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ABSTRACT

Trajectory generation is one of the essential modulus of an
autonomous robot motion planner. It consists in finding a re-
lation between the path and time in order to be used by the robot
control system. This paper shows a trajectory generation method
applied to differential drive nonholonomic robots. This method
is based on, given a geometric path in an environment, generat-
ing a nonholonomic path and sampling it in time taking into ac-
count the desired linear velocity developed by the robot between
two consecutive sampling steps of the perception system. The
proposed technique is simple and computationally quick, per-
mitting its application in motion planners of actual systems.

KEYWORDS: Trajectory generation, nonholonomic constraints,
differential drive robot.

RESUMO

A geração de trajetória é um dos blocos essenciais de um pla-
nejador de movimento de robôs móveis autônomos. Ela con-
siste em determinar uma relação entre um caminho admissí-
vel e o tempo de forma que esta informação possa ser usada
pelo sistema de controle do robô. Este artigo apresenta um mé-
todo de geração de trajetória para ser utilizado por robôs não-
holonômicos com acionamento diferencial. Este método baseia-
se em, dado um caminho geométrico em um ambiente de traba-
lho, gerar um caminho não-holonômico e amostrá-lo no tempo,
levando em consideração a velocidade linear desejada do robô
durante dois passos consecutivos de amostragem do sistema de
percepção. A técnica proposta mostra-se simples e computacio-
nalmente rápida, o que permite a sua utilização em planejadores
de movimento de sistemas robóticos reais.

PALAVRAS-CHAVE: Geração de trajetória, restrição não-ho-
lonômica, robô com acionamento diferencial.

1 INTRODUÇÃO

Um dos principais problemas em robótica autônoma consiste na
implementação de um eficiente planejador de movimento. Tal
sistema é responsável pela definição dos movimentos necessá-
rios para que um robô execute uma determinada tarefa de ma-
neira satisfatória. É um problema não-trivial cuja solução mais
empregada é a sua subdivisão em vários blocos de menor com-
plexidade. A sua aplicação estende-se para diversas classes de
robôs, como veículos autônomos e manipuladores. A figura
1 apresenta um diagrama básico do planejador de movimentos
contendo os blocos citados.

Planejador de Caminhos

Gerador de Trajetória

Controlador
(execução de trajetória)

Atuadores do robô

(1)

(2)

(3)

τ

q(t)

F

Figura 1: Diagrama de blocos de um planejador de movimento

O planejador de caminhos, apresentado no nível 1, determina
um conjunto τ de configurações, ou posições e orientações, entre
duas configurações distintas, evitando colisões com os obstácu-
los no espaço de trabalho. A maioria dos planejadores existentes
foi compilada por Latombe (1991) e são denominados planeja-
dores geométricos pois resumem-se a seqüências de semi-retas
ligando a configuração inicial, qi, até a final, q f . O gerador de
trajetória, presente no nível 2, relaciona as configurações do ca-
minho obtido com o tempo, resultando em uma trajetória q(t)
realizável pelo robô. A literatura apresenta diversos modelos de

VI Simpósio Brasileiro de Automação Inteligente. Bauru, setembro de 2003



geradores de trajetória que podem ser aplicados para diferentes
tipos de robôs (Fraichard, 1998; Elnagar e Hussein, 2000; Ori-
olo et al., 2000; Milam et al., 2000; Pledgie et al., 2002). Por
fim, no nível 3 está o sistema de controle. Ele é responsável pela
execução da trajetória através da geração de um conjunto F de
forças e torques para os atuadores do robô, de modo que o seu
movimento no espaço de trabalho seja realizado.

De uma maneira geral, robôs móveis apresentam restrições cine-
máticas não-holonômicas que impedem a realização de alguns
movimentos. Tal característica implica na adição um novo bloco
ao planejador de movimento para que o robô não apresente er-
ros de execução de uma determinada trajetória e, conseqüente-
mente, problemas em suas tarefas, como a navegação por exem-
plo. Este novo bloco é responsável por transformar um caminho
puramente geométrico em um outro que respeite as restrições
existentes e deve estar situado entre o planejador de caminhos e
o gerador de trajetórias. Os caminhos de Reeds e Shepp (1990),
compostos por concatenações de segmentos de reta e arcos de
círculo de raio mínimo, são os exemplos clássicos de adaptado-
res de caminho para robôs semelhantes aos carros. No caso de
robôs com acionamento diferencial, como exemplificado na fi-
gura 2, tem-se que o raio mínimo de curvatura é igual a zero, o
que degenera os caminhos de Reeds e Shepp na seguinte seqüên-
cia de movimentos, dados uma configuração inicial e outra final:
1) uma rotação, sobre o próprio eixo, até apontar para a posi-
ção final; 2) um movimento em linha reta até alcançar a posi-
ção final; e 3) uma última rotação para atingir a orientação final.
Tais movimentos são apropriados para navegação em ambientes
estáticos, porém podem representar alguma desvantagem caso
deseje-se que o robô atue em ambientes dinâmicos ou na perse-
guição a algum alvo móvel.

