela saída produzida pelo com-

portamento de prioridade mais alta, entretanto, ambos os comportamento permanecem ativos.

Na inibição de um comportamento pelo outro, o comportamentode prioridade mais baixa é de-

sativado pelo comportamento de prioridade superior. Na arquitetura de subsunção a hierarquia

entre os comportamentos é definida de forma bastante específica. Um comportamento em uma

camada superior só age inibindo ou suprimindo um determinado conjunto pré-definido de com-

portamentos em camadas inferiores, e não todos eles. Assim,comportamentos que preservam a

integridade física do robô e que se encontram nas camadas inferiores não são necessariamente

suprimidos ou inibidos por comportamentos em camadas superiores.

2.2.2 Esquema motor

Logo após o surgimento da arquitetura de subsunção, Arkin (1998) propôs um método para

implementar comportamentos para robôs móveis baseado na teoria de esquemas proposta por

(ARBIB, 1992).

Neste método chamado de Esquema Motor (Motor Schema), comportamentos são módulos

que expressam a relação entre controle motor e percepção agindo de forma paralela e concor-

rente no sistema, cooperando uns com os outros para determinar a resposta geral do sistema.

A resposta motora de cada comportamento a um dado estimulo é representada na forma de um

vetor com magnitude e orientação gerado a partir de um métodode campos potenciais artifici-

ais. Os vetores de resposta de cada comportamento são somados resultando na ação que deve

ser tomada pelo robô. Assim, não existe arbitragem de um comportamento em relação ao ou-

tro. Ao invés disso, cada comportamento contribui para a resposta do sistema. A influência de

um comportamento nesta resposta final é determinada por seu peso relativo aos demais. Estes

pesos funcionam como parâmetros que podem ser alterados para dar flexibilidade ao sistema.

Além dos pesos, um comportamento também pode ter como parâmetro um nível de ativação

que determina quando o comportamento deve entrar em ação. Combinando-se um conjunto de

comportamentos primitivos é possível criar comportamentos motores mais complexos. No fi-

nal, o comportamento emergente do robô é resultado da interação dos diversos comportamentos

presentes no sistema.

Em um comportamento, um esquema motor é associado a um esquema de percepção. Cada

esquema de percepção fornece em tempo hábil a informação especifica que o comportamento

precisa para poder reagir. Os esquemas de percepção também podem ser definidos recursiva-

mente, ou seja, cada esquema de percepção pode fornecer um pedaço de informação que juntos

são processados por um outro esquema de percepção, resultando em uma informação que pode
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ser mais relevante para um dado comportamento.

Quando um comportamento se encontra ativo ele produz uma resposta reativa na forma de

um vetor. Este vetor pode ser considerado como sendo uma força artificial que age no robô para

movê-lo em determinada direção, indicada pela orientação do vetor, e com uma dada veloci-

dade, indicada pela magnitude do vetor. A magnitude e direção do vetor podem ser funções da

informação dada pelo esquema de percepção do comportamento. Comportamentos definidos

desta forma se baseiam no método de campos potenciais introduzido por Khatib (1985). Uma

variedade de comportamentos pode ser definido, tais como, desvio de obstáculos, mover-se em

direção a uma posição específica do ambiente, seguir um líder, mover-se em uma determinada

direção, manter-se no centro de um corredor, etc.

É interessante notar que os vetores de resposta são gerados do ponto de vista do robô a

partir das informações sensoriais que o robô possui naquelaposição. Estes vetores não são

computados previamente para todo o ambiente, ou seja, para todas as possíveis posições ou

configurações que o robô pode assumir. No caso do desvio de obstáculos, por exemplo, quando

o robô percebe um obstáculo a uma dada distância e direção, umvetor de repulsão é gerado

pelo comportamento. Este vetor possui direção oposta ao obstáculo, e magnitude em função

da distância entre o robô e o obstáculo. Ao mesmo tempo, um outro comportamento pode

estar gerando um vetor, que é função da posição atual do robô ede uma posição de destino no

ambiente, para atrair o robô para um objetivo de navegação. Ovetor resultante vai ser a soma

de cada um dos vetores multiplicados pelo peso dado aos seus respectivos comportamentos.

Não existe hierarquia pré-definida para a coordenação. Ao invés disso, os comportamen-

tos são configurados em tempo de execução baseado na intençãoe capacidade do robô, e nas

restrições do ambiente. Esquemas podem ser instanciados oudesinstanciados a qualquer mo-

mento baseado em eventos perceptíveis. Portanto a estrutura é mais parecida com uma rede

dinamicamente variável do que com uma arquitetura de camadas.

2.2.3 Arquitetura de circuito

A arquitetura de circuito desenvolvida por Rosenschein e Kaelbling (1986) combina os

princípios de reatividade, uso de formalismo lógico (JOHNSON, 1983), e níveis de abstração,

como por exemplo, os usados na arquitetura RCS (BARBERA et al., 1984) e no robô Shakey

(NILSSON, 1969, 1984).

Nesta arquitetura, os comportamentos podem ser agrupados em composições, que por sua

vez podem ser novamente agrupadas, permitindo a obtenção dediferentes níveis de abstração
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de comportamentos. A arbitração pode ocorrer dentro de cadanível de abstração. Este tipo

de coordenação de comportamentos é chamada de mediação hierárquica, ou arbitração com

abstração.

Os comportamentos são expressos utilizando um modelo que usa lógica formal (KAEL-

BLING; ROSENSCHEIN, 1991). Este modelo permite o desenvolvimento de um circuito que re-

presenta os objetivos e funcionalidade do robô. O uso de lógica permite estabelecer proprie-

dades para o sistema de controle que podem ser provadas (ROSENSCHEIN; KAELBLING, 1986).

A linguagem utilizada nesta arquitetura para programação dos comportamentos e definição dos

circuitos é chamada de REX/GAPPS (KAELBLING , 1987, 1988).

2.2.4 Seleção de ação

A arquitetura de seleção de ação (Action-Selection) desenvolvida por Maes (1989) utiliza

um mecanismo dinâmico para selecionar os comportamentos que devem ser ativados. Ao in-

vés de utilizar uma estratégia pré-definida como na arquitetura de subsunção, a arquitetura de

seleção de ação utiliza um nível de ativação para determinarem tempo de execução qual com-

portamento deve ser selecionado. Este nível de ativação é afetado pela situação atual em que

o robô se encontra, pelos objetivos de alto nível, ou pela inibição causada por comportamen-

tos conflitantes. Níveis de ativação também podem ser afetados pelo tempo, podendo decair

conforme o tempo passa. O comportamento com nível de ativação maior é escolhido dentre

um conjunto de todos os comportamentos cujas pré-condiçõestambém estejam satisfeitas. Este

processo de seleção é repetido tão rápido quanto possível, eo estado dos níveis de ativação e

conseqüentemente o comportamento emergente do robô se altera conforme as circunstâncias do

ambiente ao redor do robô mudam. Como nesta arquitetura, diferentemente da arquitetura de

subsunção, não existe uma organização clara dos comportamentos em camadas pré-definidas, é

difícil predizer qual o comportamento global emergente queo robô apresentará em um ambiente

dinâmico.

2.2.5 Arquitetura de colônia

A arquitetura de colônia (CONNELL, 1989) é descendente direto da arquitetura de subsun-

ção. No entanto, ela usa apenas a supressão como estratégia de coordenação e permite especi-

ficar as relações entre os comportamentos de maneira mais flexível. A prioridade dos compor-

tamentos na arquitetura de colônia é definida na forma de árvore ao invés de camadas como é

feita na arquitetura de subsunção.



32

2.3 Discussão comparativa

Arquiteturas deliberativas e arquiteturas reativas possuem características próprias distintas

que fazem com que cada uma se torne adequada para um certo tipode aplicação.

Nas arquiteturas deliberativas existe uma forte dependência de um modelo interno do mundo,

ou do ambiente, no qual o robô opera. Com base neste modelo interno, as tarefas e objetivos

do robô podem ser explicitamente definidas pelo usuário. Então, as ações que o robô deve

realizar para atingir seus objetivos e cumprir suas tarefassão determinadas por uma etapa de

planejamento baseado no modelo do mundo. O planejamento geralmente utiliza um método de

busca que considera as informações globais sobre o mundo. Isso permite encontrar um plano

de ação para que o robô alcance os objetivos e realize suas tarefas de forma eficiente. Além

disso, a capacidade de planejamento e de representação interna do mundo confere ao sistema

de controle deliberativo uma certa flexibilidade, generalidade, e adaptação às intenções, tarefas

e objetivos que o usuário pode querer definir (ARKIN , 1989b;MATARIC , 1992). Em particu-

lar, quando existe uma representação simbólica e um planejamento a nível de missão e tarefa.

Entretanto, dependendo do método de planejamento e modelo do ambiente, um alto custo com-

putacional pode ser necessário para o planejamento e atualização do modelo interno do mundo.

A atualização do modelo interno deve ser feita quando este deixa de refletir a realidade devido a

mudanças no ambiente. Principalmente quando estas mudanças impedem a execução do plano

de ação do robô. Neste caso, após atualizado o modelo, um novoplano de ação deve ser for-

mulado. Em ambientes dinâmicos, freqüentes replanejamentos podem ser necessários tornando

inviável o uso de uma arquitetura deliberativa. Assim, devido às suas características, as arqui-

teturas deliberativas são mais adequadas a ambientes controlados onde não ocorrem mudanças

freqüentes.

Nas arquiteturas reativas as ações do robô são determinadasa partir de informações sensori-

ais locais. Modelos internos globais e planejamento baseado nestes modelos não são utilizados.

O sistema é construído por pares pré-programados de percepção-ação que se tornam ativos em

condições pré-definidas. Cada par pode ser chamado de comportamento reativo, e mapeia por

meio de uma certa função um estimulo sensorial a uma resposta. Os diferentes comportamentos

reativos e a maneira como cada um deles é combinado dentro do sistema faz com que o robô

opere de forma coerente com o propósito para o qual o sistema foi desenvolvido. A identi-

ficação dos comportamentos necessários e a integração apropriada dos mesmos deve ser feita

na etapa de desenvolvimento do sistema. Dependendo da complexidade da tarefa e variedade

de situações nas quais o robô deve operar, o desenvolvimentode um sistema reativo pode ser

algo trabalhoso. Principalmente por não armazenarem informações em um modelo interno do
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mundo, as arquiteturas reativas podem ser menos gerais e flexíveis que as arquiteturas deli-

berativas em relação a definição de tarefas e missões (ARKIN , 1989b;MATARIC , 1992). Isso

é observado principalmente em sistemas reativos mais reflexivos, que após serem construídos

para um determinado propósito, são extremamente rígidos quanto a tarefa que executam. En-

tretanto, os comportamentos pré-definidos não requerem umacomputação pesada e permitem

que o sistema quando executado responda rapidamente aos estímulos no meio ambiente. De-

vido a suas características, as arquiteturas reativas são adequadas a ambientes extremamente

dinâmicos.

Tabela 2: Características das arquiteturas deliberativas e reativas

Arquiteturas deliberativas Arquiteturas reativas
– Modelos internos globais; – Informações sensoriais locais;
– Modelo interno completo e preciso; – Sensores robustos;
– Planejamento; – Ações pré-definidas às informações

sensoriais;
– Maior generalidade e flexibilidade
na definição de tarefas e objetivos;

– Sistemas mais dedicados às tarefas e
problemas específicos;

– Resposta mais lenta às mudanças no
ambiente;

– Resposta mais rápida às mudanças
no ambiente;

– Adequadas aos ambientes controla-
dos, quase estáticos.

– Adequadas aos ambientes dinâmi-
cos.

A Tabela 2 mostra um contraste entre as principais características das arquiteturas delibe-

rativas e das arquiteturas reativas. De forma geral, o enfoque da abordagem deliberativa está

na formulação de um plano de ação que permita atingir os objetivos especificados, e o enfoque

da abordagem reativa está na execução das ações do robô em tempo real em um ambiente di-

nâmico. As arquiteturas híbridas procuram combinar estas duas características principais das

abordagens deliberativa e reativa, procurando, ao mesmo tempo, diminuir a restrição em relação

ao domínio de aplicação de cada uma destas abordagens. A questão principal é como integrar

as abordagens deliberativa e reativa de forma coerente dentro de uma arquitetura híbrida.



34

3 Arquiteturas híbridas
(deliberativa/reativa)

As arquiteturas híbridas, que combinam a abordagem deliberativa e reativa, predominam

nos dias atuais. Este tipo de arquitetura utiliza deliberação para planejar as ações do robô a partir

de uma representação interna global do conhecimento do mundo, de forma que os objetivos do

robô possam ser atingidos eficientemente. Uma vez que as ações são planejadas, a execução do

plano de ação é feita utilizando reatividade, pois por meio dela é possível responder rapidamente

a mudanças dinâmicas no ambiente. Assim, a arquitetura híbrida procura ser adequada para

solução de problemas complexos atingindo objetivos de maneira ótima e eficiente (utilizando

deliberação) em ambientes dinâmicos que exigem rapidez na resposta (utilizando reatividade).

A arquitetura híbrida define o papel da parte deliberativa e reativa dentro do sistema de

controle inteligente do robô. Também define como cada uma destas partes estão organizadas,

onde e como é feita a interface de coordenação entre deliberação e reação dentro do sistema.

Algumas estratégias principais de como deliberação, ou planejamento, interage com a reação,

ou execução do plano de ação, são identificadas por Arkin (1998):

• Seleção: O planejamento age configurando o sistema de execução.Os componentes de

planejamento determinam um conjunto de comportamentos e seus parâmetros para serem

usados durante a execução. O planejamento pode reconfigurareste conjunto conforme

necessário, por exemplo, quando ocorre uma falha de execução no sistema.

• Conselho: O planejamento fornece conselhos para o sistema de execução. Os compo-

nentes de planejamento sugerem mudanças que o sistema de execução pode ou não usar.

Assim, o planejamento oferece opções de ação, mas os componentes de controle reativo

determinam se estas opções são apropriadas.

• Adaptação: O planejamento faz adaptações contínuas no sistema de execução. A partir

de mudanças nas condições do mundo e nos requisitos da tarefa, o planejador continua-

mente altera o componente reativo que está sendo usado.
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• Adiamento: O planejamento é feito somente quando necessário.O planejador espera para

tomar decisões sobre ações até o último momento possível, ouseja, até que estas decisões

sejam absolutamente necessárias. Isto permite que informações recentes de sensores pos-

sam ser usadas para que se possa gerar um plano de ações mais eficiente do que aquele

que teria sido gerado se o planejador não esperasse.

Além dos aspectos apresentados que podem diferenciar uma arquitetura híbrida, percebe-se

que algumas arquiteturas possuem uma divisão bem clara da funcionalidade do sistema em mó-

dulos ou componentes (MURPHY, 2000). Alguns destes componentes funcionais são: seqüen-

ciador, gerenciador de recursos, cartógrafo, planejador da missão, e monitor de desempenho e

solucionador de problemas.

• Seqüenciador: Gera um conjunto de comportamentos para ser usado na execução de um

plano de ação. Ele também determina a seqüência de ativação e/ou os parâmetros de

ativação destes comportamentos.

• Gerenciador de Recursos: Aloca recursos para os comportamentos. Por exemplo, se um

robô possui uma câmera estéreo, sonares, e sensores de infravermelho disponíveis, o ge-

renciador de recursos pode determinar qual destes sensoresé mais adequado para cada

situação. Ele poderá verificar se o sensor de infravermelho ésuficiente para detectar ob-

jetos a uma determinada distância, ou se o sensor estéreo pode atualizar a uma velocidade

adequada para a velocidade do robô, ou se existe potência suficiente disponível para o

sonar produzir leituras confiáveis.

• Cartógrafo: Responsável por criar, armazenar, e manter atualizado os mapas e informa-

ções espaciais. Ele também é responsável por métodos de acesso a esses dados.

• Planejador da Missão: Interage com o usuário humano para definir e construir planos

para realizar a missão.

• Monitor de Desempenhoe Solucionador de Problemas: Permitem que o robô perceba se

está fazendo progresso no cumprimento de sua tarefa.

Algumas arquiteturas utilizam estes componentes em camadas da arquitetura mais voltada

às atividades deliberativas e de interface com a camada reativa de execução das tarefas que

utiliza comportamentos. Entretanto, podem haver arquiteturas nas quais algumas das funções

apresentadas se encontram distribuídas, embutidas em vários dos comportamentos presentes na
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arquitetura. Nestas arquiteturas pode ser difícil identificar um módulo específico para cada uma

destas funções.

Alguns exemplos de arquiteturas consideradas híbridas neste trabalho são: AuRA, SFX,

DAMN, Saphira, Arquitetura de Agente (Animated Agent), Planejador-Reator, DD&P, e arqui-

teturas de três camadas, tais como, SSS, Atlantis, arquitetura 3T, e a arquitetura genérica do

LAAS-CNRS.

3.1 AuRA

A arquitetura AuRA (Autonomous Robot Architecture) proposta por Arkin (1986, 1987b)

foi uma das primeiras arquiteturas híbridas (deliberativa/reativa). A parte deliberativa da ar-

quitetura é composta por um planejador hierárquico baseadoem técnicas tradicionais de inteli-

gência artificial. Este planejador utiliza o conhecimento sobre o ambiente e o conhecimento a

respeito dos comportamentos disponíveis no sistema para configurar a parte reativa responsável

pela execução da missão ou tarefa do robô. A parte reativa da arquitetura é composta por um

controlador de comportamentos baseados na teoria de esquemas (ARBIB, 1992) (Figura 3).
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R
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Objetivos 
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do Usuário
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Componentes 
Deliberativos

Componentes 
Reativos

Figura 3: Arquitetura AuRA.

O planejador hierárquico é composto de umplanejador de missão, de ummódulo de raci-

ocínio espacial, e umseqüenciador de plano de execução. À semelhança dos sistemas de pla-

nejamento tradicionais (ALBUS; MCCAIN; LUMIA , 1989; MEYSTEL, 1986; SARIDIS; VALVANIS ,

1987), o nível mais alto na hierarquia de planejamento é ocupado peloplanejador de missão,

responsável por estabelecer objetivos de alto-nível para orobô e restrições dentro das quais o

robô deve operar. No nível intermediário da hierarquia estáo módulo de raciocínio espacial,

originalmente chamado de navegador (ARKIN , 1987b). Ele utiliza o conhecimento cartográfico
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do ambiente, armazenado em uma memória de longa duração, para construir uma seqüência de

trechos de navegação que devem ser executadas pelo robô paraque a missão possa ser comple-

tada. Por fim, o nível mais baixo na hierarquia de planejamento é ocupado peloseqüenciador

de plano, também chamado de piloto em trabalhos anteriores. Para cada trecho de navegação

gerado pelo módulo de raciocínio espacial, o seqüenciador de plano especifica um conjunto de

comportamentos motores que devem ser enviados para execução. Na implementação original,

o seqüenciador de planoera um sistema rudimentar baseado em regras. Mais recentemente ele

foi implementado como um seqüenciador de estados finitos (MACKENZIE; CAMERON; ARKIN,

1995). Finalmente, a coleção de comportamentos (esquemas)especificada pelo seqüenciador

de plano é enviada para execução no robô. Neste ponto, a deliberação acaba e se inicia a exe-

cução reativa.

O controlador de esquemasé responsável pelo controle e monitoramento dos comporta-

mentos reativos em tempo de execução. Cada comportamento motor (ou esquema) é associado

a um esquema perceptivo capaz de prover o estimulo requeridopara um determinado compor-

tamento. Esta percepção orientada à ação é a base para esta forma de navegação baseada em

comportamento (ARKIN , 1990). Cada comportamento gera um vetor de resposta de modo aná-

logo ao método de campos potenciais. Os esquemas operam de forma assíncrona transmitindo

seus resultados para um processo (mover-robô) que soma e normaliza estas entradas e transmite

o resultado para um sistema de controle de baixo nível responsável pela execução.

Uma vez que a parte reativa começa a ser executada, a parte deliberativa não é reativada a

menos que seja detectado uma falha na parte reativa, que tipicamente é indicada por uma falta de

progresso na execução da tarefa. Neste ponto, o planejador hierárquico é reativado uma camada

por vez, começando da camada inferior e partindo para a camada superior, até que o problema

seja resolvido. Primeiramente o seqüenciador do plano é chamado para que forneça uma nova

configuração de comportamentos. Esta configuração é determinada pela informação local sobre

o ambiente armazenada em uma memória de curto prazo. Se isso não for suficiente, ou seja,

a rota está completamente obstruída dentro do contexto local, o módulo de raciocínio espacial

é chamado e tenta estabelecer um novo caminho que desvie da região onde está ocorrendo o

problema. Se ainda assim isso não se mostrar satisfatório, oplanejador de missão é chamado e

o usuário é informado da dificuldade, podendo desistir da missão ou reformulá-la.

A arquitetura AuRA é uma arquitetura bastante modular, flexível e geral. Como os com-

ponentes da arquitetura são modulares, eles podem ser substituídos de acordo com a aplicação

e evolução das tecnologias utilizadas para implementar cada um desses módulos. Além das

características mencionadas, a arquitetura AuRA também permite que o sistema possa se adap-
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tar utilizando métodos de aprendizado. A adaptação é feita alterando-se a importância ou peso

dado a cada um dos esquemas motores utilizados na realizaçãoda tarefa.

3.2 SFX

A arquitetura SFX (Sensor Fusion Effects) (MURPHY; ARKIN, 1992;MURPHY; MALI , 1997;

MURPHY, 2000) começou como sendo uma extensão da arquitetura AuRA para introduzir mó-

dulos que pudessem tratar de forma mais robusta a informaçãosensorial. Para isso foram intro-

duzidos módulos de fusão sensorial e módulos para lidar com eventual falha nos sensores, que

permitem a recuperação do robô quando estas falhas acontecem. Com o tempo, surgiu a arqui-

tetura SFX (Figura 4) a partir de uma reorganização dos componentes reativos e deliberativos

da arquitetura AuRA.
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Comportamentos
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Quadro negro de 
comportamentos

Quadro 
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realimentação para 
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Figura 4: Arquitetura SFX.

