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Motivação 

A navegação de robôs ainda é uma tarefa 

complexa para se realizar 

 

Alguns fatores como incerteza nas 

medições, instabilidades físicas das rodas, 

limitações de hardware, entre outros, podem 

interferir na tarefa de navegação 

 

Ambiente de navegação pode ser variável, 

como presença de pedestres, mudança de 

luminosidade, obstáculos, etc. 
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Motivação 

Várias técnicas podem ser usados em 

navegação como Redes Neurais, PID, entre 

outros 
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Contribuições 

Implementação de um algoritmo PID em 

uma plataforma robótica educacional 
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Objetivos 

Teste do algoritmo de controle PID usando 

a plataforma RodoDeck em uma rampa, 

analisando na subida e na descida 
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Robótica móvel 

Robótica móvel é um tema relevante e atual, 

com muitas pesquisas 

Diversas aplicações em várias aplicações 

em vários ramos da sociedade 

Aplicações como domésticas, espaciais, 

resgate e outros 
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Exemplos de rovers 

Curiosity (NASA - 2011)  

Spirit (NASA - 2003) 
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Exemplos de rovers 

Lunokhod 2 (Луноход) (USSR - 1973) 

ExoMars (ESA, Roscosmos - 

previsto para 2018) 



Implementação do controle PID e validação real utilizando a plataforma robótica RoboDeck                                                                                        Slide      14 

Agenda 

 

Motivação 

Contribuições 

Objetivos 

Robótica educacional 

Uso da plataforma RoboDeck 

Implementação do algoritmo do controlador PID 

Testes realizados 

Conclusões e trabalhos futuros 

 



Implementação do controle PID e validação real utilizando a plataforma robótica RoboDeck                                                                                        Slide      15 

Plataforma RoboDeck 
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Controlador PID 
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Diagrama do controle PID no 
RoboDeck 
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Fluxograma de Atuação do PID no SDK 
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Ensaio PID RoboDeck 



Implementação do controle PID e validação real utilizando a plataforma robótica RoboDeck                                                                                        Slide      22 

Resposta do controlador PID no 
RoboDeck 

Encoder Esforço 
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Conclusões e trabalhos futuros 

Apesar da ocorrências de delays decorrentes da 

comunicação entre o RoboDeck e PC, 

processamento e comunicação entre controladores 

internos, o algoritmo do controlador PID foi testado 

com sucesso. 

Atualmente já está em fase de testes algoritmos de 

controle de direção como Filtro de Kalman e Filtro de 

média móvel. 

Futuramente será testado outros algoritmos de 

navegação. 
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Perguntas 
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