X

Y

(x, y)

ω
θ

v

Figura 2: Exemplo de um robô com acionamento diferencial

Alguns outros trabalhos na literatura apresentam adaptadores de
caminhos que agem diretamente na geração de trajetória. Ara-
kawa et al. (1995) e Khatib et al. (1997) utilizaram splines, como
as Curvas de Bezier, por exemplo. Outros utilizaram clotóides
geradas a partir das máximas velocidades linear e angular que
podem ser desenvolvidas por um robô móvel, como foi proposto
por Fleury et al. (1995), ou apresentaram idéias similares, como
o trabalho de Choi e Kim (2001). Artigos mais recentes usaram
um método de geração de trajetória para robôs móveis baseado
no cálculo da cinemática inversa de um manipulador (Mason e
Burdick, 2002) ou proporam uma abordagem para a deformação
de uma trajetória original com o objetivo de evitar colisões com
obstáculos (Lamiraux e Bonnafous, 2002).

O enfoque principal deste artigo é a geração de trajetórias,
onde é proposto um método para ser utilizado por robôs não-
holonômicos com acionamento diferencial. A sua aplicação é
voltada para ambientes estáticos e atua em conjunto com um

adaptador de caminhos. Ele consiste em, primeiramente, obter
um caminho adequado para o robô e , em seguida, amostrá-lo no
tempo de acordo com a velocidade média desejada para o movi-
mento entre dois passos de amostragem consecutivos. Esta téc-
nica mostra-se simples, computacionalmente rápida e gera con-
figurações temporizadas para o sistema de controle empregado.
Além disso, a trajetória encontrada não implica que uma das ve-
locidades do robô (linear ou angular) deva tornar-se igual a zero,
como ocorreria com o algoritmo de Reeds e Shepp.

Uma explanação simplificada do método será apresentada na se-
ção 2, seguindo-se uma abordagem teórica sobre o adaptador de
caminhos utilizado (seção 3) e do gerador de trajetória proposto
(seção 4). A seção 5 apresentará alguns resultados obtidos para
um ambiente estático simulado e, por fim, algumas conclusões e
perspectivas para futuros trabalhos (seção 6).

2 MÉTODO PROPOSTO

O método para geração de trajetória apresentado neste trabalho
consiste na utilização conjunta de um adaptador de caminhos ge-
ométricos e de uma técnica que possa estabelecer a relação entre
as configurações do caminho e o tempo. Geradores de cami-
nhos geométricos são necessários especialmente para ambientes
com obstáculos estáticos, pois fornecem pontos nos quais não
há possibilidade de colisão. Entretanto, tais caminhos isolada-
mente não são apropriados para um robô com restrições não-
holonômicas, tais como veículos autônomos semelhantes a car-
ros ou robôs com acionamento diferencial, pois seus movimen-
tos são limitados a serem colineares com a direção das rodas.

Considerando especificamente um robô com acionamento dife-
rencial (figura 2), a sua configuração é dada por q = (x, y, θ),
onde (x, y) ∈ �2 denota a posição do centro de massa do robô
e θ ∈ [−π, π] é o ângulo entre o vetor velocidade linear e o
eixo horizontal. Ele possui apenas uma restrição cinemática não-
holonômica a qual é representada pela seguinte equação:

−ẋ sin θ + ẏ cos θ = 0 (1)