O parte deliberativa da arquitetura SFX é dividida em módulos ou agentes especializados

em uma área de competência. Em uma camada deliberativa superior está oplanejador de mis-

sãoque é responsável em interagir com o homem e especificar as restrições da missão. Em

uma camada deliberativa inferior, subordinados ao planejador de missão, estão os módulos que

gerenciam os recursos do sistema, ou seja,planejador de tarefa, gerente de sensores, egerente

de atuadores. Cada um destes módulos atuam de forma paralela, cooperando uns com os outros

para encontrar um conjunto de comportamentos satisfatórios que possam realizar a missão aten-

dendo às restrições dadas pelo planejador de missão. Estes gerenciadores utilizam técnicas de

Inteligência Artificial para planejamento, seqüenciamento, e resolução de problemas, para de-
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terminar qual a melhor forma de alocar os recursos em termos de sensores e atuadores dado um

conjunto de esquemas motores e perceptivos, de forma que o robô possa apresentar um deter-

minado comportamento. Nesta camada deliberativa inferiortambém se encontra ocartógrafo

e agentes para monitorar o desempenhodo sistema. O cartógrafo é responsável pelo mapea-

mento usado no planejamento da tarefa. Os agentes que monitoram o desempenho procuram

observar o progresso do robô em direção ao seus objetivos, e são capazes de perceber quando o

robô não está obtendo sucesso em alcançar estes objetivos.

A parte reativa da arquitetura SFX é dividida em duas camadas: uma camada composta de

comportamentos estratégicos e outra de comportamentos táticos. Os comportamentos estraté-

gicos ditam qual deve ser o comportamento geral do robô, como, por exemplo, qual a direção

estratégica deve ser seguida para se chegar a uma posição de destino. Os comportamentos táti-

cos se preocupam com a situação imediata do robô, como, por exemplo, desvio de um obstáculo.

Os comportamentos táticos agem como filtros garantindo que orobô opere de maneira segura ao

atender a situação imediata do robô sem se desviar do objetivo da tarefa indicado pelos compor-

tamentos estratégicos. De certa forma isto é similar ao método de subsunção (BROOKS, 1986),

ou seja, alguns comportamentos fundamentais sobrescrevemoutros. No entanto, na arquitetura

SFX, ao contrário da arquitetura de subsunção, são os comportamentos táticos de nível mais

baixo que sobrescrevem os comportamentos estratégicos de nível mais alto (MURPHY, 2000).

3.3 DAMN

A arquitetura DAMN (Distributed Architecture for Mobile Navigation) foi desenvolvida por

Rosenblatt (1995, 1997a, 1997b) (Figura 5). É uma arquitetura comportamental, distribuída,

flexível, que se diferencia das demais pelo seu mecanismo de coordenação.

Gerenciador de 
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Veículo

Desvio de 
Obstáculos

Alcançar 
Objetivo

Evitar 
Tombamento do 

Veículo

Seguir Estrada Manter Direção

votos

pesos comandos

Figura 5: Arquitetura DAMN.

Nesta arquitetura, cada comportamento é um módulo responsável por completar uma deter-
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minada tarefa, ou cuidar de um aspecto de controle influenciando as ações do robô. Estes com-

portamentos funcionam de forma assíncrona e em paralelo, sendo que cada um gera sua saída

em intervalos de tempo próprios dependendo do processamento interno do comportamento.

Comportamentos reflexivos geram uma saída a 10Hz, outros comportamentos que armazenam

informações locais podem gerar uma saída a 1Hz, enquanto planejadores que utilizam informa-

ções globais armazenadas em uma representação interna do ambiente podem gerar uma saída

a 0.1Hz. Para controle do robô, define-se nesta arquitetura um conjunto de ações e respostas

que o robô pode ter. A saída de cada comportamento é feita na forma de um conjunto de votos

a favor e contra um conjunto destas ações e respostas. Um árbitro faz a fusão desses votos e

seleciona as ações vencedoras. Na arquitetura podem existir múltiplos árbitros, cada um para

um tipo de ação diferente, como, por exemplo, controle de velocidade e controle de direção. A

arbitragem de cada ação ocorre de forma independente. Cada árbitro toma o cuidado de fazer

uma interpolação dos valores de controle para evitar efeitos de discretização na atuação do robô.

Vale ressaltar que apesar dos votos terem que passar pelo árbitro antes de resultar em um

comando para o robô, a função do árbitro é bastante simples não resultando em um gargalo

central no sistema.

Na arquitetura DAMN, comportamentos deliberativos e reativos compartilham concorren-

temente o controle do robô, permitindo que o robô opere de forma estratégica para atingir um

objetivo, ao mesmo tempo que preserva a capacidade tática deresponder rapidamente a situ-

ações imprevistas e de emergência. Cada comportamentos dentro da arquitetura pode ter um

peso que reflete na sua prioridade em controlar o veículo. Um módulo de raciocínio, que ge-

rencia os modos de operação do robô, pode ser usado para variar estes pesos durante o curso

da missão, de acordo com o conhecimento que o sistema tem sobre quais comportamentos são

mais relevantes em determinadas situações. Mesmo que alguns comportamentos possam ter

pesos maiores em determinadas circunstâncias, comportamentos com menor prioridade não são

totalmente ignorados e continuam influenciando as ações do robô. Por esse motivo a arquitetura

não pode ser considerada hierárquica na maneira em que deliberação é combinada com reação.

Os comportamentos podem manter uma representação interna complexa do mundo. Isso

permite que o robô possa ser guiado por um plano de movimento criado a partir de uma re-

presentação do ambiente, e conseqüentemente, que o planejador participe do controle do robô.

Uma das formas de planejamento utilizada pela arquitetura éo método de programação dinâ-

mica que permite estabelecer qual a melhor forma de se chegara uma posição de destino no

ambiente a partir de qualquer posição inicial do robô (ROSENBLATT; PAYTON, 1989).

Conceitualmente, os comportamentos na arquitetura DAMN podem ser divididos em três
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níveis de competência: o nível de segurança, de movimento, ede objetivos. O nível de segu-

rança possui comportamentos que garantem a integridade física do robô, tais como, desvio de

obstáculo e comportamentos para garantir que restrições dinâmicas do robô possam ser atendi-

das. O nível de movimento possui comportamentos que adicionam movimentos básicos úteis

ao robô, tais como, seguir estrada e comportamentos para permitir tele-operação. O nível de ob-

jetivos possui comportamentos que buscam atingir algum objetivo de nível maior e geralmente

utilizam informação contida na representação do ambiente.É importante observar que estes ní-

veis são conceituais e não implicam necessariamente em uma hierarquia dentro da arquitetura.

Estes níveis são convenientes para descrever a maneira incremental como o sistema pode ser

desenvolvido, começando pelo nível de segurança e evoluindo em direção ao nível de objetivo.

3.4 Arquitetura de agente

A arquitetura de agente (Animated Agent Architecture) proposta por Firby, Prokopowicz e

Swain (1998) é uma arquitetura desenvolvida com o intuito deser usada em robôs que trabalham

em um ambiente junto a seres humanos (Figura 6).
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Figura 6: Arquitetura de Agente

A arquitetura possui duas camadas principais. A camada de nível mais baixo é composta

por habilidades de percepção e atuação. Estas habilidades correspondem a processos contínuos,

ou seja, controladores de malha fechada implementados de forma modular para controlar os

sensores e atuadores do robô. Cada habilidade pode ser habilitada ou desabilitada de forma
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independente e assíncrona permitindo que a camada inferiorda arquitetura seja reconfigurada

em tempo de execução. As habilidades podem se comunicar entre si e podem sinalizar à camada

superior da arquitetura quando algum estado específico é atingido pelo robô, ou quando algo de

interesse para a tarefa é encontrado no ambiente.

A camada de nível mais alto na arquitetura é responsável pelaexecução das tarefas. Esta

camada superior é composta principalmente por um executor de planos reativos responsável por

selecionar uma seqüência de ações e programar o nível inferior em tempo de execução. Este

nível de seqüenciamento para execução de tarefa foi implementado utilizando o sistema RAP

(Reactive Action Packages).

O sistema RAP usado na camada de nível superior da arquiteturaparte de um plano não

muito detalhado composto de tarefas em um alto nível de abstração. Em tempo de execução o

sistema vai detalhando cada vez mais estas tarefas em níveisde abstração cada vez menores,

até chegar em tarefas primitivas que podem ser executadas por habilidades no nível inferior

da arquitetura. Para detalhar tarefas o sistema usa uma biblioteca hierárquica de métodos que

definem como este refinamento de tarefas pode ser feito, e também utiliza o estado atual do

robô e informações do ambiente representado por um modelo domundo.

3.5 Arquiteturas de três camadas

Nas arquiteturas de três camadas, deliberação e reação estão geralmente divididas em duas

camadas distintas. Entre estas duas camadas existe uma camada intermediária responsável por

coordenar deliberação e reação. A camada reativa é a camada de nível inferior responsável pelo

controle do robô com o uso de comportamentos, a camada deliberativa é a camada de nível

superior responsável pelo planejamento, e a camada intermediária faz a conexão entre as duas

camadas por meio de um mecanismo de seqüenciamento que determina quais comportamentos

devem estar habilitados em cada situação de forma que o robô execute o plano determinado

pelo planejamento. As três camadas geralmente operam de forma paralela.

Alguns exemplos de arquiteturas de três camadas são: a arquitetura SSS (CONNELL, 1992),

a arquitetura Atlantis (GAT, 1991), a arquitetura genérica do LAAS-CNRS (NOREILS; CHATILA,

1995;ALAMI et al., 1998), e a arquitetura 3T (FIRBY, 1989;BONASSO, 1991;BONASSO; DEAN,

1996).

É interessante notar que embora possuam três camadas, cada uma destas arquiteturas se

distingue uma das outras pela forma como cada uma das camadasfunciona, e também pela

forma como acontece a comunicação entre as camadas da arquitetura. Por exemplo, a arquite-
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tura SSS se baseia no mecanismo de subsunção para realizar o seqüenciamento. A arquitetura

3T inicialmente utilizava um sistema de seqüenciamento chamado REX/GAPPS desenvolvido

por Kaelbling (1987, 1988) e posteriormente passou a utilizar um sistema chamado RAP (Re-

active Action Packages) desenvolvido por Firby (1989). Já a arquitetura Atlantis utilizava RAP

para fazer o seqüenciamento, e então partiu para um novo sistema ou linguagem chamado ESL

(GAT, 1997).

3.5.1 Atlantis e 3T

A arquitetura Atlantis é uma arquitetura híbrida de três camadas proposta por Gat (1991).

Os componente responsáveis por cada uma das camada da arquitetura são chamados deCon-

trolador, Deliberador, eSeqüenciador(Figura 7).
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Status

Inovação

Ativação

Resultados

Figura 7: Arquitetura Atlantis.

O Controladoré formado por um conjunto de habilidades ou comportamentos primitivos.

Estes comportamentos são controladores de malha fechada que associam sensores a atuado-

res de forma intima por meio de uma função de transferência. Pode-se citar como exemplo

de comportamento: seguir uma parede, mover para uma posiçãode destino enquanto se evita

colisões, e mover através de uma porta aberta. Cada uma destashabilidades é habilitada ou

desabilitada por uma entrada externa ao componenteControlador. A arquitetura impões algu-

mas restrições aoControlador. Por exemplo, o tempo necessário para calcular uma iteraçãodo

algoritmo usado no comportamento deve ser pequeno o suficiente para que o robô seja operado

de forma estável. Além disso, deve-se evitar o armazenamento interno de informações sobre o

ambiente noControlador. Quando for necessário, a informação armazenada internamente deve

ser efêmera, ou seja, guardada somente por um intervalo conhecido de tempo e descartada em

seguida. Dessa forma, se, por algum motivo, essa informaçãodeixar de representar a realidade,
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o erro ficará restrito ao intervalo conhecido e pequeno de tempo durante o qual essa informa-

ção esteve armazenada. Por fim, cada comportamento noControladordeve reconhecer quando

acontece uma falha nele mesmo, e avisar outros componentes da arquitetura para que alguma

providência possa ser tomada a respeito.

O Seqüenciadorseleciona o comportamento primitivo que deve ser usado noControlador

em um dado momento, e fornece parâmetros para a execução desse comportamento. O robô é

conduzido a realizar tarefas complexas quando se alterna deum comportamento ao outro em

momentos estratégicos. Portanto, oSeqüenciadordeve ser capaz de responder de forma condi-

cional à situação atual do robô, qualquer que seja ela. Para isso utiliza-se um método de seqüen-

ciamento condicional. Neste método, de certa forma, a história de execução do robô é levada

em consideração. Um plano de execução complexo motivado pela maneira como instruções

humanas são seguidas é usado. Em geral, estes planos de execução são descritos utilizando lin-

guagens desenvolvidas especialmente para este propósito,tais como RAP (FIRBY, 1989), PRS

(GEORGEFF; LANSKY, 1987), Linguagem de Comportamento (BROOKS, 1989), REX/GAPPS

(KAELBLING , 1987, 1988;BONASSO, 1992), e ESL (GAT, 1997). Na arquitetura Atlantis é utili-

zada a linguagem ESL.

O Deliberadoré responsável pelo planejamento e pelo modelo do mundo. Ele se comunica

com o restante do sistema respondendo a pedidos específicos provenientes doSeqüenciador.

Em termos de restrição temporal, os algoritmos usados noDeliberadorsão os que levam maior

tempo dentro do sistema para serem executados. Várias transições entre comportamentos pri-

mitivos podem ocorrer entre o instante de tempo em que o algoritmo é invocado e o momento

em que ele gera o resultado.

A arquitetura 3T desenvolvida por Bonasso et al. (1997) é muito semelhante à arquitetura

Atlantis pois ambas surgiram do mesmo trabalho. Entretanto, a arquitetura 3T utiliza uma re-

presentação diferente na camada de seqüenciamento. A 3T utiliza RAP e a Atlantis utiliza ESL.

Além disso, na Atlantis a camada do seqüenciador é responsável por grande parte do controle,

e é esta camada que controla a operação do planejador (camadadeliberativa). A camada de

seqüenciamento da Atlantis pede por trechos de planejamento conforme necessário. Na 3T, a

iniciativa parte do deliberador que produz planos geralmente completos que são executados pelo

seqüenciador (BONASSO et al., 1997). Entretanto, nada impede que na Atlantis oSeqüenciador

peça aoDeliberadorum plano completo de ação, e que na arquitetura baseada em RAP algorit-

mos deliberativos sejam invocados em tempo de execução pararesponder pedidos específicos

do seqüenciador.
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3.5.2 SSS

A arquitetura SSS (servo, subsumption, esymbolic) foi desenvolvida no Centro de Pesquisa

T.J. Watson da IBM, e como o próprio nome sugere, ela pode ser dividida em três camadas

(CONNELL, 1992) (Figura 8). Cada camada utiliza tecnologias diferentes para lidar com parte

do problema.
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Figura 8: Arquitetura SSS.

A camada de nível mais baixo da arquitetura é formada por controladores servo convenci-

onais de malha fechada e processadores de sinais. Este nívelé composto principalmente por

dois controladores de velocidade, um para translação e outro para rotação, que operam a 256Hz.

Todos os cálculos para controle PID e geração de perfis de aceleração são feitos nesta camada.

No nível intermediário estão comportamentos, ou controladores, reativos multi-agentes.

Esta camada se baseia na arquitetura de subsunção e juntamente com o nível de controle servo

é responsável pelo controle tático do robô. Os comportamentos reativos agem no nível de

controle servo ajustando a referência para as malhas de realimentação, por exemplo, definindo

a velocidade das rodas. A interface sensorial entre o nível servo e a camada de comportamentos

ocorre por meio de filtros que reconhecem situações relevantes em que o robô se encontra a

partir da leitura de sensores. Os comportamentos neste nível intermediário operam na ordem de

7.5Hz.

Finalmente, no nível superior, estão sistemas simbólicos de inteligência artificial baseados

em representações internas. O sistema simbólico utiliza uma tabela de contingência que possui

alguns planos de ações pré-compilados para responder a determinados eventos. Nesta camada

também podem ser usados mapas geométricos com pouca precisão que armazenam a direção

e distância entre intersecções relevantes no ambiente. Um plano de navegação é determinado

a partir desta representação, e os comportamentos no nível de subsunção (camada intermediá-
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ria) são configurados para cada segmento da rota de navegação. Dessa forma, a interface de

comando entre o nível simbólico e o nível de subsunção é feitapela habilitação e definição dos

parâmetros para cada comportamento. A interface sensorialentre a camada de comportamento

e a camada simbólica acontece por meio de um mecanismo que verifica eventos. Um evento

acontece quando várias situações se tornam válidas. Por exemplo, quando o sistema reconhece

que o robô não está no objetivo e também não tem feito progresso. Neste caso, o evento "cami-

nho bloqueado"é transmitido à camada simbólica.

Os três níveis da arquitetura se formam a partir de uma discretização progressiva do espaço

e do tempo. Na camada de baixo nível, os controladores servo esensores operam praticamente

no espaço e tempo contínuo. Na camada intermediária, baseada em comportamentos, existe a

necessidade de identificar algumas situações com o auxílio dos sensores. Dessa forma, esta ca-

mada trabalha com uma discretização dos possíveis estados do mundo em um pequeno número

de categorias dependendo da tarefa. Já o sistema simbólico na camada de alto nível da arqui-

tetura vai mais além e discretiza o tempo em termos de eventossignificativos. Nesta camada

utiliza-se termos como "faça X depois de Y"ou "faça A até que B aconteça".

Ao comparar a arquitetura SSS com a arquitetura Atlantis, pode-se notar que na arquitetura

Atlantis cada comportamento é responsável em reportar seu progresso e indicar a ocorrência

de falha. Na SSS, são os eventos externos e não os estados internos que indicam se ocorreu

falha no sistema e este deve ser reconfigurado. Além disso, naAtlantis, uma vez que um plano

é gerado pelo sistema deliberativo, a camada de seqüenciamento fica responsável em executar

este plano havendo apenas a possibilidade de ajustes simples no plano. Na arquitetura SSS,

a camada simbólica fica de certa forma dentro da malha de controle durante a execução da

tarefa. A tabela de contingência na camada simbólica da SSS permite que decisões possam ser

tomadas de forma rápida enquanto o sistema simbólico se preocupa em replanejar a estratégia

e monitorar a execução de cada etapa.

É importante notar também que apesar da arquitetura SSS ser considerada uma arquite-

tura de três camadas, as suas camadas não correspondem diretamente às camadas de outras

arquiteturas. Nas outras arquiteturas, a camada de nível inferior corresponde à camada de ní-

vel intermediário da arquitetura SSS. A camada de controle servo da SSS aparece nas outras

arquiteturas como parte da camada de comportamento ou como funções implícitas do robô, e

portanto não consideradas na arquitetura. Já a camada deliberativa da SSS possui os elementos

presentes nas duas camadas de nível mais alto das demais arquiteturas de três camadas.
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3.5.3 Arquitetura genérica do LAAS-CNRS

Desenvolvida pelo LAAS-CNRS (NOREILS; CHATILA, 1995; ALAMI et al., 1998), esta ar-

quitetura híbrida genérica possui três camadas principais: nível funcional, nível de execução e

nível de decisão.

O nível funcional é composto por uma coleção de módulos responsáveis pelas funções de

percepção e ação do robô. Estes módulos funcionais podem trocar informações entre si e são

independentes do hardware do robô. Dentre os módulos da camada funcional pode-se citar

planejadores baseados em mapa, módulos para desvio de obstáculo, módulos de mapeamento e

localização, etc.

O nível intermediário da arquitetura controla e coordena a execução das funções distribuídas

nos módulos de acordo com os requisitos da tarefa. Este controle e coordenação é feito ativando

ou desativando os módulos do nível funcional.

O nível de decisão é o mais simbólico, e é responsável por produzir um plano de tarefa

e supervisionar sua execução ao mesmo tempo que responde a eventos gerados pelo nível in-

termediário. O nível de decisão pode ter várias camadas de acordo com a aplicação do robô.

A estrutura básica de cada uma destas camadas é um par planejador/supervisor que permite

integrar deliberação e reação. Dependendo da aplicação, cada camada do nível de decisão

pode utilizar uma abstração diferente de representação, algoritmos diferentes, e ter requisitos

de tempo diferentes. Por exemplo, um nível de decisão pode ser decomposto em duas camadas.

Uma camada responsável por planejar e supervisionar a missão dividindo-a em tarefas, e outra

camada responsável por planejar uma tarefa, refinando-a ainda mais, e supervisionar a execução

desta tarefa.

A arquitetura define uma série de ferramentas de representação, programação e métodos de

processamento usados para atender os requisitos de cada um dos níveis da arquitetura. Utili-

zando estas ferramentas é possível fazer uma validação temporal e lógica das propriedades da

parte reativa do sistema.

De forma geral, esta arquitetura se assemelha à arquitetura3T conforme descrito por Bo-

nasso et al. (1997). No entanto a 3T é baseada principalmentena hierarquia existente entre o

planejador e o seqüenciador, ou seja, um plano é definido e então executado pela parte reativa.

Na arquitetura desenvolvida pelo LAAS-CNRS a estrutura planejador/supervisor permite que

a reação seja feita durante o planejamento e não após ele. Além dessa diferença estrutural, a

arquitetura 3T utiliza RAP na camada de seqüenciamento, e esta arquitetura usa o sistema PRS.



48

3.6 Saphira

A arquitetura Saphira (KONOLIGE; MYERS, 1998; SAFFIOTTI; RUSPINI; KONOLIGE, 1993;

SAFFIOTTI; KONOLIGE; RUSPINI, 1995; CONGDON et al., 1993), representada na Figura 9, tem

como componente central uma representação do ambiente ao redor do robô chamada de LPS

(Local Perceptual Space) que auxilia tanto na reatividade quanto na deliberação do sistema.

A maior parte das ações são planejadas e executadas tendo como base este conhecimento. A

representação LPS permite que sejam utilizados vários níveis de interpretação de informação

sensorial, como também, informação fornecidaa priori na forma de mapas. Em um dos níveis

de representação do LPS, uma grade semelhante a uma grade de ocupação (MORAVEC; ELFES,

1985) pode ser construída a partir da fusão de leituras sensoriais. Representações mais analíticas

que interpretam elementos desta grade podem ser adicionadas em outro nível de representação

do LPS, como por exemplo, pode-se usar uma reta para representar uma superfície linear no

ambiente. Além disso, em um outro nível, podem ser utilizados descrições semânticas tais

como portas e corredores. Estes elementos que carregam uma descrição semântica do mundo

são chamados de artefatos, e podem ser resultados de uma interpretação feita a partir de leituras

de sensores, ou podem até mesmo resultar de uma interpretação de um mapa fornecidoa priori.

PRS-Lite

Biblioteca de 
Schema

Localização e 
Mapeamento

Percepção 
Espacial  Local 

(LPS)

Tarefas de 
Navegação

Planejador 
Topológico

Comportamentos 
Reativos

Comportamentos 
Orientados a 

Objetivo

AtuadoresSensores

Rastreamento de 
Pessoas

Reconhecimento 
de Objetos

Contrução de 
Superfície

Informação de 
Profundidade

Entrada de Voz

Figura 9: Arquitetura Saphira.

Saphira é uma arquitetura baseada em comportamentos, ou seja, o controle do robô é de-

composto em pequenas unidades de comportamentos básicos, tais como, desvio de obstáculos

e se mover ao longo de um corredor. O que diferencia a arquitetura Saphira das demais é que
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os comportamentos são escritos e combinados utilizando técnicas baseadas em lógica nebulosa

(SAFFIOTTI; RUSPINI; KONOLIGE, 1993;SAFFIOTTI, 1997).

Cada comportamento, por meio de uma função de desejo, indica quanto ele deseja que uma

ou mais variáveis de controle tenham um determinado valor. Estas variáveis pode ser, por exem-

plo, velocidade de translação, velocidade de rotação, estado de uma garra para manipulação, etc.

O valor final da variável de controle é calculado a partir de uma média que considera uma fun-

ção de peso baseada na prioridade do comportamento dentro docontexto atual da aplicação.

Assim o robô pode, por exemplo, levar em consideração o seu objetivo de navegação ao desviar

de um obstáculo de forma reativa. Este tipo de coordenação que atribui prioridades aos compor-

tamentos dependendo do contexto é de certa forma semelhanteao método de esquema motor

utilizado por Arkin (ARKIN , 1987a, 1989a) na arquitetura AuRA onde cada comportamento é

definido por um campo potencial artificial (KHATIB , 1985).

Na arquitetura Saphira, os comportamentos reativos de nível mais baixo e que são sensíveis

ao tempo de resposta, como por exemplo, desvio de obstáculos, dependem de um processa-

mento simples dos sensores. Por isso utilizam como entrada as leituras diretas dos sensores

ou então estas leituras após passarem por algum tipo de transformação ou filtro. Informações

disponíveis na representação LPS também podem ser usadas, tais como obstáculos no mapa de

grades.

Comportamentos mais complexos que buscam cumprir algum tipode objetivo servem de

guia para os comportamentos reativos e geralmente utilizaminformação do LPS contidas em

um nível de representação mais elevado, tais como superfícies e artefatos. Um exemplo disso é

o comportamento de seguir corredor que utiliza retas identificadas no mapa para se manter no

corredor mesmo na presença de portas ao longo do mesmo. Posições de controle para navegação

são adicionadas no LPS como artefatos e usadas para guiar comportamentos mais elaborados

de navegação.

Cada comportamento é responsável pelo controle do robô em umadeterminada situação.

Mas para que o robô possa cumprir uma tarefa, os comportamentos são seqüenciados e o pro-

gresso monitorado por um controlador baseado em PRS (Procedural Reasoning System) cha-

mado de PRS-Lite.

O PRS-Lite fornece uma estrutura por meio da qual é possível especificar e gerenciar as ta-

refas de um robô. Assim como em outros controladores de tarefa, o PRS-Lite é capaz de integrar

de forma suave atividades que buscam cumprir objetivos, e atividades acionadas por eventos.

Ele é capaz de responder em tempo hábil a mudanças inesperadas no ambiente, e decompor

tarefas de forma hierárquica. Além destas características, o PRS-Lite possui algumas que são
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próprias, tais como, gerenciar processos contínuos, possuir um conjunto rico de mecanismos de

controle declarativo, e possuir uma semântica de objetivosque substitui conceitos de sucesso e

falha por níveis de satisfação em relação ao objetivo.

Geralmente, linguagens de seqüenciamento modelam uma tarefa utilizando eventos para

ativar a transição entre um comportamento e outro. Muitas vezes mesmo quando cada com-

portamento é um processo contínuo, no momento da transição entre comportamentos ocorre

uma descontinuidade na execução da tarefa. Por meio do PRS-Lite é possível especificar uma

transição suave entre um comportamento e outro.

A arquitetura Saphira assume que o robô é uma plataforma móvel capaz de oferecer serviços

básicos utilizando um protocolo específico. Então os componentes do Saphira se comunicam

com o robô por meio de uma interface cliente/servidor. Dessaforma é possível utilizar esta

arquitetura em diferentes robôs desde que estes utilizem o protocolo usado pelo Saphira.

3.7 Planejador-Reator

A arquitetura Planejador-Reator foi proposta por Lyons e Hendriks (1992, 1995) para inte-

grar planejamento e reatividade (Figura 10). A arquiteturapossui dois componentes principais

que funcionam de forma paralela: o sistema reativo, ouReator; e o sistema de planejamento,

ouPlanejador.

Planejador Reator Mundo

Adaptação

Percepção Sensoriamento

AçãoObjetivos

Figura 10: Arquitetura Planejador-Reator.

O Reatoré formado por uma rede de comportamentos reativos, ou seja, composições entre

percepções sensoriais e ações motoras. OReatoré um sistema de tempo real que continua-

mente inspeciona o ambiente ao redor do robô e produz uma açãosempre que qualquer um

de seus comportamentos reativos estiver ativado. Diferentemente de um executor de planos de

ação, oReatorage independentemente doPlanejador, podendo produzir um comportamento

útil mesmo sem planejamento.

O Planejadornão é encarado como um sistema de nível mais elevado que gera um plano de

ação que deve ser executado pelos níveis inferiores. Nesta arquitetura, o planejador é visto como
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um sistema que está no mesmo nível hierárquico doReator. Ele ajusta oReatorcontinuamente,

de forma incremental, para que este produza um comportamento geral apropriado, capaz de

alcançar os objetivos da aplicação. Este ajuste é feito por meio de pequenas adaptações na

configuração do sistema reativo. Estas adaptações são feitas para lidar com eventuais mudanças

no objetivo ou no ambiente. Para fazer estes ajustes, oPlanejadorutiliza como entrada: um

modelo do ambiente no qual o robô está operando, uma descrição da estrutura do reator, e

também informações do usuário sobre os objetivos que devem ser alcançados.

O Reatoré descrito por um modelo formal chamado RS (Robot Schema) que é usado para

representar planos flexíveis de ação para o robô. Com o auxíliodeste modelo formal, o compor-

tamento doReatore as regras por meio das quais oReatoré modificado podem ser analisadas

matematicamente. Com isso determina-se as restrições que oPlanejadordeve obedecer para

que adaptações seguras noReatorpossam ser feitas garantindo a convergência em direção ao

Reatordesejado.

O conhecimento utilizado peloPlanejadoré diferente do tipo de conhecimento utilizado

peloReator. A informação sensorial usada peloReatorserve para determinar se um comporta-

mento reativo deve ser ativado ou não. Já oPlanejadorutiliza informação sensorial para prever

o futuro progresso do ambiente e dostatusdoReator.

Ao comparar esta arquitetura com a SSS, percebe-se que nas duas arquiteturas os compo-

nentes deliberativos e reativos se interagem de forma assíncrona permitindo que planejamento

e reação ocorram simultaneamente, ambos agindo de forma mais intensa no controle do robô.

A diferença, no entanto, está na forma com que o componente deliberativo atua sobre o com-

ponente reativo. Na arquitetura SSS, o componente deliberativo atua apenas habilitando e de-

sabilitando comportamentos, enquanto que na arquitetura Planejador-Reator, comportamentos

completamente novos podem ser gerados pois o planejador modifica de forma incremental a

estrutura do reator.

Assim como na arquitetura AuRA, a arquitetura Planejador-Reator também se baseia em

esquemas, e ocorre interação assíncrona entre deliberaçãoe reação. No entanto, na AuRA

um plano é gerado e então executado, podendo haver adaptaçãonos parâmetros do sistema

reativo. Na arquitetura Planejador-Reator, o planejador faz adaptações incrementais no sistema

reativo, principalmente na sua estrutura ao invés de adaptar apenas os parâmetros. A arquitetura

Planejador-Reator se beneficia de aplicações onde a repetitividade da tarefa pode ser explorada

para que o sistema melhore de forma iterativa e incremental seu desempenho.
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3.8 DD&P

DD&P é uma arquitetura híbrida de duas camadas (HERTZBERG; SCHöNHERR, 2001). A

camada reativa é definida utilizando uma estrutura chamada DD (Dual Dynamics). Os com-

portamentos na camada reativa são especificados como sendo sistemas dinâmicos contínuos

expressos na forma de equações diferenciais ordinárias. Além disso, cada comportamento

especifica, de forma separada, a sua ação física resultante,e um valor escalar subjetivo que

representa o grau de confiança que o comportamento tem de que ele é apropriado. Os compor-

tamentos DD são organizados em níveis hierárquicos. Cada nível influencia o outro, e o nível 0

age diretamente nos atuadores do robô.

A camada deliberativa da arquitetura DD&P é responsável pelo planejamento que age in-

fluenciando qualquer nível da camada DD. O planejamento de ação é feito de forma semelhante

aos métodos clássicos de Inteligência Artificial. Entretanto, o método utilizado é capaz de gerar

rapidamente um plano bastante curto e abstrato. Este plano de ação é colocado em uma área de

acesso compartilhado entre planejador e um componente chamado monitor, responsável pela

execução do plano de ação. Ao iniciar a execução, o monitor copia o plano de ação disponível

nesta área compartilhada para si, permitindo que o plano na área de acesso compartilhado possa

ser sobrescrito. Assim que o planejador acaba de gerar um plano, ele atualiza o plano na área de

acesso compartilhada, e imediatamente começa a preparar umnovo plano ou uma atualização

do plano atual. A idéia é que o planejamento seja feito continuamente, de modo que quando o

monitor acabe de executar um plano curto de ação, ele tenha acesso somente ao plano de ação

que foi gerado recentemente, que por sua vez, se baseia nas informações mais atuais disponíveis

ao sistema.

Na arquitetura DD&P, executar o plano de ação significa interferir no nível de ativação dos

comportamentos de modo que os comportamentos que contribuem para a execução do plano

se sobressaiam, e que os comportamentos que agem no sentido contrário ao plano de execução

sejam abafados.

Além do planejador e monitor, na camada deliberativa tambémexiste uma base de conhe-

cimento do sistema que contém informações sobre fatos atuais e objetivos do robô. Esta base

de conhecimento recebe entradas provenientes do usuário e provenientes de um componente

responsável por manter atualizado o modelo de mundo.

Todos os componentes da arquitetura DD&P trabalham de formaparalela. Esta caracterís-

tica da arquitetura é explorada mediante uma implementaçãofisicamente paralela da arquitetura.
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3.9 Discussão comparativa

Com relação a maneira como planejamento interage com a execução do sistema, quatro es-

tratégias principais podem ser identificadas nas arquiteturas híbridas: seleção, conselho, adapta-

ção, adiamento (ARKIN , 1998). A Tabela 3 mostra as principais características dasarquiteturas

híbridas apresentadas, bem como a estratégia utilizada porcada arquitetura na interface entre

planejamento e execução.

Tabela 3: Principais características das arquiteturas híbridas

Arquitetura Principais Características Estratégia

de Interface

Referências

AuRA planejamento hierárquico; planeja

depois executa; seleção e configu-

ração de comportamentos; esquema

motor;

seleção (ARKIN , 1986) (ARKIN ,

1987b)

SFX componentes deliberativos agem em

paralelo; gerenciador de recursos; fu-

são sensorial; comportamentos indi-

cam falhas neles mesmos; comporta-

mentos em camadas estratégicas e tá-

ticas; seleção e configuração de com-

portamentos; coordenação por meio

de filtros;

seleção (MURPHY; ARKIN,

1992) (MURPHY; MALI ,

1997) (MURPHY, 2000)

DAMN comportamentos deliberativos e rea-

tivos em paralelo; não existe hierar-

quia entre comportamentos; geren-

ciador de pesos; peso de comporta-

mentos depende da situação; com-

portamentos votam em ações;

seleção (ROSENBLATT, 1997a)

(ROSENBLATT, 1997b)

(ROSENBLATT, 1995)

(ROSENBLATT; PAYTON,

1989)
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Tabela 3: Principais características das arquiteturas híbridas (continuação)

Arquitetura Principais Características Estratégia

de Interface

Referências

Agente duas camadas (comportamento e

seqüenciamento); camada de com-

portamento capaz de identificar even-

tos; seqüenciamento em tempo de

execução utiliza RAP; modelo do

ambiente usado para identificar even-

tos, sucesso e falha na execução de

tarefas;

seleção,

adiamento

(FIRBY; PROKOPOWICZ;

SWAIN, 1998)

Atlantis três camadas em paralelo; compor-

tamentos indicam falhas neles mes-

mos; seqüenciador pede ao delibe-

rador informações específicas sobre

o plano; seleção e configuração de

comportamentos; planeja depois exe-

cuta; seqüenciador usa ESL

conselho,

seleção

(GAT, 1991)

SSS três camadas; camada inferior possui

controladores servo; métodos simbó-

licos de deliberação; seleção e con-

figuração de comportamentos; ba-

seada em subsunção; camada su-

perior simbólica é estratégica; ca-

mada intermediária é tática; planeja-

mento e reação formam uma "malha

de controle", mas possuem escopo

espacial e temporal distintos; fa-

lhas e progresso indicados por "even-

tos"percebidos no ambiente;

seleção,

adaptação

(CONNELL, 1992)
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Tabela 3: Principais características das arquiteturas híbridas (continuação)

Arquitetura Principais Características Estratégia

de Interface

Referências

Arquitetura

Genérica

três camadas; planejamento hierár-

quico; planejamento acoplado com

supervisor para cada nível hierár-

quico; planejamento antes e du-

rante execução (auxiliado pelo su-

pervisor); seqüenciamento de mó-

dulos funcionais (comportamentos);

seqüenciador utiliza PRS;

seleção (NOREILS; CHATILA,

1995) (ALAMI et al.,

1998)

Saphira representação do ambiente em dife-

rentes níveis de interpretação; com-

portamentos deliberativos (estratégi-

cos) guiam comportamentos reativos

(táticos); seqüenciador utiliza PRS-

Lite; coordenação por meio de lógica

nebulosa;

seleção,

adiamento

(KONOLIGE; MYERS,

1998) (SAFFIOTTI;

RUSPINI; KONOLIGE,

1993) (SAFFIOTTI;

KONOLIGE; RUSPINI,

1995) (CONGDON et al.,

1993)

Planejador-

Reator

planejamento e reação acoplados for-

mando uma "malha de controle";

configuração de parâmetros e adapta-

ção da estrutura de comportamentos;

novos comportamentos são gerados;

adaptação (LYONS; HENDRIKS,

1992) (LYONS; HEN-

DRIKS, 1995)

DD&P duas camadas; baseada em com-

portamentos paralelos; planejamento

contínuo e incremental; configuração

de parâmetros dos comportamentos;

planeja e depois executa;

seleção,

adaptação

(HERTZBERG; SCHö-

NHERR, 2001)

Ainda relacionado com a forma como planejamento e execução interagem dentro da arqui-

tetura, em algumas arquiteturas como a AuRA, o planejamento ocorre em uma etapa anterior a

execução e só é refeito se necessário. Na arquitetura Atlantis, o seqüenciador toma a iniciativa

de pedir ao planejador por planos de ação conforme necessário. Em outras arquiteturas, planeja-

mento ocorre em paralelo a execução fazendo parte de uma espécie de malha de realimentação,

como no caso da arquitetura SSS, DD&P, e Planejador-Reator. Nestas arquiteturas, o planeja-
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mento é feito de forma incremental, constantemente alterando o sistema reativo de execução

ou fornecendo um trecho de plano de ação para que possa ser executado. O intervalo de cada

interação entre os componentes de planejamento e os componentes de execução pode variar de

arquitetura para arquitetura.

Em relação a forma como planejamento está organizado na arquitetura, em algumas das

arquiteturas híbridas, como a AuRA e a Arquitetura Genérica,o planejamento é hierárquico.

Nestas arquiteturas o planejamento vai sendo detalhado de um nível alto e geral (planejamento

de missões) até um nível mais baixo e específico (planejamento de movimento). Em contraste,

em algumas arquiteturas, como no caso da DAMN, o planejamento está mais interligado com

os comportamentos da arquitetura, sugerindo uma organização mais heterárquica do controle.

Na maioria das arquiteturas pode-se identificar camadas queagrupam componentes que de-

sempenham papeis semelhantes. Algumas possuem duas camadas, como a DD&P, Planejador-

Reator, e Arquitetura de Agente. Outras possuem três camadas, como a Atlantis, SSS, e Ar-

quitetura Genérica. Para algumas arquiteturas esta divisão pode não ficar tão clara como, por

exemplo, na arquitetura Saphira que é organizada ao redor darepresentação que o robô tem do

mundo.

Em relação a maneira como a parte deliberativa interage com os comportamentos, os com-

portamentos podem ser seqüenciador de acordo com um plano, como na arquitetura Saphira,

Atlantis, e Arquitetura Genérica. Além disso, os parâmetros que influenciam na coordenação

dos comportamentos podem ser configurados, como ocorre na AuRA e na DAMN. Também

os comportamentos podem ser organizados em camadas, como naarquitetura DD&P e SFX,

onde comportamentos mais deliberativos, considerados como estratégicos, podem ser usados

como guias de comportamentos mais reativos, considerados como táticos. Os mecanismos uti-

lizados para coordenar os comportamentos podem ser, por exemplo, subsunção (SSS), campos

potenciais (AuRA), votação (DAMN), lógica nebulosa (Saphira), filtros (SFX).

3.10 Interação homem-robô

A interação homem-robô pode ocorrer de diversas formas dependendo da aplicação. Al-

guns critérios para classificar a interação homem-robô foram definidos por Yanco e Durry

(2002, 2004). Um destes critérios está relacionado ao papelque o homem desempenha na

interação com o robô, que pode ser o de supervisor, operador,parceiro de tarefa, mecânico ou

programador, e espectador.

No papel de supervisor, o homem define objetivos de navegação, tarefas ou missões que
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o robô deve realizar de forma autônoma, e supervisiona a execução destas tarefas. Em alguns

sistemas de controle, como nos trabalhos de Scholtz, Antonishek e Young (2004) e Murphy e

Rogers (1996), o usuário interage de forma remota com o robô. Estes sistemas de controle,

em particular, foram desenvolvidos para auxiliar o usuáriona tarefa de supervisão do robô e na

interpretação das informações sensoriais adquiridas pelorobô enquanto ele se move de forma

autônoma no ambiente. O sistema de controle, após interpretar as informações sensoriais, avisa

o usuário quando o robô encontra algo no ambiente, ou quando orobô está em uma determinada

situação de particular interesse. Assim, o sistema ajuda a reduzir o nível de atenção e fatiga do

usuário na tarefa de supervisão e monitoramento das atividades do robô.

Em muitos outros sistemas de controle o homem desempenha o papel de supervisor ao

especificar um objetivo de navegação. Thrun et al. (1999), por exemplo, desenvolveram um

robô para servir de guia em um museu. O visitante escolhia as exibições que gostaria de ver e

o robô o conduzia por estas exibições. Durante o horário de abertura do museu, os visitantes

podiam interagir diretamente com o robô. Neste caso, além dopapel de supervisor, o usuário

também interagia no papel de espectador já que dividia o mesmo espaço físico que o robô

autônomo. Interagindo dessa forma, o usuário acabava aprendendo como se comportar e como

dividir o mesmo espaço com o robô. Durante alguns horários pré-definidos, quando o museu

estava fechado, o usuário voltava a interagir com o robô no papel de supervisor, pois podia

escolher remotamente, pela Internet, posições para as quais gostaria que o robô se deslocasse

de forma autônoma.

Além destes exemplos, muitas das arquiteturas apresentadas, como é o caso da arquitetura

híbrida AuRA (ALI; ARKIN , 2000) e do sistema deliberativo hierárquico chamado NASREM

(LUMIA; ALBUS , 1988), permitem ao usuário interagir no papel de supervisor ao especificar um

objetivo de navegação, uma missão, ou uma tarefa ao robô. Na arquitetura AuRA, também

no papel de supervisor, o homem pode alterar o comportamentogeral do sistema ajustando os

pesos atribuídos a cada comportamento.

No papel de operador o homem interage com robô de forma mais intensa do que no papel de

supervisor. Afinal, quando o homem está operando o robô ele está interferindo de forma mais

específica e contínua nas ações do robô. Este tipo de interação é observada na tele-operação e

no controle semi-autônomo do robô. Na arquitetura hierárquica deliberativa NASREM (LUMIA;

ALBUS, 1988), por exemplo, o homem pode controlar diretamente os movimentos de baixo nível

do robô (tele-operação). Na verdade, a arquitetura NASREM prevê a interação do homem com

o sistema em níveis distintos do controle do robô. Já na arquitetura AuRA, o usuário pode com-

partilhar o controle com o robô ao fornecer em tempo de execução direções de navegação. Estes
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comandos de direção são tidos pelo sistema como se fossem entradas de controle provenientes

de um comportamento. Esta entrada é combinada com os demais comportamentos do sistema

(desvio de obstáculo, por exemplo) para gerar uma resposta que satisfaça ambos. No caso da

arquitetura AuRA, as entradas de controle são consideradas como vetores de força artificial e a

combinação destas entradas é feita por meio da soma destes vetores. Outras arquiteturas tam-

bém permitem ao usuário compartilhar o controle com o sistema no papel de operador de forma

semelhante à AuRA, como é o caso da DAMN e da SFX.