Um caminho apropriado para tal robô é definido como um con-
junto de configurações ligando qi até q f , respeitando a equa-
ção 1. Um método bastante empregado em sistemas móveis, de
uma maneira geral, consiste em gerar caminhos compostos por
arcos de círculo de raio mínimo e segmentos de retas (Reeds
e Shepp, 1990). Tal técnica resolve o problema para veículos
com limitação no raio de curvatura, mas em robôs com aciona-
mento diferencial implicam em movimentos de rotação em torno
do próprio eixo seguidos por movimentos em linha reta. Isto
implica que, em determinados instantes, as velocidades linear
e/ou angular do robô serão iguais a zero. Para algumas apli-
cações, como ambientes com obstáculos móveis por exemplo,
esta técnica pode não produzir bons resultados. Um outro mé-
todo alternativo foi proposto por Pedrosa et al. (2002). Ele tem
a vantagem do caminho ser determinado através de uma fórmula
fechada simples, através da utilização de polinômios paramétri-
cos de terceiro grau. Além disso, o método impede, sempre que
possível, que as velocidades linear e angular do robô tornem-se
nulas, o que pode ser vantajoso caso deseje-se que o robô efetue
um movimento contínuo no espaço de trabalho.

Uma vez que este caminho adequado tenha sido determinado, a
etapa de geração de trajetória consiste em amostrá-lo no tempo,

VI Simpósio Brasileiro de Automação Inteligente. Bauru, setembro de 2003



levando-se em consideração a velocidade média desejada para o
que o robô execute um movimento durante o intervalo de amos-
tragem do sistema de percepção. O resultado da atuação con-
junta destes procedimentos é um gerador configurações de refe-
rência para ser utilizado pelo sistema de controle do robô, for-
mando assim o planejador de movimentos para robôs com acio-
namento diferencial apresentado pela figura 3.

Planejador de Caminhos

Controlador
(execução de trajetória)

Atuadores do robô

Gerador de Trajetória

Adaptador de
Caminhos

(1)

(2)

(3)

(4)

Figura 3: Planejador de movimento completo utilizado para na-
vegação de robôs móveis não-holonômicos

Dessa forma, considerando um espaço de trabalho limitado e po-
voado por obstáculos poligonais estáticos, o método completo de
geração de trajetória consiste no seguinte algoritmo:

1. gerar um caminho geométrico usando algum dos métodos
compilados por Latombe (1991);

2. dividir o caminho geométrico em n vértices, ou usar os vér-
tices previamente calculados pelo planejador geométrico;

3. calcular os caminhos não-holonômicos ponto a ponto, entre
os vértices intermediários determinados;

4. para cada caminho encontrado deve-se checar a ocorrência
de colisões com os obstáculos. Caso alguma ocorra, deve-
se aumentar o número de vértices ou gerar uma configu-
ração intermediária neste trecho em particular. Os passos
anteriores devem ser repetidos;

5. também para cada caminho não-holonômico obtido, aplicar
a geração de trajetória apresentada levando em considera-
ção uma velocidade linear desejada para que o robô execute
o movimento. O resultado final é um conjunto de configura-
ções igualmente espaçadas no tempo que deve ser utilizado
pelo sistema de controle do robô.

Os primeiro e último vértices corresponderão, respectivamente,
às posições inicial e final do caminho não-holonômico total. Para
as orientações inicial e final, assume-se que serão iguais aos ân-
gulos desejados de partida e de chegada do robô. Assim, as
configurações qi = (xi, yi, θi) e q f = (x f , y f , θ f ) são dados de
entrada do algoritmo. As configurações intermediárias, respon-
sáveis pela criação dos sub-caminhos não-holonômicos, são ge-
radas da seguinte forma: cada vértice do caminho geométrico
corresponderá a uma posição distinta; para as orientações inter-
mediárias, adota-se a média aritmétrica entre os ângulos, forma-
dos com o eixo horizontal, das semi-retas anterior e posterior ao
vértice em questão. Assim, cria-se um vetor de configurações
entre qi e q f que devem ser ligadas de maneira encadeada atra-

vés de caminhos não-holonômicos. Um exemplo desta geração
de configurações intermediárias é apresentado na figura 4.

X

Y

−36.87◦

28.81◦

qi = (0, 0, 0◦)

q1 = (1.0, 2.6, 16.045◦)

q2 = (3.0, 1.1,−4.03◦)

q f = (5.0, 2.2, 0◦)

68.96◦

Figura 4: Cálculo das configurações intermediárias para o cami-
nho não-holonômico a partir do caminho geométrico

O método de geração de trajetória proposto pelo algoritmo é su-
gerido ser completo pelo fato de, dadas duas configurações qi e
q f como entradas, ter como saída uma trajetória realizável por
um robô com acionamento diferencial. As seções seguintes farão
uma apresentação formal dos métodos de adaptação de caminho
e geração de trajetória propriamente dito.