Diferentemente do papel de supervisor e operador, no papel de parceiro de tarefa o homem

não especifica diretamente as ações que o robô deve desempenhar. Ao invés disso, ele ajuda

o robô a desempenhar sua tarefa como um colega de trabalho. Esta forma de interação pode

ser vista no trabalho de Nicolescu e Mataric (2003). Quando orobô não consegue realizar uma

tarefa, ele procura o homem e pede para que ele o ajude no cumprimento da tarefa. Observando

a ação realizada pelo homem, o robô aprende a lidar com a situação com a qual teve dificul-

dade. Em alguns casos, o robô apenas se beneficia da ação do homem no ambiente, como, por

exemplo, quando o homem remove um obstáculo que impede que o robô alcance seu objetivo.

Um outro trabalho onde o homem é visto como parceiro de tarefado robô é apresentado por

Marble et al. (2004).

Por fim, existem ocasiões em que o software ou o hardware do robô precisa ser alterado.

Então o homem interage com o robô no papel de mecânico ou programador. Os robôs enviados a

Marte, por exemplo, podiam receber atualizações de software enviadas a partir da base na Terra.

Estas atualizações eram feitas para que o robô pudesse lidarde forma melhor com as condições

do planeta, melhorando seu desempenho. Os desenvolvedoresdeterminavam as atualizações

necessárias estudando as informações enviadas pelo robô. Algumas vezes, estas atualizações

poderiam corrigir erros, ou algum problema no sistema, que fosse detectado durante a missão

do robô em Marte (MARS. . ., 2004).

Neste trabalho em particular, a arquitetura híbrida desenvolvida para o robô móvel deve

permitir a interação do homem no papel de supervisor e operador. No papel de operador do

robô, o usuário humano deve poder compartilhar o controle dorobô com o sistema de nave-

gação autônoma. Esta arquitetura e o mecanismo desenvolvido para coordenar as entradas de

controle do operador humano com as entradas de controle do sistema de navegação autônoma

são mostrados no capítulo 5.
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4 Planejamento de movimento

Planejamento baseado em um modelo do mundo, ou do ambiente, éuma das atividades

deliberativas que compõe uma arquitetura híbrida para robôs móveis. Em geral, o planejamento

pode ser feito em diferentes níveis de abstração. Estes níveis podem variar desde um nível

mais alto, como no caso do planejamento de missões e de tarefas, até um nível mais baixo e

específico, como é o caso do planejamento de movimento, que procura resolver principalmente

o problema de navegação autônoma (LAVALLE , 2006).

O planejamento em um nível alto de abstração procura encontrar formas realizar missões

ou tarefas complexas e abrangentes dividindo-as em atividades, ou subtarefas, mais simples

e específicas. O modelo do mundo utilizado neste tipo de planejamento pode envolver uma

descrição mais simbólica do ambiente, como a utilizada pelométodo de planejamento STRIPS

(FIKES; NILSSON, 1971), ou mesmo a representação de entidades do ambiente como é feito

na arquitetura Saphira. O planejador também pode levar em conta o conhecimento a respeito

do próprio robô, como, por exemplo, os comportamentos que o robô é capaz de desempenhar

e as situações onde cada um destes comportamento pode ser aplicado, informações sobre os

recursos do robô (sensores, atuadores), etc. Algumas arquiteturas híbridas utilizam linguagens

específicas para descrever comportamentos, habilidades, ou até mesmo, subtarefas, auxiliando

no planejamento das ações do robô. Algumas destas linguagens são: RAP (FIRBY, 1989), PRS

(GEORGEFF; LANSKY, 1987), ESL (GAT, 1997), dentre outras. O resultado do planejamento

pode ser um plano de ação descrito por uma seqüência de subtarefas que podem ser executadas

por comportamentos básicos disponíveis no sistema.

A navegação autônoma de um robô móvel é uma das tarefas ou atividades que pode fazer

parte de uma missão mais complexa do robô. Utilizando-se métodos de planejamento de movi-

mento é possível determinar quais movimentos o robô deve realizar de forma que alcance uma

posição ou configuração desejada no ambiente sem que ocorramcolisões com obstáculos (LA-

TOMBE, 1991), cumprindo assim a tarefa de navegação autônoma. Os métodos de planejamento

de movimento podem envolver outras questões além de determinar trajetórias livres de colisões

dentro de um ambiente conhecido pelo robô. Uma destas questões é gerar trajetórias possíveis
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de serem executadas pelo robô considerando aspectos da dinâmica do robô e suas restrições de

movimento. Além disso, os métodos de planejamento de movimento podem considerar formas

de se lidar com obstáculos dinâmicos percebidos durante a execução do movimento, ou com

incertezas no movimento.

A arquitetura que está sendo proposta neste trabalho procura resolver principalmente tare-

fas de navegação enquanto permite a interação com o usuário humano. Dessa forma, o enfoque

deste trabalho será em métodos de planejamento de movimentopara navegação. Estes méto-

dos são apresentados de forma detalhada por Latombe (1991),Choset et al. (2005), e LaValle

(2006), dentre outros. Algumas das abordagens utilizadas para planejamento de movimento são:

roadmaps, decomposição em células, campos potenciais, e planejamento baseado em amos-

tragem. Estas abordagens geralmente utilizam o espaço de configurações para representar o

ambiente ou espaço de trabalho do robô.

4.1 Espaço de configurações

Antes de definir configuração e espaço de configurações de um robô, é interessante falar

sobre o espaço de trabalho de um robô. O espaço de trabalho,W, é o espaço físico por onde

o robô se move, que pode ser definido no espaço Euclidiano bidimensional ou tridimensional

representado porR2 eR
3 respectivamente. No caso de robôs móveis que se deslocam apenas

no plano, o espaço de trabalho é bidimensional, ou seja, definido emR
2. Já para robôs ma-

nipuladores e robôs móveis aéreos ou submarinos, o espaço detrabalho é tridimensional, ou

seja, definido emR3. Algumas vezes o espaço de trabalho pode ter um significado especial.

No caso de robôs manipuladores, geralmente o espaço de trabalho é considerado apenas como

sendo o conjunto de pontos do espaço Euclidiano tridimensional que podem ser alcançados pelo

efetuador do robô.

Um robô,R, pode ser representado como sendo um subconjunto compacto,ou seja, um

subconjunto fechado e limitado, do espaço de trabalhoW. Um conjunto é considerado fechado

se ele inclui todos os seus pontos limites. Por exemplo, o intervalo [0, 1) ⊂ R é semi-aberto

e limitado, e portanto, não é compacto. No entanto, o intervalo [0, 1] é fechado e limitado, e

conseqüentemente compacto. Já o espaçoR
n não é limitado e, portanto, não é compacto.

Os obstáculos no ambiente,Bi, ...,Bq, são definidos como subconjuntos fechados deW.

Define-se tambémFR e FW como sendo os sistemas de coordenadas cartesianas emR e W

respectivamente.

A configuração,q, de um robô,R, pode ser definida como sendo a especificação completa
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da posição de todos os pontos do robô relativa ao sistema de coordenadas fixo do ambiente,FW .

O número mínimo de parâmetros necessários para especificar de forma completa a configuração

de um robô é o número de graus de liberdade,m, deste robô. Para uma dada configuraçãoq, o

subconjunto do espaço de trabalho,W, ocupado pelo robô,R, é representado porR(q).

Finalmente, o espaço de configurações,C, de um robô é definido como sendo o conjunto

de todas as configurações possíveis para este robô. Neste espaço de configurações, o robô

é considerado como sendo um ponto,q. Este espaço é uma ferramenta muito utilizada na

formulação de problemas de planejamento de movimento, sendo que toda a geometria da tarefa

pode ser mapeada neste espaço. Esta idéia foi primeiramenteintroduzida por Udupa (1977), e

popularizada na área de planejamento de movimento por Lozano-Perez (1983) que explorou a

idéia de forma sistemática.

Dentro do contexto de espaço de configurações, pode-se definir dois conjuntos que auxi-

liam a formulação de problemas de planejamento de movimento: o espaço de configurações

ocupadas por obstáculos,Cobs, e espaço de configurações livres,Cfree.

O espaço de configurações ocupado por obstáculos,Cobs, é definido como sendo o conjunto

de configurações para as quais existe intersecção entre o robô e os obstáculos:

Cobs = {q ∈ C/R(q) ∩ B 6= ∅} (4.1)

O espaço de configurações livres,Cfree, é definido como sendo o espaço em que não ocorre

intersecção do robô com os obstáculos:

Cobs = {q ∈ C/R(q) ∩ B = ∅} (4.2)

A partir de um mapa do ambiente de trabalho que represente os obstáculos, e a partir da

geometria do robô, é possível determinarCobs e conseqüentementeCfree.

Como exemplo, considere um robô circular que efetua somente movimentos de translação

em um plano. A configuração do robô é dada pelas coordenadas doponto de referência do robô

localizado no seu centro,q = {x, y}. O espaço de configurações para este robô é bidimensional

e pode ser representado emR2. Além disso, para deste robô o ambiente de trabalho também

é bidimensional representado pelo espaço EuclidianoR
2. Entretanto, é importante notar que

mesmo tendo a mesma dimensão, o espaço de configurações,C, é diferente do espaço de tra-

balho,W. Para determinar o espaço de configurações ocupado pelos obstáculos, desloca-se o

robô ao redor de cada obstáculo no espaço de trabalho conforme mostra a Figura 11. A trajetória

descrita pelo ponto de referência do robô,{x, y}, define a fronteira do obstáculo emC. Dessa
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forma determina-se a restrição que o obstáculo impõe sobre aconfiguração do robô. Para este

caso, os obstáculos no espaço de configurações equivalem aosobstáculos no ambiente de traba-

lho expandidos pela dimensão radial do robô circular. Na Figura 11,Cobs é representado pelas

áreas em cinza e preto. O espaço de configurações livres,Cfree, corresponde ao complemento

deCobs emC.

Figura 11: Espaço de configurações de um obstáculo quadrado para um robôcircular. A área
preta representa o obstáculo no ambiente de trabalho, e a área cinza o obstáculo no espaço de
configurações.

No caso de um robô móvel com dimensão retangular alongada, capaz de se transladar e

rotacionar livremente em um plano, ou seja, no espaço de trabalhoW = R
2, a variável de

configuração é dada porq = {x, y, θ}, e o espaço de configurações é tridimensional,C =

R
3. Para este robô, a construção do espaço de configurações ocupado pelos obstáculos é feita

da seguinte forma. Para cada valor de orientação do robô, deslizar-se o robô em torno dos

obstáculos no ambiente de trabalho, conforme ilustrado na Figura 12. As posições que o ponto

de referência do robô descreve enquanto o robô desliza ao redor dos obstáculos define a fronteira

do obstáculo no espaço de configurações. Assim, de maneira semelhante ao caso exemplificado

anteriormente, pode-se determinarCobs eCfree. Nota-se entretanto que, neste caso, dependendo

da orientação do robô, o obstáculo assume uma geometria diferente no espaço de configurações

(Figura 13). Isso reflete o fato de que regiões do espaço de trabalho só podem ser alcançadas

quando o robô está em determinada orientação. Por exemplo, no espaço de configurações,

corredores estreitos, cuja largura é pouco maior que a largura do robô mas menor que o seu

comprimento, aparecerão obstruídos dependendo da orientação do robô.

Uma vez definido o espaço de configurações livres, planejar umcaminho livre de colisões

é encontrar um caminho emCfree que conecta a configuração inicialqinit à configuração de-
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sejada de destinoqgoal, se estas configurações estiverem no mesmo componente conectado de

Cfree. Caso contrário, o planejador deve reportar que não existe caminho sem colisão entre as

configurações inicial e final.

Figura 12: Espaço de configurações de um obstáculo quadrado para um robôretangular em
duas direções diferentes. A área preta representa o obstáculo no ambiente de trabalho, e a área
cinza o obstáculo no espaço de configurações.

Figura 13: Espaço de configurações de um obstáculo quadrado para um robôretangular em
função da orientação do robô.
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4.2 Planejamento utilizandoroadmaps

Umaroadmapé uma rede de curvas unidimensionais que captura a conectividade do espaço

de configurações livres. Uma vez que esta rede é construída, ela pode ser usada para fornecer

soluções de caminhos por onde o robô pode se mover. Esta rede pode ser comparada a uma

malha rodoviária principal. Para viajar de uma cidade a outra, um indivíduo primeiramente

encontra um caminho que o leve de seu ponto de origem até esta malha rodoviária principal.

Então dirige nesta malha até um ponto próximo à cidade de destino. Neste ponto, deixa a

rodovia principal para chegar na cidade de destino desejada. Da mesma forma, o planejamento

de trajetória utilizando umaroadmapenvolve duas etapas. A primeira é encontrar um caminho

que conecte a configuração inicial,qinit, e a configuração final do robô,qgoal, a roadmap. Seja

q′init e q′goal, respectivamente, o ponto de conexão deqinit e qgoal a roadmap. Então, a segunda

etapa é procurar um caminho naroadmapque ligue os dois pontos de conexãoq′init e q′goal.

Vários métodos que utilizamroadmapssão apresentados por Latombe (1991) e Choset et al.

(2005). Destes, pode-se citar o método do grafo de visibilidade, método de retração (diagrama

de Voronoi generalizado), e o método da silhueta. Cada um destes métodos propõe uma maneira

diferente de se construir aroadmap.

O método do grafo de visibilidade foi um dos métodos mais antigos de planejamento de

trajetória (NILSSON, 1969) e pode ser aplicado para espaços de configurações bidimensionais

com obstáculos (Cobs) poligonais. Em um grafo de visibilidade, um nó do grafo é conectado a

outro se estes nós estão no campo de visão um do outro. Além disso, cada ponto do espaço de

configurações livres deve estar no campo de visão de pelo menos um nó do grafo de visibilidade.

Esta última condição garante que é possível acessar aroadmapde qualquer ponto deCfree. A

criação de um grafo de visibilidade é feita quando se conectacom uma linha reta dois pares de

vértices na fronteira deCfree (vértices dos obstáculos emCobs) desde que esta linha não atravesse

o interior de nenhum obstáculo. A Figura 14 mostra um exemplode grafo de visibilidade

indicando uma possível solução que conecta dos pontos no espaço de configurações.

O método de retração (Ó’DUNLAING; SHARIR; YAP, 1983) consiste em construir umaroad-

mapa partir de um mapeamento contínuo deCfree na roadmap. Um exemplo deste método é

a construção de umaroadmappela retração deCfree no seu diagrama de Voronoi generalizado

(CHOSET et al., 2005). Este diagrama é definido como sendo um subconjunto unidimensional de

Cfree que maximiza a distância entre o robô e os obstáculos (Figura15).

O método da silhueta proposto por Canny (CANNY, 1988) é um método geral deroadmap

que resolve o planejamento de movimento em tempo exponencial à dimensão do espaço de con-
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Figura 14: Exemplo de um grafo de visibilidade.

Figura 15: Exemplo de um diagrama generalizado de Voronoi.

figurações. Este método constrói umaroadmapa partir da silhueta do espaço de configurações

livres. No entanto, esta silhueta é formada por segmentos decurva desconexos. O método então

adiciona alguns segmentos naroadmappara conectar estes segmentos de curva desconexos da

silhueta. Esta conexão ocorre em pontos críticos da silhueta, definidos de modo geral como

sendo pontos onde ocorre uma mudança na conectividade daroadmap. Uma definição mais

detalhada deste método é apresentada por Latombe (1991) e Choset et al. (2005).

4.3 Decomposição em células

A decomposição do espaço de configurações livres em regiões menores chamadas células

é uma estratégia que pode ser utilizada para simplificar o planejamento de trajetória. A idéia é

que dentro de cada célula, a trajetória entre dois pontos possa ser facilmente gerada.
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Quando duas células possuem uma fronteira em comum, elas sãocélulas adjacentes. A

relação de adjacência ou conectividade entre as células pode ser então representada por um

grafo não direcional. Cada nó neste grafo representa uma célula, e cada aresta significa que

duas células são adjacentes. Uma vez que o espaço de configurações livres é dividido em

células, e este grafo de adjacência é construído, o planejamento de movimento é feito em duas

etapas. Na primeira etapa, determina-se quais células contém a configuração inicial e a final do

robô. Então uma busca é feita no grafo de adjacência para encontrar uma seqüência de células

que vá da célula que contém a configuração inicial até a célulaque contém a configuração final.

A segunda etapa do método de planejamento é determinar, dentro de cada célula da seqüência,

uma curva que ligue pontos na fronteira dessas células, permitindo que o robô se mova de

uma célula a outra, partindo da configuração inicial e chegando na configuração final desejada.

A Figura 16 mostra um exemplo de um espaço de configurações dividido em células, e uma

trajetória que liga um ponto a outro no espaço.

Figura 16: Exemplo de decomposição do ambiente em células.

Os métodos de decomposição em células podem ser divididos emmétodos de decomposi-

ção exata e métodos de decomposição aproximada.

Na decomposição exata, a união das células corresponde exatamente ao espaço de configu-

rações livres. A divisão de células é feita em pontos críticos do espaço, ou seja, pontos em que

ocorre a divisão do espaço livre por um obstáculo.

Na decomposição aproximada, o espaço de configurações livres é decomposto em células

de um formato específico, como, por exemplo, retângulos de diversos tamanhos. A união destas

células não corresponde exatamente ao espaço livre, mas está incluída nele. Neste tipo de

decomposição, a divisão das células não ocorre necessariamente em um ponto crítico do espaço.

Um exemplo de divisão aproximada em células é a divisão do ambiente emquadtreesquando
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o espaço de configurações é bidimensional, eoctreesquando o espaço é tridimensional.

Os métodos de decomposição exata são considerados métodos de planejamento completo,

ou seja, o método é capaz de encontrar uma solução para o problema de planejamento se ela

existir, e de informar da não existência de soluções caso contrário. Já o método de decomposi-

ção aproximada é considerado um método de resolução-completa, ou seja, se uma solução para

o problema existir, o método é capaz de encontrá-la dependendo da resolução máxima usada

para dividir o ambiente. Quanto maior a resolução, mais a decomposição se aproxima da de-

composição exata, e mais provável de se encontrar uma solução se esta existir. Dependendo

da configuração inicial e final do robô e dos obstáculos no ambiente, existe um determinado

valor de resolução para o qual a solução pode ser encontrada.Entretanto, quanto maior a reso-

lução, maior também é o espaço computacional necessário para representar a decomposição em

células.

4.4 Campo potencial

Nos métodos de campo potencial, um campo escalarφ(q), que também pode ser chamado

de função potencial, é definido sobre o espaço de configurações C. O robô representado por

um pontoq neste espaço de configurações age como se fosse uma partículaque se move sob

a influência de uma força artificial dada pelo gradiente negativo da função potencial,−∇φ(q).

A cada intervalo de tempo, o gradiente negativo da função é calculado para a configuração na

qual o robô se encontra. Este gradiente é considerado como sendo a direção de movimento mais

promissora para que o robô alcance seu objetivo.

O método de campos potenciais foi desenvolvido inicialmente por Khatib (1985) como um

método para navegação e desvio de obstáculos quando não se tem conhecimentoa priori do

ambiente, e portanto os obstáculos são percebidos a medida que o robô navega.

Dentro deste contexto, um potencial de atração,φatt, é associado à configuração de des-

tino desejada,qgoal. Um potencial de repulsão,φrep, é associado aos obstáculos no espaço de

configurações,Cobs, que vão sendo percebidos a medida que o robô navega. O potencial φatt

independe dos obstáculos, e o potencialφrep independe da configuração de destino. A soma

destes dois campos potenciais resulta no campo potencialφ que age sob o robô.

Esta abordagem é considerada como um planejamento de movimento local pois não se

considera os obstáculos que se encontram além de uma determinada região ao redor do robô,

ou seja, fora do alcance de seus sensores. Dessa forma, esta abordagem é muito utilizada para

definição de comportamentos reativos em diversas arquiteturas reativas e híbridas.
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Apesar de ser um método de tempo real eficiente se comparado com os outros métodos de

planejamento de movimento, não se pode garantir que o robô alcance a configuração desejada

qgoal. Na maioria dos métodos baseados em campos potenciais, o robô pode ficar preso em

mínimos locais. Apesar disso, existem algumas técnicasad hocpara lidar com estas situações

e tentar fazer com que o robô saia destes mínimos locais (BARRAQUAND; LATOMBE, 1991).

4.4.1 Função de navegação

Rimon e Koditschek (1992) introduziram um tipo especial de função potencial que não pos-

sui mínimos locais. Para o cálculo desta função, chamada função de navegação, é necessário o

conhecimento global do ambiente de trabalho, incluindo os obstáculos, ou seja, o conhecimento

prévio do espaço de configurações livres do robô. Dessa forma, este método é considerado um

método de planejamento global, assim como o método de decomposição em células e o método

deroadmaps.

Uma função de navegação é definida da seguinte forma (RIMON; KODITSCHEK, 1992):

SejaCfree o espaço de configurações livres do robô, eqgoal a configuração final desejada

para o robô dentro deCfree. Um mapeamentoφ : Cfree → [0, 1] é uma função de navegação se

ela é:

1. suave emCfree, ou seja, ela possui derivadas de segunda ordem contínuas;

2. polar emqgoal, ou seja, possui um único mínimo emqgoal no componente conectado de

Cfree que contémqgoal;

3. admissível emCfree, ou seja, uniformemente máxima na fronteira deCfree;

4. uma função do tipo Morse.

Uma função do tipo Morse é uma função cujos pontos críticos, ou seja, os pontos em que

a derivada ou gradiente da função é zero, não são degenerativos. Isso significa que os pontos

críticos são isolados, e que quando se usa um método de descida pelo gradiente de uma função

do tipo Morse, qualquer perturbação aleatória é capaz de fazer com que o método saia de um

ponto de sela ou de máximo.

Rimon e Koditschek (1992) utilizam os requisitos 2, 3 e 4 da definição para provar a conver-

gência da função de navegação para praticamente qualquer configuração inicial do robô,qinit,

desde queqinit pertença ao domínio de atração da função de navegação, ou seja,qinit eqgoal per-

tençam ao mesmo subconjunto conectado deCfree. O requisito 1, que estabelece que a função
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de navegação deve ser suave, é imposto pois geralmente deseja-se que o robô siga o gradiente

negativo da função. Já o requisito 3 faz com que o robô não colida com os obstáculos repre-

sentados porCobs ao navegar pelo gradiente negativo da função. A função de navegação deve

ser do tipo Morse, requisito 4, pois seqinit estiver em um ponto de sela onde∇φ = 0, qualquer

perturbação faz com que o robô se liberte deste ponto e inicieseu movimento em direção aqgoal.

Rimon e Koditschek (1992) mostram como calcular uma função denavegação para um

ambiente de esferas. A fronteira deste ambiente é definida por um disco n-dimensional. Os

obstáculos contidos neste ambiente também possuem a forma de disco, mas não deve haver

intersecção entre os obstáculo, e nem entre um obstáculo e a fronteira doambiente de esferas.

A fronteira externa de umambiente de esferasé representada porβ0, e é dada pela seguinte

expressão em função de seu raioρ0 e seu centroq0:

β0(q) = −‖q − q0‖
2 + ρ0

2, (4.3)

Neste ambiente, um obstáculo circularβj, paraj = 1, 2, ..., n, é dado pela seguinte expres-

são em função de seu raioρj e a coordenada do seu centroqj:

βj(q) = ‖q − qj‖
2 − ρj

2. (4.4)

A função de navegação neste ambiente é dada por:

φk(q) =
‖q − qgoal‖

2

[‖q − qgoal‖2 + β(q)]1/k
(4.5)

onde,

β ,

m
∏

j=0

βi (4.6)

O parâmetrok controla a suavidade da função de navegação. Para um dado ambiente de

trabalho este parâmetro deve ser definido de forma que a função não apresente mínimos locais.

Conformek aumenta, o número de mínimos locais diminui. A Figura 17 ilustra uma função

de navegação criada para um determinado ambiente de esferas. Para calculo desta função foi

usadok = 2.9 que, para este ambiente, fez com que a função não possuísse nenhum mínimo

local.

Dificilmente umambiente de esferasrepresenta um ambiente real. Por esta razão, Rimon

e Koditschek (1992) mostram que se umambiente de esferaspuder ser mapeado de modo

difeomórfico em um ambiente de geometria mais complexa, existe uma função de navegação
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Figura 17: Função de navegação em um mundo de esferas.

definida nesteambiente de esferasque também pode ser mapeada para este outro ambiente

preservando as suas propriedades de função de navegação. Ummapeamento difeomórfico é um

mapeamento suave, bijetor, e que possui inversa também suave.

4.4.2 Seqüência de funções de navegação

Muitas vezes é difícil definir uma única função de navegação para todo o espaço de con-

figurações livres do robô, mesmo utilizando ferramentas de difeomorfismo. Um artifício que

pode ser usado para contornar esta dificuldade é utilizar umaseqüência de várias funções de

navegação. Neste caso, o domínio de convergência de cada umadestas funções de navegação

é definido como sendo um subconjunto do espaço de configurações livres,Cfree, e a união de

todos os domínios de convergência abrange todoCfree. Estas funções são definidas de forma

que uma função é responsável por levar o robô até o domínio de convergência de outra fun-

ção, e assim sucessivamente, até que o robô alcance o domíniode convergência da função de

navegação responsável por levá-lo à configuração final global desejada.

Uma forma de entender este método é imaginar cada função de navegação como sendo

um funil. A parte mais estreita do funil equivale à configuração de destino da função, ou seja,

ao objetivo da função, ou região de mínimo global da função. Para qualquer configuração

inicial que o robô possua, desde que dentro da região para a qual a função é definida, o robô é

conduzido até o objetivo da função de navegação como se estivesseescorregandoao longo do

funil. Pode-se então definir uma seqüência de funis, sendo que um funil conduz o robô para

dentro de outro funil (Figura 18), até que o robô chegue ao seudestino final.
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Figura 18: Seqüenciamento de controladores.

Burridge, Rizzi e Koditschek (1999) apresentam esta idéia de composição seqüencial de

controladores para resolver problemas complexos de controle de robôs manipuladores. No

trabalho apresentado por eles, os controladores não são necessariamente funções de navegação,

mas sim controladores projetados para desempenhar um comportamento dentro da tarefa de

manipulação. Cada um destes controladores possui um domíniode convergência próprio, sendo

que a união destes domínios de convergência abrange todo o espaço de configurações livres da

tarefa.

Conner, Rizzi e Choset (2003) utilizam o seqüenciamento de funções de navegação com-

binado com o método de decomposição de células para resolverproblemas de navegação com

robôs móveis. No método apresentados por eles, o espaço de configurações é primeiramente

dividido em células de geometria simples, para as quais pode-se definir funções de navegação

sem muita dificuldade. Então, uma vez que a configuração final para o robô é especificada,

determina-se possíveis seqüências de células pelas quais orobô deve caminhar para que che-

gue a célula que contém a configuração final. Até aqui o método se assemelha ao método de

planejamento baseado em decomposição de células. Finalmente, uma função de navegação é

definida dentro de cada célula do ambiente. Isto é feito de forma que o robô possa ser condu-

zido ao longo de uma seqüência de células até a configuração final desejada. Para isso, cada

função dentro de uma célula conduz o robô até a fronteira da célula com a próxima célula da

seqüência. Uma vez que o robô atravessa a fronteira da célulaem que está, ele cai no domínio

de convergência de outra função de navegação. Isso é feito sucessivamente, até que a função de

navegação na última célula conduz o robô até a configuração dedestino desejada.
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4.4.3 Funções potenciais numéricas

Funções de navegação analíticas, conforme descrito na seção 4.4.1, são difíceis de serem

construídas para todo um espaço de configurações com geometria complexa. Na seção anterior,

foi apresentada uma solução de planejamento de movimento que lida com esta dificuldade uti-

lizando uma seqüência de funções de navegação analíticas. Uma outra solução é fazer o cálculo

numérico de uma função de navegação para todo o espaço de configurações.

Barraquand, Langlois e Latombe (1992) apresentam algoritmos para calcular numerica-

mente uma aproximação de uma função de navegação. Uma das formas de calcular este tipo de

função numérica aproximada é usando programação dinâmica em um espaço de configurações

representado na forma de uma grade. Para isso pode-se utilizar um algoritmo de planejamento

chamado dewave-front.

Este algoritmo funciona da seguinte forma. Considere, por exemplo, um espaço de confi-

gurações bidimensional. Inicialmente é dado ao planejadoruma grade binária que representa

o espaço de configurações. Cada elemento, ou pixel desta gradeque corresponde ao espaço

livre possui valor zero, e cada pixel que corresponde a um obstáculo possui um valor infinito

(na prática, um valor muito alto que é usado para identificar que o pixel está ocupado por um

obstáculo). Uma vez fornecida a configuração de destino desejada,qgoal, o planejador atribui o

valor 1 ao pixel que equivale a esta configuração. A partir daío algoritmo dewave-fronttem

início, e calcula valores de potencial para os pixels do espaço de configurações livres (os pixels

que contém obstáculos já foram marcados com valor de potencial infinito). Define-se∆p como

sendo o custo que o robô tem de se mover de um pixel para o seu pixel vizinho. No primeiro

passo, cada um dos pixels vizinhos deqgoal que estão no espaço livre recebem o valor deqgoal

acrescentado de∆p. Por exemplo, se apenas os vizinhos 4-conectados forem considerados,

estes poderiam receber o valor 2. Se, ao invés disso, os vizinhos 8-conectados forem considera-

dos, pode-se, por exemplo, atribuir o valor 2 aos vizinhos que se encontram ao norte, sul, leste e

oeste deqgoal, e 2.5 aos vizinhos que estão conectados por uma diagonal comqgoal. Isto assume

que o custo de se mover na diagonal é maior que o custo de se mover lateralmente, já que a

distância percorrida entre o centro dos pixels é maior quando se move na diagonal. No segundo

passo, sejaqi um vizinho deqgoal que acabou de ter seu valor atualizado, verifica-se entre os

vizinhos deqi (não ocupados por um obstáculo) se existe um pixelqj com valor zero ou com

valor superior ao valor deqi somado a∆p. Se houver, o pixelqj terá seu valor atualizado para

que seja igual ao valorqi somado a∆p. O algoritmo procede até que não existam mais pixels

que precisem ter seus valores atualizados.

Este tipo de algoritmo resulta em uma função com um único mínimo local. Além do mais,
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o gradiente negativo desta função conduzirá o robô pelo caminho de menor distância, ou de

menor custo total, entre a configuração atual do robô e a configuração final de destino. En-

tretanto, a função potencial numérica resultante deste método não pode ser considerada uma

função de navegação pois não possui todas as propriedades detal função. Por exemplo, existe

uma descontinuidade da função na fronteira deCfree e Cobs. Nos pixels deCfree em torno dos

obstáculos a função não é uniformemente máxima. Dessa forma, o caminho percorrido pelo

robô, ao seguir o gradiente negativo da função, passará bem próximo dos obstáculos, na borda

deCobs. Por fim, em relação a aplicação do algoritmo apresentado, ele geralmente é adequado

quando a dimensão do espaço de configurações é pequena, ou seja, m = 2 e 3, já que o algo-

ritmo percorre todo o espaço de configurações e sua complexidade é exponencial à dimensão

do espaço de configurações.

Uma variação do método dewave-frontdescrito anteriormente procura fazer com que a

função potencial conduza o robô o mais longe possível dos obstáculos, ou seja, conduza o robô

ao longo do diagrama de Voronoi generalizado do espaço de configurações livres (Figura 15).

Entretanto, utilizando a função potencial resultante deste método, o caminho descrito pelo robô

não será mais o caminho de menor distância até a configuração final desejada. Este algoritmo é

descrito em detalhes por Latombe (1991) e LaValle (2006).

A função de navegação também pode ser calculada utilizando um método de elementos

finitos (PIMENTA et al., 2005). Este método permite a discretização de um espaço de configu-

rações de dimensãon em elementos de tamanho variável. Em regiões de grande variação do

gradiente da função de navegação, o tamanho dos elementos utilizados para discretizar o ambi-

ente é menor, e em regiões de menor variação do gradiente da função de navegação, o tamanho

dos elementos pode ser maior. No calculo da função de navegação utilizando este método, po-

dem ser impostas condições para que a função possua um valor uniforme na fronteira com os

obstáculos, fazendo com que o robô ao navegar não se aproximedemais deles.

4.5 Planejamento de movimento baseado em amostragem

Os métodos de planejamento de movimento baseados em amostragem, diferentemente dos

demais métodos apresentados, não utilizam uma construção explícita do espaço de configura-

ções dos obstáculos,Cobs. Ao invés disso estes métodos realizam uma busca por caminhos livres

no espaço de configurações utilizando métodos de amostragem. Por isso, estes métodos são efi-

cientes no planejamento de movimento de robôs com grande número de graus de liberdade, ou

seja, em um espaço de configurações de dimensão maior que 3. Entretanto, por trabalharem
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com uma amostragem do espaço de configurações, estes métodosnão podem ser considerados

métodos completos de planejamento. Ao invés disso, utiliza-se um conceito mais fraco que

este, e considera-se que os métodos baseados em amostragem são probabilisticamente comple-

tos. Ou seja, conforme o tempo gasto na busca pela solução tende a infinito, a probabilidade do

método retornar uma solução, se ela existir, tende a 1.

Os métodos baseados em amostragem podem ser classificados emmétodos debusca única

(single query), ou métodos debusca múltipla(multiple queries). Os métodos debusca única

retornam uma única solução para uma configuração inicial e final fornecidas. O método tam-

bém reporta falha caso não consiga encontrar uma solução dentro de um limite de tempo

pré-estabelecido. Os métodos debusca múltiplainvestem um esforço significativo no pré-

processamento do espaço de configurações para construir umaestrutura de dados (umaroad-

map, por exemplo) que é usada para tornar eficiente a busca por soluções. Nestes métodos,

uma vez que esta estrutura é criada, considerando que não ocorrem mudanças no espaço de

configurações, podem-se encontrar soluções para múltiplospares de configurações iniciais e

finais.

Como exemplo de métodos debusca únicapode-se citar as Árvores Aleatórias de Rápida

Exploração (Rapidly-exploring Random Trees, ou RRTs) e as Árvores Densas de Rápida Explo-

ração (Rapidly-exploring Dense Trees, ou RDTs)(LAVALLE , 2006). Como exemplo de método

de busca múltipla, pode-se mencionarroadmapsprobabilísticas (Probabilistic Roadmaps, ou

PRMs) (KAVRAKI et al., 1996).

4.6 Considerações finais

Com exceção de um dos métodos de campo potencial, o que se baseia na soma de poten-

ciais independentes de repulsão (atribuídos a obstáculos)e de atração (atribuído ao objetivo

de navegação), os métodos de planejamento de movimento apresentados utilizam um mapa do

ambiente. Mais precisamente, estes métodos utilizam o espaço de configurações livre do robô

determinado a partir do mapa do ambiente. Assim, o planejamento é feito assumindo-se que o

ambiente é completamente conhecido e estático.

Nestas condições, os métodos deroadmap, de decomposição em células, funções de nave-

gação e funções potenciais globais calculadas numericamente, podem ser considerados métodos

completos de planejamento. Ou seja, garantem encontrar umasolução para o problema se tal

solução existir, ou dizer se nenhuma solução existe. Quandoo espaço de configurações é apro-

ximado por uma grade,quadtree, octree, ou qualquer forma de decomposição não exata do
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ambiente, diz-se que o método é completo na resolução utilizada para aproximação do espaço

de configurações. Já o método de planejamento baseado em amostragem é probabilisticamente

completo. Neste caso, encontrar uma solução para o problema, se esta solução existir, depende

do tempo gasto na busca, ou melhor, gasto para amostragem do espaço de configurações.

No entanto, muitas vezes o ambiente não pode ser consideradoestático. Obstáculos po-

dem mudar de posição ou serem adicionados no ambiente, obstruindo a trajetória descrita pelo

plano de movimento do robô. Ou ainda, obstáculos dinâmicos podem transitar pelo ambiente

enquanto o robô navega. Embora o robô possa parar e replanejar a trajetória levando em conta

as mudanças percebidas no ambiente, esta alternativa nem sempre é a mais adequada. Muitas

vezes o robô poderia ser capaz de se desviar de um obstáculo imprevisto encontrado ao longo

do caminho, e então continuar seguindo a trajetória planejada inicialmente sem a necessidade

de um replanejamento. Este replanejamento somente seria feito quando o desvio reativo de

obstáculos não fosse suficiente para lidar com a mudança inesperada no ambiente, ou seja, o

robô não conseguisse progredir na sua trajetória em direçãoao objetivo de navegação. En-

tretanto, dependendo do método de planejamento escolhido,pode ser difícil implementar de

forma satisfatória o desvio reativo de obstáculos de forma coerente com o plano de movimento,

e identificar situações em que o replanejamento se faz necessário.

Esposito e Kumar (2002) apresentam uma metodologia que permite combinar comporta-

mentos reativos (desvio de obstáculos e controle de formação, por exemplo) com um plano de

movimento descrito por uma função de navegação. Eles mostram que o controlador que segue

o gradiente negativo da função não é o único que garante a convergência do robô para o objetivo

de navegação. Na verdade, existe um conjunto de soluções admissíveis, sendo que o gradiente

negativo é a solução de controle ótimo. Este conjunto é determinado a cada instante ao longo

do movimento do robô. Os comportamentos reativos são definidos na forma de restrições dinâ-

micas que quando ativadas podem limitar a escolha de um controlador dentro do conjunto de

soluções admissíveis. A cada instante, o sistema deve escolher um controlador apropriado que

faça com que o robô atinja o objetivo de navegação ao mesmo tempo que satisfaz as restrições

impostas pelos comportamentos reativos. Se em um dado momento não existir um controlador

que atenda ao mesmo tempo o plano de movimento e os comportamentos reativos, duas alter-

nativas podem ser analisadas. A primeira é desconsiderar, se possível, um dos comportamentos

reativos. Isto é feito quando o comportamento não é vital na realização da tarefa. É claro que o

comportamento de desvio de obstáculos não deve ser desconsiderado para que não ocorram co-

lisões, mas um comportamento de controle de formação pode ser descartado momentaneamente

dependendo da aplicação. Finalmente, se mesmo assim ainda não houver soluções possíveis,

deve-se fazer um replanejamento global da função de navegação levando-se em conta as mu-
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danças no ambiente que impedem o robô de progredir rumo ao seuobjetivo. Neste caso, se

devido às mudanças no ambiente, o robô estiver em uma região do espaço de configurações que

não está conectada ao objetivo de navegação, o algoritmo de planejamento indicará que não

existe solução para o problema de navegação.

Outra forma de abordar o problema de planejamento em ambientes dinâmicos é intercalar

planejamento, movimento e sensoriamento de forma apropriada (interleaved planning). Um

exemplo disso é o método de planejamento proposto por Choset eBurdick (2000) baseado em

roadmaps. Eles propõe o planejamento de movimento por meio de um Diagrama de Voronoi

Generalizado Hierárquico utilizando apenas a informação sensorial no campo de visão do robô.

O método proposto é utilizado em situações em que o mapa do ambiente não está disponível, e

pode ser usado para espaços de configurações com dimensões altas. Neste tipo de planejamento

baseado em sensores, o plano de movimento é construído de forma incremental enquanto o robô

está se movimentando.

Um outro aspecto não discutido até aqui e que pode ser desejável em um método de plane-

jamento de movimento é a possibilidade deste método lidar com a dinâmica e eventuais restri-

ções de movimento do robô. Os métodos apresentados anteriormente geralmente se preocupam

em encontrar um caminho no espaço de configurações livres para um robô holonômico, que

não possui restrições cinemáticas de movimento. No entanto, muitos robôs móveis possuem

restrições não-holômicas de movimento. Estes robôs precisam fazer manobras para atingirem

determinadas configurações.

Alguns dos métodos apresentados podem ser modificados para que incluam a restrição de

movimento não-holonômica no planejamento. Um exemplo disso são os métodos de planeja-

mento baseado em amostragem. No método de amostragem de busca única, tal como a RRT, a

partir da configuração inicial do robô, constrói-se uma árvore de possíveis movimentos que ex-

plora o espaço de configurações até que um de seus ramos cheguena configuração final desejada

para o robô. Esta árvore pode ser construída de forma que se leve em consideração as restrições

de movimento e a dinâmica do robô. Assim, para uma dada configuração, a amostragem das

próximas configurações (ramificações da árvore) é feita somente no espaço de configurações

possível de ser alcançado ao considerar as restrições de movimento e dinâmica do robô.

Campos potenciais e funções de navegação também podem ser utilizadas neste contexto.

No trabalho de Esposito e Kumar (2002), um campo potencial dipolar é utilizado pois o gra-

diente negativo deste campo descreve curvas que respeitam arestrição não-holonômica de um

robô móvel do tipo carro. Uma vez que o robô se encontra alinhado ao gradiente deste campo

dipolar, o gradiente conduzirá o robô por uma trajetória possível de ser seguida. Tanner, Loizou
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e Kyriakopoulos (2001) também utilizam um campo potencial dipolar para definir de forma

adequada uma função de navegação para robôs não-holonômicos. Restrições dinâmicas no mo-

vimento também podem ser tratadas de forma especial. Conner,Rizzi e Choset (2003) definem

a função de navegação dentro de cada uma das células de forma aconsiderar as restrições di-

nâmicas do robô. A velocidade do robô é controlada pela função de navegação dentro de cada

célula de forma a se evitar descontinuidades no movimento natransição de uma célula a outra.

Para a arquitetura híbrida proposta neste trabalho é importante que seja possível integrar

comportamentos reativos com o plano de movimento para navegação do robô. Além disso, a

possibilidade de interação do usuário com o sistema de controle autônomo do robô deve ser

considerada. Dentre os algoritmos de planejamento apresentados, o método de planejamento

utilizando uma função global de navegação foi escolhido para a arquitetura proposta. Este mé-

todo apresenta uma solução completa de planejamento. A função de navegação é definida para

todo o espaço de configurações livres, e não depende da configuração inicial do robô, somente

da configuração final. Assim, este método permite que o robô possa ser controlado de forma

contínua e em malha fechada de qualquer posição inicial do ambiente até o seu objetivo de

navegação. A integração do plano de movimento com comportamentos reativos pode ser feita

de forma adequada (ESPOSITO; KUMAR, 2002). Além disso, a abordagem de campos potenciais

possibilita a integração contínua da entrada de controle dousuário com o plano de movimento.

Um exemplo disso é a coordenação de entradas que existe na arquitetura AuRA por meio da

soma de vetores. Por fim, embora o enfoque deste trabalho não seja resolver o problema de

planejamento de movimento considerando a dinâmica e restrições não-holonômicas do robô,

na literatura podem ser encontrados alguns trabalhos que procuram resolver estas questões uti-

lizando funções de navegação (TANNER; LOIZOU; KYRIAKOPOULOS, 2001;ESPOSITO; KUMAR,

2002; CONNER; RIZZI; CHOSET, 2003). Portanto, estes aspectos podem ser considerados em

trabalhos futuros.
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5 Arquitetura para robô móvel
desenvolvida

Uma arquitetura híbrida (deliberativa/reativa) foi desenvolvida com o objetivo principal

de lidar com tarefas de navegação e permitir que um operador humano interaja com o robô

em diferentes níveis de controle por meio das interfaces disponíveis. Esta arquitetura utiliza

funções de navegação para descrever o plano de movimento do robô. Dentro deste contexto,

foi desenvolvido um método para coordenar um comportamentodeliberativo, que executa o

plano de movimento, com comportamentos reativos, que impõerestrições durante a navegação

em tempo de execução, e com as entradas de controle contínuasprovenientes de um usuário

humano.