3 CAMINHOS NÃO-HOLONÔMICOS PONTO A
PONTO

O adaptador de caminhos geométricos utilizado baseia-se em po-
linômios paramétricos de terceiro grau para representar a po-
sição do centro de massa do robô. O ângulo de orientação
é imposto de forma a respeitar a restrição cinemática imposta
(Pedrosa et al., 2002; Pedrosa et al., 2003). Assim, considerando
o j-ésimo caminho não-holonômico, têm-se:

jx(λ) = a0 + a1λ + a2λ
2 + a3λ

3

jy(λ) = b0 + b1λ + b2λ
2 + b3λ

3

jθ(λ) = tan−1

(

dy(λ)/dλ
dx(λ)/dλ

)

(2)

onde o parâmetro λ ∈ [0, 1] é adimensional.

Considerando que jqi = ( jxi,
jyi,

jθi) e jq f = ( jx f ,
jy f ,

jθ f ) são
entradas conhecidas, pode-se determinar os valores dos coefici-
entes a0, . . . , a3 e b0, . . . , b3 através da substituição destas condi-
ções de contorno nas equações 2. Seguindo este procedimento,
é obtido um sistema linear cujo número de incógnitas é maior
que o número de equações. Para resolvê-lo, arbitram-se os valo-
res de dois coeficientes quaisquer. Assim, uma solução final que
aplica-se para a maioria das situações é dada pelas equações 3:



























































































a0 =
jxi

a1 ⇒ arbitrado

a2 ⇒ arbitrado

a3 = ∆x − a2 − a1

b0 =
jyi

b1 = dia1

b2 = 3(∆y − d f∆x) + d f a2 − 2(di − d f )a1

b3 = 3d f∆x − 2∆y − d f a2 − (2d f − di)a1

(3)

onde di = tan jθi, d f = tan jθ f , ∆x = jx f −
jxi e ∆y = jy f −

jyi.

VI Simpósio Brasileiro de Automação Inteligente. Bauru, setembro de 2003



Quaisquer dois valores atribuídos para a1 e a2 resultarão em ca-
minhos que respeitem a restrição imposta pela equação 1, po-
rém nem sempre o resultado encontrado é o melhor dentre um
conjunto de infinitas soluções (Pedrosa et al., 2002; Pedrosa
et al., 2003). Caso seja adotado algum critério para melhorar
o caminho entre jqi e jq f , pode-se definir um intervalo de va-
lores para os coeficientes arbitrados, facilitando a escolha dos
seus valores. Vários critérios podem ser empregados, porém o
utilizado neste trabalho foi impor que entre o intervalo aberto
λ ∈ (0, 1) o caminho seja regular sempre que possível, ou seja,
que as funções 2 não tenham pontos de valor máximo ou mí-
nimo. Isto faz com elas sejam monotonicamente crescentes ou
decrescentes. Para maiores detalhes ver o trabalho de Pedrosa
et al. (2002). Com este critério, dois sistemas de inequações en-
volvendo os coeficientes arbitrados são obtidos, sendo um para
a direção x e outro para a direção y.

Dessa forma, para que o caminho seja regular na direção x, tem-
se o sistema de inequações:























a1 ≥ 0

a2 ≥ −a1

a2 ≤ 3∆x − 2a1

que apresenta como uma possível solução:

a1 = ∆x a2 = 0

Para a direção y, o sistema de inequações é:























dia1 ≥ 0

d f a2 ≥ (di − 2d f )a1 + 3(d f∆x − ∆y)

d f a2 ≤ 3d f∆x − 2d f a1

onde, considerando di > 0 e d f > 0, tem-se como uma solução:

a1 =
∆y
di

a2 = 3∆x −
(2d f + di)∆y

did f

Para alguns arranjos de jqi e jq f estes dois sistemas têm soluções
em comum, o que permite satisfazer o critério imposto em am-
bas as direções simultaneamente. Porém, para outros arranjos
não há uma solução única. Matematicamente falando, o cami-
nho terá um ponto de máximo ou mínimo nas direções x ou y.
Assim, deve-se escolher em qual direção o critério tem que ser
atendido. Um modo de realizar esta escolha é verificar em qual
direção o caminho terá menor comprimento. A figura 5 mostra
alguns caminhos não-holonômicos obtidos entre duas configura-
ções distintas. Nota-se que em um deles a curva não é regular,
possuindo um ponto de máximo na direção x.