A arquitetura híbrida desenvolvida, representada na Figura 19, é composta dos seguintes

componentes principais: módulos de percepção e atuação, módulos de mapeamento e localiza-

ção, planejador de movimento, comportamentos reativos e comportamento deliberativo, coor-

denador de entradas de controle para navegação, e um módulo para seleção de comportamentos.

Neste capítulo serão apresentados os principais componentes da arquitetura. Em particular,

na seção 5.4, será apresentada a metodologia utilizada paracombinar o comportamento delibe-

rativo com comportamento reativo e com entradas de controlefornecidas pelo usuário humano

em uma tarefa de navegação. Este método juntamente com a definição da arquitetura são as

contribuições principais deste trabalho.

5.1 Percepção e atuação

Os módulos de percepção são responsáveis pela leitura dos sensores e processamento dos

dados obtidos para extração de informações que possam ser relevantes a outros componentes

do sistema, tais como, comportamentos, localização e mapeamento.

Já os módulos de atuação são responsáveis por traduzir a entrada de controle recebida em

comandos que devem ser enviados aos atuadores. Em algumas aplicações, sensores e atuado-
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ū

uh

Figura 19: Arquitetura desenvolvida para robôs móveis

res, além de estarem presentes no robô a ser controlado, também podem estar distribuídos no

ambiente.

De forma geral, por meio dos módulos de percepção e atuação acontece a interface do

sistema de controle com o hardware necessário para obter informações a respeito do ambiente

e atuar neste ambiente de trabalho. A implementação de cada módulo depende dos sensores e

atuadores disponíveis na aplicação.

5.2 Mapeamento e localização

Mapeamento e localização são atividades que auxiliam as tarefas de navegação dentro de

uma arquitetura.

Por meio do mapeamento, um modelo interno do ambiente no qualo robô está inserido,

representado na forma de um mapa, é construído e/ou atualizado. Este mapa é utilizado pelo

planejador para gerar um plano de movimento para que o robô alcance seu objetivo de navega-
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ção. Um mapa do ambiente pode ser totalmente gerado pelo robô, ou então fornecido ao robôa

priori . Neste último caso, após ser fornecido ao robô, o mapa passa aser atualizado a medida

que o robô navega pelo ambiente. Também existem situações emque o robô começa a mapear o

ambiente, e em um dado momento, parte ou todo o mapa é fornecido a ele. Nestas situações, as

informações obtidas pelo robô até o momento devem ser combinadas com as novas informações

fornecidas.

Já a localização é responsável por determinar uma estimativa da posição do robô em rela-

ção ao mapa. Localização e mapeamento podem são tratadas como atividades interdependentes.

Afinal, para que um mapa fiel possa ser gerado, o robô precisa saber sua localização. Por outro

lado, o robô pode contar com o auxílio de um mapa para se localizar no ambiente. Alguns mé-

todos procuram solucionar o problema de localização e mapeamento de forma simultânea, e são

conhecidos como métodos deSLAM(Simultaneous Localization And Mapping) (DISSANAYAKE

et al., 2001).

Na literatura, dependendo de como é feita a navegação do robô, diversos métodos para

localização e mapeamento podem ser utilizados. Em geral estes métodos podem ser dividi-

dos em métodos métricos (ELFES, 1986;SMITH; SELF; CHEESEMAN, 1990) e topológicos (KUI-

PERS; BYUN, 1987), sendo que um uso integrado de ambos também é possível(TOMATIS; NOUR-

BAKHSH; SIEGWART, 2003).

Na arquitetura proposta, o módulo de mapeamento deve criar e/ou atualizar um mapa do

tipo métrico que indique o espaço ocupado pelos obstáculos conhecidos no ambiente. Este mapa

fica disponível ao usuário para que este possa selecionar umaposição para a qual deseja que o

robô navegue de forma autônoma. A posição selecionada deve ser uma posição não ocupada

por obstáculos e que pertença a uma área que já foi mapeada. Então, selecionada esta posição,

o mapa é utilizado pelo planejador de movimentos que determina um plano de movimento

para o robô, ou seja, uma forma de fazer com que o robô se mova até a posição selecionada.

Nesta arquitetura, o mapa utilizado deve ser do tipo métricopois a partir deste tipo de mapa o

planejador pode calcular a função de navegação utilizada para descrever o plano de movimento

autônomo do robô.

Como a localização deve ser feita de forma coerente ao mapa utilizado, e nesta arquitetura

se utiliza um mapa métrico, a posição do robô é dada em coordenadas métricas globais em

relação a um sistema de coordenadas fixo no mapa. Este tipo de localização é necessária para

que o robô possa executar o tipo de plano de movimento gerado nesta arquitetura.
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5.3 Planejamento e comportamentos para navegação

O planejamento e execução da tarefa de navegação é realizadopelo módulo de planeja-

mento de movimento, comportamento deliberativo de navegação e comportamentos reativos

que possam ser relevantes na tarefa de navegação.

O módulo planejador de movimento gera um plano de movimento apartir do mapa de

ocupação e da posição de destino indicada neste mapa pelo usuário. O plano de movimento

representa a maneira como o robô deve se mover para chegar de sua posição atual até a posição

de destino. Nesta arquitetura, o plano de movimento é representado por uma função global de

navegação (LATOMBE, 1991;RIMON; KODITSCHEK, 1992), conforme apresentado no capítulo 4.

Esta função de navegação é definida para o espaço livre do mapa. Independente da posição em

que o robô se encontre no mapa, esta função guiará o robô até o objetivo, isso se existir um

caminho livre até este objetivo.

Um comportamento deliberativo de navegação é o principal responsável pela execução do

plano de movimento gerado pelo planejador. Este comportamento utiliza o plano de movimento

juntamente com a informação sobre a posição global do robô, resultante do módulo de localiza-

ção, para gerar continuamente uma entrada de controle que indica a direção e velocidade com

a qual o robô deve se mover naquele instante para poder atingir de forma ótima a posição de

destino indicada pelo usuário (objetivo de navegação). Este comportamento é considerado de-

liberativo justamente por usar o plano de movimento calculado a partir de um modelo interno

global do ambiente (mapa).

Durante a navegação, são usados comportamentos reativos para lidar em tempo de execu-

ção com mudanças dinâmicas no ambiente e eventuais restrições do problema que devem ser

observadas, e que não estão embutidas no plano de movimento.Estes comportamentos asso-

ciam a informação dos sensores com os atuadores do sistema deforma mais direta. Em tarefas

de navegação, um comportamento importante é o de desvio reativo de obstáculos que não estão

modelados no mapa do ambiente. Entretanto, comportamentosreativos também podem ser de-

finidos para que o robô atenda algum critério durante a tarefade navegação. Alguns exemplos

seriam: comportamento para manter uma determinada formação de robôs, comportamento que

mantenha o robô em regiões onde ele possa se localizar mais facilmente, ou ainda, regiões que

apresentem sinal para comunicação, etc (SPLETZER et al., 2001;PEREIRA et al., 2002;ESPOSITO;

KUMAR , 2002).
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5.4 Coordenação de entradas de controle para navegação

O comportamento deliberativo e os comportamentos reativospara navegação devem ser

coordenados de maneira adequada. Além disso, esta arquitetura deve possibilitar que o ho-

mem coopere com o sistema autônomo do robô em tarefas de navegação. Assim, a qualquer

momento durante a navegação o usuário humano pode interagircom o sistema de controle ao

enviar comandos contínuos de velocidade e direção desejadas. Neste contexto, estes comandos

devem ser coordenados juntamente com o comportamento deliberativo de navegação e com os

comportamentos reativos. Isto é feito por um módulo de coordenação de entradas de controle.

Este módulo foi desenvolvido em colaboração com Sarangi P. Parikh e Prof. Dr. Vijay Kumar

no Laboratório GRASP (PARIKH et al., 2004, 2005), e tem como base o método de coordenação

proposto por Esposito e Kumar (2002).

Sejaφ(q) a função de navegação que representa o plano de movimento, onde q é a confi-

guração do robô. Para se chegar à configuração final desejada (posição escolhida no mapa pelo

usuário), o comportamento deliberativo de navegação deve conduzir o robô de forma a satisfa-

zer a restriçãȯφ(q) < 0. Esta restrição é satisfeita quando o robô se move ao longo dogradiente

negativo da função de navegação,−∇φ(q). Sendo assim, o controlador usado para representar

o comportamento deliberativo de navegação é dado por:

q̇ = uφ = −∇φ(q). (5.1)

Entretanto,−∇φ(q) não é a única entrada de controle que faz com que o robô se mova para

a posição de destino. Qualquer entrada de controle no mesmo semi-espaço definido por−∇φ(q)

é um controlador admissível (ESPOSITO; KUMAR, 2002). Então, conforme mostra a Figura 20,

Uφ é o semi-espaço que contém todos os vetores de velocidade queo robô pode seguir e que

satisfazem a restrição de navegaçãoφ̇(q) < 0. Isso é usado para combinar o comportamento

deliberativo de navegação com os comportamentos reativos eentrada de controle do usuário

humano.

Dentro desse contexto de navegação, os comportamentos reativos são expressos como res-

trições dinâmicas que devem ser satisfeitas enquanto se navega em direção ao objetivo. Cada

uma destas restrições é representada por uma inequaçãogi(q, t) ≤ 0. Uma vez que um dado

comportamento reativo é ativado, a restrição dada pela inequação é imposta ao módulo de co-

ordenação de entradas de controle, e uma entrada de controleque satisfaça esta restrição deve

ser escolhida. O espaço de soluções que satisfazem a restrição é dado porUg. E o espaço de

soluções que fazem com que o robô navegue em direção ao alvo aomesmo tempo que satisfaz
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objetivo

φ = const

- φ(q)- φ(q)

Uφ

Figura 20: Semi-espaçoUφ definido pelo plano de movimento.

a restrição dinâmica imposta pelo comportamento reativo éF = Uφ ∩ Ug.

No caso do desvio reativo de obstáculos não modelados no mapa, a detecção dos obstáculos

é feita em tempo de execução pelos sensores disponíveis. Seja zi a distância entre o robô

e um objetoi medida através de um sensor,fi o ângulo do obstáculo em relação ao robô,

e δ a distância mínima requerida entre o robô e um obstáculo, pode-se definir uma função

gi = gi(zi, fi, q) de tal forma quegi ≤ 0 quando|zi| ≥ δ, e ġi < 0 quando a distância

zi aumenta. Esta função representa o comportamento reativo dedesvio de obstáculos, e nela

pode-se levar em conta a dinâmica do robô e do obstáculo, conforme mostra Esposito e Kumar

(2002). Uma maneira simplificada de determinar o momento em que o comportamento de

desvio reativo de obstáculo deve ser ativado é utilizar a condição |zi| ≤ δ. Assim que esta

condição se torna verdadeira, ativa-se o comportamento de desvio de obstáculo. A partir de

então, uma entrada de controle deve ser escolhida de tal forma que faça com que a restrição

dinâmicagi ≤ 0 seja satisfeita. A condição de ativação apresentada considera que o obstáculo

está parado e não leva em conta a velocidade do robô. Além disso, esta condição de ativação

também assume que o robô se move de tal forma que se o desvio de obstáculo se iniciar a uma

distânciaδ do obstáculo, o robô consegue se desviar. Entretanto, uma condição de ativação

mais geral pode ser usada para determinar o instante de ativação do comportamento reativo

em função da velocidade do robô e do obstáculo, conforme apresentado por Esposito e Kumar

(2002).

Uma entrada de controle que garante queġi < 0 (robô se afasta do obstáculo) éug =

−∇g(q). Ou seja, o robô se move na direção oposta ao obstáculo. Entretanto, esta não é a

única entrada de controle que faz com que a restrição impostapelo comportamento de desvio
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de obstáculos seja satisfeita. Existe um semi-espaço, na forma de um cone, ou complemento de

um cone, referenciado porUg, que satisfaz a restrição imposta.

Portanto, para coordenar o comportamento deliberativo de navegação com o comporta-

mento reativo de desvio de obstáculos, deve-se selecionar uma entrada de controle que satisfaça

φ̇ ≤ 0 (para que a distância até o objetivo de navegação diminua) eġi ≤ 0 (para que a distância

entre o robô e o obstáculo aumente). Para isso, escolhe-se qualquer entradau que pertença ao

espaço de soluções admissíveis dado porF = Uφ ∩Ug. Como deseja-se que o robô navegue de

forma ótima até o objetivo, escolhe-se o vetor de entrada no espaçoF que mais se aproxima da

solução ótima,−∇φ(q). A Figura 21 procura mostrar os semi-espaços definidos pelo compor-

tamento deliberativo de navegação e pelo comportamento reativo de desvio de obstáculos.

objetivo

φ = const

- φ(q)

Uφ

g(q)

Ug

Obstáculo

fronteira de segurança

-

Figura 21: Comportamento deliberativo de navegação combinado com o comportamento de
desvio de obstáculos. A região de soluções admissíveis é dada porF = Uφ ∩ Ug.

Na arquitetura desenvolvida, o usuário humano pode fornecer uma entrada de controle a

qualquer momento, indicando a direção e velocidade com a qual ele deseja que o robô se mova.

Esta entrada de controle também deve ser coordenada com o comportamento deliberativo de

navegação e o comportamento reativo de desvio de obstáculos. Para que isso pudesse ser feito,

foram estabelecidos graus de prioridade para cada uma das entradas de controle. Dessa ma-

neira, o desvio de obstáculos possui o grau de prioridade maior em tarefas de navegação. A

restrição imposta por este comportamento deve ser sempre mantida garantindo a segurança ao

evitar colisões. Com grau de prioridade abaixo do comportamento de desvio de obstáculos está

o usuário humano. Assim, optou-se por sempre que existir umaentrada de controle do usuário

humano, a ele é dado o controle do robô enquanto se mantém a prioridade de segurança. Fi-

nalmente, quando não existe entrada do usuário, e o comportamento deliberativo de navegação
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está ativo, o robô se move de forma totalmente autônoma.

Portanto, de forma geral, a seguinte hierarquia de prioridades é usada na coordenação de

comportamentos: em primeiro lugar estão os comportamentosque garantem a integridade fí-

sica do usuário e do robô como, por exemplo, desvio de obstáculos; logo em seguida estão

as entradas de controle fornecidas pelo usuário; então, finalmente, estão os outros compor-

tamentos relacionados com a navegação autônoma do robô, quese preocupam em atingir os

objetivos de navegação definidos e/ou manter objetivos secundários durante a navegação como,

por exemplo, o comportamento deliberativo de navegação, ouum comportamento para manter

uma determinada formação de um time de robôs.

Em situações específicas, apesar dos comportamentos que procuram atingir um objetivo de

navegação possuírem prioridade inferior a dos comandos do usuário, a entrada de comando do

usuário pode ser modificada para que estes comportamentos denavegação possam ser atendidos.

Fica a critério do desenvolvedor do sistema de controle definir estas situações, que geralmente

estão relacionadas a casos em que a partir da entrada de controle do usuário humano não é possí-

vel ter certeza de que o usuário deseja interromper os comportamentos de navegação autônoma

abandonando os objetivos associados a estes comportamentos.

A Figura 22 mostra como a entrada do usuário humano,uh, é combinada com o compor-

tamento deliberativo de navegação. Neste caso, o usuário jáhavia selecionado uma posição no

mapa para a qual ele deseja que o robô navegue. Utilizando o comportamento deliberativo de

navegação, o robô se dirige rumo ao objetivo. Em um dado momento, o usuário pode resolver

intervir no movimento do robô modificando localmente a trajetória que o robô está descrevendo

de forma autônoma, para isso ele utiliza umjoystick, por exemplo, para enviar a entrada de

controleuh ao coordenador de entradas. Se a entrada do usuário é consistente com o objetivo

inicial de navegação, ou seja,uh ∈ Uφ, então é permitido que o usuário tenha o controle com-

pleto da cadeira de rodas,u = uh, conforme mostra a Figura 22 (esquerda). Se a entrada do

usuário não é consistente com o objetivo de navegação, então, existem duas opções, ilustradas

na Figura 22 (direita). Uma delas ocorre quando a entrada do usuário estiver em um cone de-

finido no semi-espaço de velocidade oposto aUφ. Neste caso, admite-se que o usuário deseja

realmente ir naquela direção abandonando temporariamenteo objetivo inicial. Por isso, o obje-

tivo de navegação é ignorado, e novamente o usuário tem o controle da cadeira, ou seja,u = uh.

No entanto, se a entrada do usuário não estiver consistente com o objetivo de navegação, mas

estiver em uma região do espaço oposto aUφ próximo à sua fronteira, modifica-se a direção

da entrada do usuário para que fique alinhada à fronteira deUφ. Neste caso, assume-se que,

embora o usuário queira modificar localmente a trajetória dorobô, a intenção do usuário não
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é se afastar do objetivo inicial. O vetor de controle usado nesta situação éu = um, sendo que

um possui o mesmo módulo deuh, ou seja,||um|| = ||uh||, ele pertence ao plano cuja normal é

−∇φ(q), e possui direção dada por:

ûm =
uh − (uh · t̂φ)t̂φ

||uh − (uh · t̂φ)t̂φ||
(5.2)

onde

t̂φ =
∇φ(q)

||∇φ(q)||
(5.3)

é o versor normal ao plano.

Para todos os casos mencionados em que o usuário interfere nomovimento autônomo do

robô, assim que o usuário deixa de fornecer uma entrada de controle, o robô retorna a se mover

em direção ao objetivo inicial de navegação utilizando o vetor de controleu = −∇φ(q).

objetivo

φ = const

- φ(q)- φ(q)

Uφ

uh

objetivo

φ = const

- φ(q)- φ(q)

Uφ

uhβ

um

Ignorar
Objetivo

Figura 22: Entrada do usuário combinada com o comportamento deliberativo de navegação.
Na situação à esquerda, a região de soluções admissíveis é o semi-espaço contendo−∇φ(q).
À direita, a entrada humana ocorre fora da região admissívele é modificada para que seja
consistente com o objetivo.

Mesmo quando não existe um objetivo de navegação definido, ouseja, o comportamento

deliberativo de navegação está desabilitado, o usuário ainda pode querer controlar manualmente

o robô. Nesta situação, o controle é definido simplesmente como sendou = uh, ondeuh é o

vetor de entrada humana.

No entanto, se o robô ao ser dirigido manualmente se próxima de obstáculos, é importante

combinar as entradas de controle do usuário com o comportamento de desvio de obstáculos para

se evitar colisões. Se a entrada de controle do usuário,uh, estiver no semi-espaço de velocidade
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admissível,Ug, ou seja, a entrada de controle não resultará em colisão com oobstáculo, então

esta entrada é utilizada para controlar o robô, eu = uh, conforme mostra a Figura 23 (esquerda).

No entanto, se a entrada do usuário está localizada na regiãodo espaço de velocidade restrita

pelo comportamento de desvio de obstáculos, então é precisoparar o movimento ou modificar

a entrada do usuário para que o robô desvie do obstáculo. A Figura 23 (direita) ilustra esta

situação. Define-se um cone no espaço restrito chamado de região de parada. Se a entrada

do usuário estiver dentro desta região, optou-se por parar orobô. Se a entrada do usuário

estiver fora desta região de parada, mas ainda dentro do espaço restrito pelo comportamento

reativo de desvio de obstáculos, a direção da entrada do usuário é modificada para que fique

na fronteira do espaço admissível,Ug. Isto permite que o robô se mova aproximadamente na

direção especificada pelo usuário, preservando a intenção de movimento do usuário ao mesmo

tempo que o obstáculo é evitado. O vetor de controle usado nesta situação éu = um, sendo que

um possui o mesmo módulo deuh, ou seja,||um|| = ||uh||, ele pertence ao plano cuja normal é

−∇gi(q), e possui direção dada por:

ûm =
uh − (uh · t̂g)t̂g

||uh − (uh · t̂g)t̂g||
(5.4)

onde

t̂g =
∇gi(q)

||∇gi(q)||
(5.5)

é o versor normal ao plano.

Ug 

uh

fronteira de segurança

Obstáculo- g(q)g(q)

Ug

uh

Região de
Parada

um fronteira de segurança

β

- g(q)g(q)

Figura 23: Entrada do usuário combinada com o desvio reativo de obstáculo. Na situação à
esquerda, a entrada do usuário é consistente com o semi-espaço determinado pelo desvio reativo
de obstáculo. À direita, a entrada do usuário está dentro da região restrita, então a direção da
entrada do usuário é modificada permitindo que o usuário mantenha um controle limitado sobre
o robô sem que ocorra colisões.

Finalmente, existem situações durante a navegação em que astrês fontes de entrada de
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Ug

uh

- φ(q)- φ(q)

Uφ

g(q)

φ = const

fronteira de segurança

Obstáculo-

um

objetivo

Figura 24: Entrada do usuário combinada com o plano de movimento e com o desvio reativo
de obstáculo. Embora a entrada do usuário não esteja no espaço de soluções admissíveis, o
controlador modificado,um, dá ao usuário um controle limitado enquanto previne colisões.

controle (comportamento deliberativo de navegação, comportamento reativo de desvio de obs-

táculo, e entrada do usuário) devem ser combinadas simultaneamente. Nestas situações, como

regra geral, a entrada de controle do usuário sempre é utilizada quando esta não está em con-

flito com o objetivo de navegação ou com o comportamento de desvio de obstáculo. Em outras

palavras,u = uh seuh ∈ Uφ ∩ Ug. Do contrário, aplica-se as regras descritas anteriormente.

Primeiro a entrada do usuário é coordenada com o comportamento deliberativo de navegação.

A entrada de controle resultante será a própria entrada do usuário, caso o objetivo de navegação

for ignorado, ou a entrada do usuário modificada para que o robô não se afaste do objetivo.

Depois de feita esta coordenação inicial, a entrada de controle resultante é coordenada com o

comportamento reativo de desvio de obstáculos. Então, a entrada de controle pode ser mantida

se estiver na região que não resultará em colisão, ou a entrada de controle é modificada para

que o robô possa desviar do obstáculo. Isto permite que o usuário possa compartilhar o controle

com o sistema enquanto colisões são evitadas. A Figura 24 procura mostrar um exemplo da

coordenação destas três entradas de controle.

É interessante observar que apesar das entradas de controlepassarem pelo módulo coorde-

nador de entradas antes que a entrada de controle resultanteseja enviada para os atuadores, este

módulo possui um algoritmo relativamente simples que não consome muito tempo de proces-

samento. Por esta razão o coordenador de entradas não é considerado um “gargalo” no sistema.
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5.5 Monitor de progresso e replanejamento

Existem situações em que o comportamento reativo de desvio de obstáculos não obtém

sucesso ao lidar com certos obstáculos não modelados no mapa. Algumas destas situações se

encontram ilustradas na Figura 25, e abrangem basicamente situações em que o caminho que

o robô está percorrendo em direção ao objetivo está completamente bloqueado, ou quando a

geometria local do obstáculo não favorece o método de desvioreativo.

obstáculos 
modelados 
no mapa

obstáculo não 
modelados
bloqueando 

caminho

robô

- φ(q)- φ(q)

objetivo

obstáculo não 
modelado

robô

- φ (q)- φ (q)

Figura 25: Situações onde replanejamento é necessário. À esquerda, quando um obstáculo
não modelado no mapa bloqueia completamente o caminho do robô. À direita, quando um
obstáculo não modelado no mapa possui uma geometria que não favorece o desvio reativo do
robô.

Nestas situações, durante a navegação completamente autônoma, o robô pode chegar a um

ponto em que não consegue progredir no seu movimento em direção ao objetivo devido a um

obstáculo não modelado no mapa. Um monitor de progresso podeser usado para detectar em

tempo de execução quando isso acontece. O que pode ser evidenciado quando o espaço de

soluções de controle admissível, que atende ao mesmo tempo odesvio reativo de obstáculos e

o plano de movimento, é nulo. Além de observar o espaço de soluções admissíveis, procurando

identificar quando este é nulo, o monitor de progresso tambémdeve utilizar um histórico da

posição global do robô juntamente com o objetivo da tarefa dorobô para identificar se o robô

está progredindo ou não.

Caso o monitor de progresso indique a necessidade de um replanejamento, o obstáculo de-

tectado que impede o progresso do robô deve ser incluído no mapa pelo módulo de mapeamento,

e um novo plano de movimento deve ser calculado utilizando este mapa recém-atualizado. Mui-

tas vezes, o robô não consegue detectar em tempo de execução toda a geometria do obstáculo
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que impede o progresso do robô. Mesmo assim, em uma primeira tentativa, atualiza-se o mapa

incluindo apenas a parte que foi detectada do obstáculo. O novo plano de movimento gerado

a partir dete mapa atualizado fará com que o robô tente se desviar desta parte detectada. Se,

por ventura, o robô ficar preso novamente em outra parte do obstáculo que não foi mapeada

na etapa anterior, o mapa é atualizado mais uma vez para incluir esta parte agora detectada, e

um outro plano é calculado. Isso se repete até que o robô consiga fazer progresso em direção

ao objetivo utilizando o plano de movimento atual e os comportamentos de desvio reativo de

obstáculos. Ou então, até que seja detectado por meio do mapaque não existe caminho possível

até o objetivo. Neste caso o usuário do robô deve ser avisado da impossibilidade de se atingir o

objetivo.

Apesar de prever a necessidade do monitor de progresso na arquitetura proposta, este tra-

balho não se preocupou com o desenvolvimento de algoritmos específicos que poderiam ser

utilizados para implementá-lo.

5.6 Outros comportamentos

Além dos comportamentos utilizados para navegação, outroscomportamentos também po-

dem ser definidos para que o robô realize pequenas tarefas específicas como, por exemplo,

atravessar portas abertas, se mover ao longo de um corredor evitando obstáculos, seguir pessoas

ou outros robôs, se aproximar de um objeto (mesa, parede, estação de recarga, etc) (PATEL et al.,

2002). Cada um destes comportamentos pode ser definido e implementado por controladores

específicos.

Dependendo da tarefa ou modo de operação do robô, certos comportamentos devem ser

habilitados e outros desabilitados. Este papel é desempenhado por um módulo de seleção de

comportamentos.

No momento, na arquitetura desenvolvida e representada pela Figura 19, a seleção dos

comportamentos habilitados é feita pelo operador humano. Mas vale ressaltar que quando o

usuário deseja realizar uma tarefa de navegação, por exemplo, ele deve habilitar no início da

tarefa o comportamento deliberativo de navegação juntamente com o comportamento reativo de

desvio de obstáculos e, possivelmente, algum outro comportamento reativo desejado referente

a navegação. Embora o comportamento reativo de desvio de obstáculos permaneça habilitado

durante toda a tarefa, ele só é ativado quando o robô detecta automaticamente um obstáculo

que precisa ser desviado. O módulo coordenador de entradas de controle permite a interação do

usuário com o sistema nas tarefas de navegação.
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Em trabalhos futuros, a arquitetura pode ser modificada permitindo uma seleção automática

de comportamentos, a semelhança de outras arquiteturas híbridas, como Atlantis e Saphira. Isso

permitiria que missões mais complexas e abrangentes do que navegação pudessem ser realiza-

das de forma autônoma. Entretanto, para que isso possa ser realizado, a exemplo da arquitetura

Saphira, dentre outras, o robô deve possuir outras informações no seu modelo interno de mundo

além da posição dos obstáculos. Da mesma forma, além do planejamento de movimento reali-

zado para resolver tarefas de navegação, também seria necessário um planejamento de missão

mais abrangente. Este planejamento resultaria em um plano formado por uma seqüência de

comportamentos capaz de realizar uma missão complexa. Então, o selecionador de comporta-

mentos, a exemplo da camada intermediária de uma arquitetura de três camadas, seria respon-

sável pelo seqüenciamento adequado dos comportamentos, oucontroladores, conforme o plano

da missão.

5.7 Análise comparativa

A arquitetura desenvolvida se assemelha à arquitetura AuRA na estrutura utilizada para

integrar planejamento e reação. Em ambas as arquiteturas, planejamento é realizado antes da

execução. O replanejamento também acontece de forma semelhante, iniciado apenas quando

a parte inferior da arquitetura, responsável pela execução, não consegue progredir no cumpri-

mento da tarefa, caracterizando uma falha de execução. Na arquitetura AuRA, o planejador é

do tipo hierárquico composto de várias camadas: planejadorde missão, planejador espacial, e

seqüenciador. A arquitetura desenvolvida possui uma versão simplificada desta estrutura feita

com o propósito de resolver principalmente o problema de navegação. Entretanto, futuramente

um módulo planejador de missão e de seqüenciamento automático de comportamentos pode-

riam ser integrados de forma hierárquica na arquitetura.

Outra semelhança da AuRA com a arquitetura desenvolvida estáem ambas usarem campos

potenciais para navegação. Entretanto, existe uma diferença na forma como o campo poten-

cial é usado nas duas arquiteturas, e também em como são coordenados os comportamentos

durante a navegação. A arquitetura desenvolvida utiliza uma função de navegação global que

define um potencial para todo espaço de configurações livres.Isto se assemelha mais a maneira

como o campo potencial para navegação é definido na arquitetura DAMN, conforme descrito

por Payton, Rosenblatt e Keirsey (1990). Tanto na arquitetura DAMN como na arquitetura de-

senvolvida, o campo potencial global de navegação age como uma referência para os demais

comportamentos. Na arquitetura AuRA, os campos potenciais gerados pelos esquemas motores

utilizam uma abordagem mais local. Além disso, o mecanismo de coordenação de comporta-
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mentos para navegação utilizado na arquitetura desenvolvida é diferente do utilizado nas demais

arquiteturas. Isto também inclui a forma como a entrada do usuário é tratada na arquitetura.

Neste trabalho, a entrada do usuário possui uma prioridade alta, definida de forma explícita

logo abaixo do comportamento de desvio de obstáculo. Então aentrada do usuário sobrescreve

a maioria dos comportamentos, com exceção de algumas situações particulares. Um exemplo,

é quando não fica claro para o sistema se o usuário pretende ou não abandonar o objetivo de na-

vegação representado pela função global de navegação. Nesta situação particular, a entrada do

usuário é levemente modificada para conciliar com o objetivode navegação. Entretanto, em ge-

ral, o sistema dá ao usuário total controle do robô quando é seguro fazê-lo. Interessante observar

que este controle ainda é diferente de um controle totalmente manual pois os comportamentos

de desvio de obstáculo permanecem ativos a menos que sejam explicitamente desabilitados pelo

usuário.

No caso das arquiteturas AuRA, SFX ou DAMN, o coordenador de entrada, por meio da

soma vetorial, de filtros, ou soma de votos, considera todos os comportamentos ativos junta-

mente com a entrada humana. Evidentemente cada arquiteturapossui uma forma de priorizar

um determinado comportamento atribuindo um peso a ele. Mas dependendo deste peso, os ou-

tros comportamentos podem exercer uma certa influência no resultado, e teoricamente, a entrada

do usuário é sempre modificada por estes comportamentos.
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6 Implementação e resultados

A arquitetura desenvolvida foi implementada em uma cadeirade rodas robótica para possi-

bilitar a realização de tarefas de navegação, permitindo a interação do usuário com a cadeira de

rodas em diferentes níveis de controle.

No nível mais alto de controle, o sistema implementado permite ao usuário especificar uma

posição de destino para a navegação em um mapa do ambiente. Umplano de movimento é ge-

rado a partir desta entrada do usuário e do mapa do ambiente fornecidoa priori. Este plano de

movimento descreve como a cadeira deve se mover para chegar até a posição de destino seleci-

onada. Este plano de movimento é executado por um comportamento deliberativo que conduz a

cadeira de forma autônoma até o seu destino. Enquanto isso, um comportamento reativo de des-

vio de obstáculos possibilita que a cadeira desvie de obstáculos, que não foram representados

no mapa, encontrados ao longo do caminho. Conforme a cadeira se move de forma autônoma, o

usuário pode interagir a qualquer momento no nível mais baixo de controle utilizando umjoys-

tick para alterar o movimento autônomo da cadeira. Assim, o usuário compartilha o controle do

sistema autônomo da cadeira.

Neste contexto de aplicação, é fácil imaginar situações onde a cadeira tenha que responder,

ao mesmo tempo, aos três tipos de entrada de controle implementadas. Isto é, às entradas de

controle provenientes do comportamento deliberativo paramover a cadeira até o objetivo, às

entradas de controle provenientes do comportamento reativo de desvio de obstáculos, e às en-

tradas do usuário por meio dojoystick. Por exemplo, considere a cadeira navegando de forma

autônoma em um museu na direção de uma sala de exibição especificada pelo usuário. Para

isso ela utiliza o comportamento deliberativo e o plano de movimento gerado automaticamente.

Enquanto isso, a cadeira tem que se desviar de outros visitantes no museu utilizando o com-

portamento reativo de desvio de obstáculos implementado. Ao mesmo tempo que tudo isso

acontece, o usuário que vai em rumo à exibição desejada pode querer se aproximar de quadros

que chamem sua atenção ao longo do caminho, e para isso modifica a trajetória autônoma do

robô em tempo de execução utilizando ojoystick.
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Figura 26: A SMARTCHAIR do laboratório GRASP

No restante do capítulo serão apresentados: na seção 6.1, a cadeira de rodas utilizada como

plataforma de pesquisa e o modelo da cadeira utilizado no controle; na seção 6.2, apresenta-

se aspectos da implementação da arquitetura desenvolvida,incluindo a plataforma de software

utilizada na implementação do sistema de controle; e finalmente na seção 6.3, os resultados

obtidos com o sistema implementado.

6.1 A cadeira de rodasSMARTCHAIR

A cadeira de rodas robótica utilizada como plataforma de pesquisa é denominada SMART-

CHAIR, e foi desenvolvida no laboratório GRASP da Universidade da Pennsylvania. Esta ca-

deira de rodas é equipada com um computador embarcado e uma variedade de sensores como

pode ser visto na Figura 26.

A câmera omnidirecional montada sobre a cabeça do usuário permite que ele tenha uma

visão de360o ao redor da cadeira. O sistema de projeção exibe imagens sobre a mesa na frente

do usuário, permitindo que o usuário envie comandos à cadeira por meio de uma interface

visual. Uma câmera apontada para esta mesa forma juntamentecom o projetor um sistema

de realimentação visual. A interação do usuário é então efetuada pela oclusão de regiões da

imagem projetada na mesa.
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Além deste sistema de visão para interface com o usuário, a cadeira de rodas possui um

sensor laser montado na frente da cadeira e abaixo dos pés do usuário. Este sensor laser varre

uma região de180o graus e retorna valores de distância entre o sensor e os obstáculos a cada

meio grau. De modo similar, sensores infra-vermelho (IR) de proximidade foram colocados

na traseira da cadeira de rodas para detectar qualquer obstáculo atrás. A cadeira de rodas tam-

bém possuiencodersnos seus motores permitindo uma estimativa da velocidade e posição da

cadeira. A cadeira de rodas SMARTCHAIR é apresentada em maiores detalhes em (RAO et al.,

2002).

6.1.1 Modelo do sistema

A SMARTCHAIR pode ser modelada como um robô não-holonômico de duas rodas do tipo

cart. As equações que governam o seu movimento são bem conhecidas(MA; KOSECKA; SASTRY,

1999):

ẋ = v cos(θ)

ẏ = v sin(θ) (6.1)

θ̇ = ω

onde o vetor de entradaν = [v, ω]T , consiste da velocidade linear da cadeira,v, e da velocidade

angular da cadeira,ω, enquanto que(x, y) são as coordenadas do centro do eixo das rodas em

um sistema de coordenadas inercial.θ é o ângulo que o sistema de coordenadas da cadeira de

rodas forma com o sistema de coordenadas inercial. Conforme pode ser visto na Figura 27,

características do ambiente (obstáculos, alvos, etc) são descritos por(fi, zi) em um sistema fixo

ao corpo da cadeira, ondefi é o ângulo relativo ezi é a distância relativa à característicai do

ambiente.

Neste trabalho, para controle da cadeira de rodas, utilizou-se um espaço de configurações

simplificado dado porq = [xc, yc]
T , que são coordenadas de um ponto de referência na cadeira

de rodas localizado a uma distânciad à frente do eixo das rodas. Da Equação (6.1), pode-se

escrever:

q̇ =

(

ẋc

ẏc

)

=

(

cos θ −d sin θ

sin θ d cos θ

)(

v

ω

)

(6.2)

ou

q̇ = Jν. (6.3)
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Figura 27: Modelo do sistema.(x, y) é a coordenada do centro do eixo das rodas enquanto que
(xc, yc) é o ponto que está sendo controlado.

ComoJ é sempre inversível sed não for zero, pode-se considerar o seguinte modelo linear

desacoplado:

q̇ =

(

1 0

0 1

)

u. (6.4)

Assim, qualquer vetor de entradau pode ser mapeado a um vetor de entradaν.

No espaço de configurações simplificado que foi utilizado, somente a posição da cadeira

de rodas é controlada de forma explícita. Não se tem controleexplícito sobre qual orientação

a cadeira deve assumir em um dado momento. Portanto, para quese possa planejar trajetórias

seguras nesse espaço de configurações, aproximou-se a formada cadeira por um círculo de raio

ρ e, quando necessário, expande-se emρ os obstáculos no ambiente. Assim, o espaço livre no

ambiente representa as posições que o ponto de controle podeassumir sem que ocorra colisão de

nenhuma parte da cadeira com os obstáculos. O raioρ é escolhido levando-se em consideração

a dimensão da cadeira mais um fator de segurança devido a restrições não-holonômicas não

consideradas no planejamento do movimento da cadeira.

6.2 Aspectos de implementação da arquitetura

A arquitetura proposta foi implementada de maneira simplificada tendo como objetivo prin-

cipal tornar possível a realização de testes de navegação dacadeira de rodas em que o usuário
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possa compartilhar o controle da cadeira com o sistema autônomo.

6.2.1 Mapeamento e localização

Na implementação da arquitetura, utilizou-se um mapa do ambiente fornecidoa priori. Este

mapa é uma grade de ocupação que representa a posição de obstáculos conhecidos no ambiente,

tais como mesas e paredes. Os obstáculos neste mapa de ocupação foram expandidos conforme

discutido na seção anterior para que a cadeira de rodas pudesse ser considerada como um ponto

neste mapa. A Figura 28 mostra o mapa do ambiente em que foram realizados os experimentos.

O mapa expandido visto na Figura 28 é usado para calcular a função potencial para a navegação.

Não foram implementados métodos de mapeamento e de atualização do mapa. No entanto,

um método de mapeamento e atualização de mapas baseado em grades de probabilidade de

ocupação seria compatível com esta arquitetura.

Sala
 1

Sala
2

Figura 28: Mapa do ambiente. As regiões escuras são mesas e outros objetos conhecidos no
ambiente. A região mais clara é a expansão do mapa, que se torna uma fronteira de segu-
rança que leva em consideração o tamanho da cadeira de rodas.A região branca é o espaço de
configurações livres no ambiente.

A localização global da cadeira de rodas durante os experimentos realizados foi feita uti-

lizando apenas a odometria da cadeira de rodas. De forma geral, a odometria de um robô é

insuficiente para produzir uma boa estimativa de sua posiçãoglobal devido ao acumulo de erro

quando o robô percorre longos percursos. Por isso, geralmente utilizam-se métodos que com-

binam a odometria com informações externas do ambiente parareduzir estes erros e obter uma

melhor estimativa da posição. Geralmente são utilizados filtros, tais como filtro de partículas

(FOX et al., 2001) ou filtro de Kalman (SMITH; SELF; CHEESEMAN, 1990). Neste trabalho, ne-

nhum destes métodos robustos de localização para longos percursos foi implementado apesar

de previstos na arquitetura. Nos experimentos realizados,a distância máxima percorrida foi

de aproximadamente 10 metros. Para esta distância observou-se que os erros de localização

na odometria causados pelo deslizamento das rodas e das correias não foram tão significativos
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(PARIKH et al., 2003).

6.2.2 Planejamento de movimento

O planejador de movimento na arquitetura proposta é responsável por gerar uma função

global de navegação usada para conduzir o robô até a posição de destino selecionada pelo usuá-

rio (objetivo de navegação)(LATOMBE, 1991;RIMON; KODITSCHEK, 1992). Entretanto, é difícil

computar esta função instantaneamente. Então, ao invés, calculou-se uma função de navega-

ção aproximada utilizando programação dinâmica no mapa de grade de ocupação, conforme

método dewave-frontapresentado na seção 4.4.3. Como esta função aproximada não satisfaz

todas as propriedades de uma função de navegação, ela é chamada aqui de função potencial,

representada porφ(q). No entanto, ela possui um mínimo global único localizado noobjetivo

de navegação. Em contraste com outros trabalhos onde controladores baseados em campos

potenciais são considerados reativos, neste trabalho considera-se o controlador resultante da

utilização da função potencial como sendo um comportamentodeliberativo pois a função po-

tencial é construída utilizando o conhecimento global do ambiente na forma de um mapa do

ambiente.

A Figura 29 mostra um exemplo de uma função de potencial de navegação gerada automa-

ticamente para uma posição de destino especificada na sala 2,nas coordenadasx = 15.0m e

y = 2.9m do mapa. O mínimo global desta função potencial localiza-sena posição de destino

especificada.
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Figura 29: Função de navegação para o objetivo especificado pelo usuário na Sala 2.

A função potencial apresentada na Figura 29 foi definida no espaço livre do mapa de ocu-

pação. Para o espaço ocupado do mapa, incluindo o espaço ocupado após expansão dos obs-
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táculos, definiu-se um campo vetorial de repulsão. Este campo vetorial garante que, se o robô

começar a se aproximar da área ocupada, ele será conduzido devolta à area livre.

6.2.3 Coordenação de comportamentos e entrada do usuário

Foram implementados dois comportamentos que quando coordenados são responsáveis

pela navegação autônoma do robô: um comportamento deliberativo de navegação e um com-

portamento reativo de desvio de obstáculos.

O comportamento deliberativo de navegação move o robô em direção ao objetivo de na-

vegação especificado pelo usuário. Este comportamento podeser descrito pelo controlador de

malha fechadauφ = −∇φ(q). Portanto, a cada intervalo de tempo, calcula-se o gradiente ne-

gativo da função potencial de navegação para a posição atualdo robô. O gradiente negativo

indica a direção que o robô deve seguir para que alcance o objetivo de navegação. Esta direção

na verdade define um semi-espaço de soluções possíveis que podem ser usadas para aproximar

o robô do seu objetivo.

O comportamento reativo de desvio de obstáculo foi implementado utilizando o sensor de

varredura laser para obter a distância entre o robô e os obstáculos no ambiente. A cada varre-

dura do sensor, determina-se qual a direção e a distância do obstáculo mais próximo. Quando

um obstáculo se encontra a uma distância menor ou igual a um valor pré-definido, que foi0, 7m

nesta implementação, o comportamento reativo é ativado. O comportamento de desvio de obs-

táculos é definido como sendo uma restrição às entradas de controle que podem ser enviadas

ao robô. Assim, somente as entradas que não infringem esta restrição, ou seja, que não condu-

zem o robô para mais perto do obstáculo, podem ser escolhidas. Esta restrição é representada

pelo semi-espaço definido pela direção do obstáculo que deveser evitado. Portanto, quando o

comportamento está ativo, esta direção é enviada ao coordenador de entradas.

Existem situações em que um obstáculo aparece abruptamentena frente da cadeira de rodas

a uma distância tão próxima que a única alternativa para evitar uma colisão é parar a cadeira.

Pensando nestas situações, definiu-se uma condição de parada de emergência da cadeira quando

um obstáculo é detectado a uma distância menor que um valor pré-definido. Este valor deve ser

menor que a distância de ativação do comportamento reativo,e foi definido como sendo0, 4m

nesta implementação.

Além destes comportamentos utilizados para navegação autônoma, o sistema implementado

também permite que o usuário utilize umjoystickpara entrada de comandos. Por meio deste

joystick, o usuário indica a direção e velocidade para a qual deseja que a cadeira se mova em
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relação a sua posição atual.

As entradas de controle geradas pelos comportamentos implementados e a entrada de con-

trole fornecida pelo usuário por meio dojoysticksão coordenadas utilizando o método apre-

sentado na seção 5.4 do capítulo 5. Este método foi implementado de acordo com o algoritmo

apresentado na Figura 30.

u := 0if posição de destino foi espei�ada no mapa then
uφ := −∇φ(q)if existe uma entrada do usuário, uh then

ϕ := ângulo entre o vetor uh e o vetor uφif ϕ > π/2 e ϕ < ϕlimit then
u := umelse
u := uhend ifelse

u := uφend ifelse if existe uma entrada do usuário, uh then
u := uhend ifif obstáulo está próximo do rob� e u 6= 0 then
ug := −∇g(q)
γ := ângulo entre o vetor u e o vetor ugif γ > π/2 e γ < γlimit then

u := umelse if γ > γlimit then
u := 0end ifend ifUsar u omo entrada de ontrole para o rob�

Figura 30: Algoritmo usado para combinar o comportamento deliberativo de navegação, com-
portamento reativo de desvio de obstáculos, e entradas do operador humano.

6.2.4 Plataforma de software utilizada na implementação

A arquitetura foi implementada para a SMARTCHAIR utilizando uma plataforma de soft-

ware chamada ROCI (Remote Objects Control Interface) (CHAIMOWICZ et al., 2003). Esta pla-

taforma foi desenvolvida no laboratório GRASP, possui licença de código aberto, e pode ser

obtida gratuitamente na Internet (ROCI, 2006).

ROCI oferece ao desenvolvedor ferramentas que permitem a criação e execução de um sis-

tema modular, distribuído, cujos componentes possam ser reutilizados em diferentes aplicações.

Um sistema desenvolvido utilizando ROCI é composto de módulos que possuem funções es-

pecíficas programadas pelo desenvolvedor. Estes módulos possuem entradas e saídas por meio

das quais os módulos são conectados uns aos outros formando uma rede distribuída de proces-
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sos. Assim, cada módulo recebe dados como entrada, processaestes dados de acordo com a

função programada e gera dados de saída. Quando um módulo é criado, o programador deve

especificar o tipo de dado ou informação que cada entrada e saída utilizará. Assim, a saída de

um módulo só pode ser conectada a entrada de outro se o tipo de dado desta entrada e saída

forem o mesmo.

De certa forma, cada módulo ROCI pode ser comparado a um circuito integrado (CI) res-

ponsável por algum tipo de processamento. Conectando-se estes CIs, ou módulos ROCI, entre

si de forma adequada, pode-se realizar processamentos complexos. Além do mais, assim como

um CI pode ser reutilizado para diferentes aplicações, um módulo ROCI também pode ser reu-

tilizado sem que haja necessidade de programação adicional. Cada módulo após desenvolvido

e compilado, fica disponível na forma de uma DLL para o sistemaoperacional Windows da

Microsoft.

Na plataforma ROCI, uma tarefa é especificada por uma coleção de módulos e pela maneira

como estes módulos são conectados entre si. Utiliza-se um oumais arquivos no formato XML

para definir uma tarefa. Assim, a construção de aplicações quando já se possui os módulos de-

senvolvidos se resume apenas em escrever arquivos especificando tarefas em XML, que podem

ser facilmente criadas e modificadas.

A plataforma ROCI possui um kernel responsável pelo controleprincipal de uma aplicação

ROCI. O kernel do ROCI deve ser executado em cada entidade na rede (computadores, robôs,

sensores remotos, etc) que fará parte da aplicação. Estas entidade são consideradas como nós

da rede ROCI. O kernel gerencia a rede e mantém uma base de dadosatualizada de todos os nós

e serviços disponíveis na rede ROCI. Ele é responsável tambémpor carregar e remover tarefas (

descritas em arquivos XML) e módulos em qualquer nó da rede, fazendo e desfazendo conexões

entre módulos. Assim, aplicações podem ser especificadas e executadas dinamicamente.

ROCI usa recursos disponíveis na plataforma de desenvolvimento Microsoft .NET. Mó-

dulos ROCI podem ser desenvolvidos utilizando as linguagensde programação C# e C++. O

kernel e os módulos ROCI podem ser executadas em dispositivosque possuam versões do sis-

tema operacional Windows (incluindo dispositivos portáteis, tais como Pocket PCs).

Como conseqüência de se utilizar a plataforma ROCI na implementação da arquitetura

para a SMARTCHAIR, obteve-se um software extremamente modular de controle. Módulos

deste software podem ser reutilizados em outras aplicaçõese até mesmo para controlar outros

robôs. Além disso estes módulos podem ser executados de forma distribuída, ou seja, em

computadores diferentes conectados na mesma rede.
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6.3 Resultados

O sistema de controle desenvolvido permite que a cadeira de rodas seja operada em três

modos distintos, cada um correspondente a um nível de autonomia do robô:

• Controle autônomo: o usuário seleciona no mapa uma posição de destino e a cadeira

dirige de forma autônoma até a posição selecionada;

• Controle manual: o usuário controla manualmente a cadeira a e rodas utilizando um

joystick;

• Controle semi-autônomo: o usuário compartilha o controle de movimento da cadeira en-

quanto a cadeira se move de forma autônoma.

Foram feitos testes com a cadeira de rodas operando nestes três modos em duas salas dife-

rentes. Ao total, foram 43 pessoas que testaram a cadeira de rodas. Cada uma testou a cadeira

nos três modos, nas duas salas. A distância média percorridapela cadeira de rodas em cada ex-

perimento, incluindo modo manual, autônomo, e semi-autônomo, foi 9,77 metros. Ou seja, no

total foram realizados 258 experimentos, sendo que a cadeira percorreu aproximadamente 2,5

km ao final de todos estes experimentos. Entretanto, no início de cada experimento a localiza-

ção global da cadeira era corrigida manualmente, sendo que os erros de localização acumulados

em um experimento não eram transferidos para outro. Durantecada teste foram coletados os

dados de odometria da cadeira, o número de interações do usuário por meio dojoystick, e in-

formações referentes às entradas de controle (deliberativa, reativa, e usuário humano) ativas a

cada instante. Nesta seção são mostrados alguns dos resultados mais significativos.

6.3.1 Modo de operação autônoma

No modo de operação autônoma, o usuário da cadeira selecionaem um mapa uma posição

de destino para a qual a cadeira deve se mover. Para cada uma das salas, uma posição de destino

foi escolhida e, após a seleção, um plano deliberativo de movimento na forma de uma função

potencial de navegação é criado utilizando o mapa. Um comportamento deliberativo de nave-

gação faz com que a cadeira siga o gradiente negativo da função potencial de navegação para

se mover até o destino selecionado. Entretanto, quando um obstáculo não modelado no mapa

é encontrado no caminho, o comportamento reativo de desvio de obstáculo é ativado. Então

uma entrada de controle que combina o comportamento deliberativo de navegação com o com-

portamento reativo de desvio de obstáculo é produzida para enviar aos atuadores da cadeira. A
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coordenação é feita conforme método apresentado no capítulo 5 e implementado pelo algoritmo

apresentado na Figura 30 da seção 6.2. Vale ressaltar que, nomodo de operação autônoma, o

usuário não interage com a cadeira enviando comandos contínuos por meio dojoystick.

A Figura 31 mostra uma trajetória realizada pela cadeira no modo de operação autônoma.

O obstáculo indicado na figura representa um obstáculo que não havia sido modelado no mapa

utilizado para gerar o plano de movimento. Este obstáculo foi encontrado pela cadeira ao longo

do caminho, e o desvio foi feito de forma reativa. A trajetória em linha tracejada azul é o cami-

nho que a cadeira realiza quando este obstáculo não está presente. No lado direito da Figura 31

encontra-se umzoomde um trecho da trajetória. As flechas representam a direção do gradiente

negativo da função potencial. Como pode ser visto, a cadeira éguiada pelo gradiente nega-

tivo enquanto o comportamento reativo de desvio de obstáculo não é ativado (trecho em preto).

Quando a cadeira se encontra próxima ao obstáculo não representado no mapa, o comporta-

mento de desvio de obstáculo é ativado (trecho em verde). Então, é escolhida uma direção de

movimento que faça com que o robô desvie do obstáculo ao mesmotempo que se aproxima do

objetivo de navegação.

Obstáculos

Cadeira

Figura 31: Exemplo de trajetória descrita pela cadeira de rodas na Sala2 para o modo autô-
nomo. A trajetória é resultado da combinação do comportamento deliberativo de navegação
com o comportamento reativo de desvio de obstáculos. A linhasólida (preta) mostra quando
apenas o comportamento deliberativo está ativo. A linha mais clara (verde) mostra quando o
comportamento de desvio de obstáculos foi composto com o comportamento deliberativo. A
linha tracejada (azul) é a trajetória que a cadeira descrevequando não existem obstáculos.

A Figura 32 mostra, sobrepostas, 10 das 43 trajetórias realizadas pela cadeira de rodas no

modo autônomo. Estas 10 trajetórias ilustram o resultado obtido nos demais experimentos no

modo autônomo para cada uma das salas. É possível perceber que o sistema autônomo possui

repetibilidade movendo a cadeira da mesma forma cada uma dasvezes ao longo do caminho
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mais curto até o objetivo.

Figura 32: Dez exemplos de trajetórias descritas pela cadeira de rodasdurante o modo autô-
nomo. Dois ambientes diferentes são mostrados. Os trechos representados com linhas sólidas
(preto) mostram quando apenas o comportamento deliberativo de navegação está ativo, e as
linhas mais claras (verdes) mostram quando ocorreu ativação do comportamento de desvio de
obstáculos.

6.3.2 Modo de operação manual

No modo de operação manual, o usuário dirige a cadeira apenasusando ojoystick. Mesmo

neste modo, o comportamento reativo de desvio de obstáculosé ativado quando a cadeira se

aproxima de obstáculos no ambiente. Então as entradas do usuário são combinadas com este

comportamento para evitar colisões ao mesmo tempo que a cadeira se move na direção sugerida

pelo usuário por meio dojoystick. A Figura 33 ilustra uma trajetória realizada por um usuário

na Sala 1.

Cadeira

Obstáculos

Figura 33: Exemplo de trajetória (vermelha) descrita pelo usuário na Sala 1 utilizando o modo
manual. Os segmentos de linha mais claros (azul) representam quando o comportamento de
desvio de obstáculos esteve ativo e a entrada humana teve de ser modificada.
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6.3.3 Modo de operação semi-autônoma

O modo de operação semi-autônoma funciona da mesma forma queo modo de operação

autônoma com a exceção de que o usuário pode, a qualquer momento que desejar, entrar com

comandos contínuos por meio de umjoystick. Dessa forma, o usuário compartilha o controle

da cadeira de rodas com o sistema de navegação autônoma. Ou seja, neste modo podem ser

coordenados ao mesmo tempo: o comportamento deliberativo de navegação, o comportamento

reativo de desvio de obstáculos, e entradas de controle contínuas provenientes do usuário.

A Figura 34 mostra uma trajetória realizada por um usuário emuma das salas no modo

semi-autônomo. Nesta figura, é indicado quando os diferentes comportamentos foram usados e

quando o usuário compartilhou o controle com o sistema. É interessante observar que a posição

de destino selecionada para movimento autônomo foi a mesma utilizada no modo de operação

autônoma. O obstáculo não modelado no mapa também permaneceu para cada uma das salas

na mesma posição dos demais experimentos. Por essa razão, caso o usuário não interferisse

no movimento autônomo da cadeira, a trajetória seria semelhante às trajetórias apresentadas

na Figura 32. Mas observa-se que devido a interferência do usuário, a trajetória da cadeira foi

diferente. A cadeira passa pelo obstáculo não modelado por um lado diferente ao da trajetória

apresentada na Figura 31. À direita da Figura 34, mostra-se odetalhe de um trecho da trajetória

realizada com o gradiente negativo da função potencial de navegação sobreposto.

Obstáculo

Cadeira

(a)

(a)

(b)

(c)

(b)

Figura 34: Exemplo de trajetória no modo semi-autônomo. Parte(a) representa a trajetória
descrita quando apenas o comportamento deliberativo de navegação esteve ativo, parte(b) re-
presenta quando ocorreu entrada do usuário consistente como plano de movimento, parte(c)
representa quando o comportamento de desvio de obstáculos foi ativado.

Pode-se notar que no modo de operação semi-autônoma ocorre uma integração coerente do

comportamento deliberativo de navegação com o comportamento reativo de desvio de obstáculo



106

e como as entradas humanas.

Nos testes realizados observou-se que o número de interações entre o homem e o robô,

medido pela quantidade de vezes que o usuário movia ojoystick, foi significativamente menor

que o número de interações no modo manual.

Também foi observado que em alguns testes ocorreram algumascolisões da cadeira com

o obstáculo devido à falta de sensores na lateral da cadeira de rodas. Estas colisões ocorreram

quando o usuário deixou de usar ojoystickno momento em que a cadeira estava próxima ao obs-

táculo mas este não estava sendo "visto" pelo sensor laser colocado na frente da cadeira. Nesta

situação, o comportamento de desvio de obstáculos não estava ativo. Então o comportamento

deliberativo de navegação levou a cadeira a fazer uma viradarápida para que esta se alinhasse

ao gradiente negativo da função de navegação. Isso fez com que a cadeira batesse no obstáculo

não modelado no mapa que naquele instante se encontrava no ponto cego dos sensores.

Uma forma de resolver este problema seria equipar a cadeira com sensores laterais e trasei-

ros. Dessa forma o comportamento reativo de desvio de obstáculos poderia lidar melhor com

objetos próximos à cadeira, pois obstáculos ao lado da cadeira não passariam desapercebidos

pelos sensores. Outra forma de se evitar colisões laterais seria usar uma memória de curto prazo

que guardasse a última posição onde o obstáculo foi visto. Usando esta memória de curto prazo

sobre o obstáculo, a cadeira poderia continuar evitando a colisão caso o obstáculo permanecesse

próximo a cadeira, mesmo que o obstáculo não esteja mais sendo visto pelo sensor laser frontal.

Apesar das colisões ocorridas devido à falta de sensores naslaterais da cadeira, de modo

geral obteve-se bons resultados com o sistema de controle desenvolvido. O usuário pode efeti-

vamente alterar parte da trajetória da cadeira de rodas utilizando ojoystick.

6.3.4 Desempenho do sistema

O sistema de controle implementado, que utiliza a plataforma de programação ROCI, foi

executado inteiramente em um computador embarcado na SMARTCHAIR. Este computador

embarcado possui processador Pentium 4 de 2.4GHz e sistema operacional Windows 2000.

Durante os experimentos realizados, não foi observada nenhuma falha do sistema operacional

ou da plataforma ROCI.

O sensor de varredura laser de marca SICK utilizado para detecção de obstáculos é lido por

meio de canal serial. Cada leitura do sensor transmite 360 valores correspondentes à distância

entre o obstáculo e o sensor a cada 0.5 grau, totalizando 180 graus de varredura. Durante a

execução do sistema de controle, observou-se que a freqüência de leitura do sensor laser foi de
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aproximadamente 5Hz.

A posição da cadeira no ambiente foi determinada pela odometria baseada na leitura de

encodersinstalados nas duas rodas motoras da cadeira. Na execução dosistema, observou-se

que a posição da cadeira pode ser lida a uma freqüência máximade aproximadamente 9Hz.

Este mesmo valor foi observado para a freqüência máxima com que comandos de referência de

velocidade podem ser enviados para a cadeira.

A velocidade da cadeira de rodas deve ser limitada em um valorque possibilite ao sistema

responder a tempo à detecção de um obstáculo, podendo parar ou desviar o movimento da

cadeira antes que ocorra a colisão. Este valor de velocidadeestá relacionado com a freqüência

com que o sistema consegue ler o sensor usado para percepção de obstáculos, com o tempo

de processamento necessário para se calcular uma resposta aeste estímulo, e com a freqüência

com que o sistema envia comandos de velocidade para o robô. Assim, ao limitar a velocidade

da cadeira de rodas, pode-se evitar que, estando a cadeira emmovimento, ocorra uma colisão

entre o instante em que acontece a detecção de um obstáculo e oinstante em que um comando

é enviado em resposta.

Portanto, por medida de segurança, durante os experimentosrealizados, limitou-se a velo-

cidade máxima de translação da cadeira de rodas em0.15m/s. Este valor foi obtido a partir de

testes preliminares com o sistema. Durante os experimentosrealizados, para o modo autônomo

em uma das salas, por exemplo, a cadeira percorreu em média umpercurso de8.64m em68.5s.

Ou seja, uma velocidade média de0.13m/s. Vale observar que quando o comportamento de

desvio de obstáculo era ativado automaticamente quando um obstáculo se encontrava próximo

ao robô, a velocidade da cadeira era diminuída para metade davelocidade máxima. Experi-

mentalmente verificou-se que para os critérios utilizados para ativação do comportamento de

desvio de obstáculos usados neste trabalho, esta redução navelocidade foi necessária para que

a cadeira de rodas pudesse desviar dos obstáculos de forma segura, evitando colisões com os

mesmos.
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7 Conclusão

Neste trabalho apresentou-se uma arquitetura híbrida (deliberativa/reativa) para robô móvel,

desenvolvida para que um usuário humano pudesse interagir com o robô em diferentes níveis

da arquitetura. Em um nível superior da arquitetura, o usuário interage no papel de supervisor

e define objetivos de navegação para o robô. No nível inferior, o usuário pode compartilhar o

controle do robô com o seu sistema de controle autônomo em tarefas de navegação.

A arquitetura utiliza uma função de navegação em sua parte deliberativa para descrever o

plano de movimento que o robô deve executar para atingir o objetivo de navegação definido pelo

usuário humano. Esta função de navegação é calculada a partir de um mapa global do ambiente

fornecidoa priori e atualizado por um módulo de mapeamento. A função de navegação conduz

o robô até o objetivo ao mesmo tempo que desvia de obstáculos que estavam modelados no

mapa no momento do planejamento. Para lidar com situações imprevistas e dinâmicas no ambi-

ente, são utilizados comportamentos reativos de navegação. Em particular, o comportamento de

desvio reativo de obstáculo evita colisões do robô com obstáculos que não estavam modelados

no mapa no momento do cálculo da função de navegação. Além disso, entradas de controle

fornecidas pelo usuário humano são combinadas com os comportamentos reativos e o plano de

movimento. Isso é feito dentro da arquitetura por um módulo de coordenação de entradas de

controle. Este módulo utiliza um conjunto de regras desenvolvido que prioriza a entrada do

usuário em relação ao plano de movimento autônomo do robô enquanto preserva a integridade

física do sistema. Em situações particulares, a entrada de controle fornecida pelo usuário é

modificada para que ela possa permanecer de acordo com o objetivo de navegação. O sistema

de desvio reativo de obstáculos permanece ativo durante a navegação. Assim, mesmo quando a

entrada do usuário tenta levar o robô em direção a um obstáculo, o sistema evita colisões.

A arquitetura desenvolvida e o mecanismo de coordenação de entradas de controle são as

principais contribuições deste trabalho.

Esta arquitetura foi implementada em uma cadeira de rodas robótica chamada SMART-

CHAIR que foi desenvolvida no laboratório GRASP da Universidade daPensilvânia. Para sim-
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plificar a implementação da arquitetura, utilizou-se a odometria do robô para localização e um

mapa do ambiente fornecidoa priori, que não é atualizado durante a navegação. Apesar disso,

a arquitetura prevê a utilização de módulos de mapeamento e localização mais elaborados. Na

arquitetura desenvolvida, o mapa deve ser representado de forma geométrica para que a função

de navegação possa ser definida sobre este mapa. Além disso, alocalização do robô deve ser

feita de forma métrica de acordo com a resolução do mapa. O módulo monitor de progresso e

o replanejamento apesar de previstos na arquitetura tambémnão foram implementados.

Neste trabalho, além do comportamento deliberativo que executa o plano de movimento, foi

implementado o comportamento reativo de desvio de obstáculo. Apesar deste ter sido o único

comportamento reativo usado durante a navegação, outros comportamentos reativos definidos

como restrições na forma de inequações poderiam ser utilizados.

Utilizando o sistema de controle implementado foram feitosexperimentos com a cadeira de

rodas operando em três modos de autonomia diferente: autônomo, semi-autônomo e manual.

Os resultados mostram que qualitativamente o usuário pode compartilhar de forma efetiva o

controle do robô.

Futuramente módulos podem ser adicionados na arquitetura para que esta se torne mais

adequada a tarefas mais abrangentes que navegação. Neste sentido, podem ser utilizados repre-

sentações mais complexas do ambiente e do mundo, planejamento de missões além do planeja-

mento de movimento, seqüenciador automático de comportamentos, e comportamentos reativos

para tarefas específicas que o robô precise desempenhar.

Além disso, como trabalhos futuros podem também ser estudadas maneiras de melhorar

a navegação, por exemplo, permitindo o controle explícito da orientação do robô durante a

navegação, e explorar outras formas de interação do usuáriocom o robô, por exemplo, interação

remota com o robô. Conforme previstos na arquitetura, métodos de mapeamento, localização e

replanejamento também podem ser futuramente implementados.
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