4 GERAÇÃO DE TRAJETÓRIA

Uma vez obtido o caminho não-holonômico entre os pontos dis-
tintos no espaço de trabalho do robô, deve-se utilizar algum mé-
todo para expressar as configurações encontradas em função do
tempo, ou seja, encontrar uma função λ(t) para ser usada nas
equações 2. Como todo o sistema age de maneira discretizada,
a técnica utilizada neste trabalho é baseada em procedimentos
simples e consiste em determinar o valor de λ no passo de amos-
tragem seguinte, considerando uma velocidade linear desejada
durante o intervalo de amostragem.

Figura 5: Exemplos de caminhos não-holonômicos

O módulo da velocidade linear do robô é dado por:

v(t) =

√

dx
dt

2

+
dy
dt

2

(4)

e suas componentes nas direções x e y são:

dx
dt
=

dx
dλ
·

dλ
dt

dy
dt
=

dy
dλ
·

dλ
dt

As derivadas primeiras de jx(λ) e jy(λ) em relação a λ, facil-
mente obtidas das equações 2, são dadas por:

dx/dλ = a1 + 2a2λ + 3a3λ
2

dy/dλ = b1 + 2b2λ + 3b3λ
2

(5)

onde os coeficientes ai e bi, com i = 1, 2, 3, são dados pelas
equações 3. Substituindo as equações 5 na equação 4, e isolando
o termo dλ/dt, encontra-se:

dλ
dt
=

v(t)
√

dx
dλ

2
+

dy
dλ

2
(6)

cuja integração resulta na solução do problema.

Porém, sendo o sistema em questão discretizado no tempo, pode-
se considerar, sem perda de generalidade, que durante um curto
intervalo de amostragem a variação do parâmetro λ com o tempo
(dλ/dt) permanece constante. Adotando, por razões de nomen-
clatura, dλk, dxk, dyk e vk como sendo, respectivamente, os va-
lores de dλ/dt , dx/dλ, dy/dλ e v(t) no k-ésimo instante, tem-se
que a evolução do parâmetro obedece à seguinte regra:

λk+1 = λk + dλk · T

onde dλk, calculado a cada passo de amostragem T do sistema
de percepção do robô, é dado por:

dλk =
vk

√

dx2
k + dy2

k

sendo:
dxk = a1 + 2a2λk + 3a3λ

2
k

dyk = b1 + 2b2λk + 3b3λ
2
k

Dessa forma, o termo λk+1 é utilizado nas equações 2 para gerar a
próxima configuração de referência para o robô móvel. A figura
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6 mostra um exemplo de como a trajetória é desenvolvida entre
duas configurações distintas. Nota-se que as configurações assu-
midas pelo robô são igualmente espaçadas o que demonstra que
ele pode executar um movimento constante, caso seja desejado.

Figura 6: Exemplo de trajetória obtida a partir da amostragem
do caminho não-holonômico

5 EXEMPLO DE TRAJETÓRIA

Para testar a aplicabilidade do método de geração de trajetória
apresentado, utilizou-se um exemplo de simulação da navega-
ção de um robô móvel em um ambiente estruturado estático e
fechado. Quase todas as etapas do algoritmo proposto foram
executadas, exceto a do sistema de controle (nível 4 da figura 3)
por não ser do escopo deste artigo. Para isto, sugere-se a lei-
tura do artigo de Vieira et al. (2003). O ambiente de trabalho em
questão foi povoado com quatro obstáculos poligonais. Como a
primeira fase consiste na determinação do caminho geométrico,
foi utilizado o método da decomposição do ambiente em células
exatas (Latombe, 1991). A figura 7 mostra o caminho geomé-
trico obtido onde os vértices são marcados com círculos.

Figura 7: Caminho geométrico obtido com a decomposição do
ambiente em células exatas

Em seguida realizou-se a adaptação do caminho geométrico para
um não-holonômico equivalente. Para esta fase, primeiro foram
geradas as configurações intermediárias, como especificado na
seção 2, e para cada caminho não-holonômico testou-se a colisão
com os obstáculos. O resultado final é mostrado na figura 8.

Por fim, para a geração de trajetória, adotaram-se 2m/s, como
valor da velocidade média desejada, e 0, 033s, para o intervalo
de amostragem. A trajetória gerada é apresentada na figura 9.

Figura 8: Caminho não-holonômico final obtido com o método
dos polinômios cúbicos

Figura 9: Trajetória final calculada

As figuras 10 exemplificam o procedimento para o desvio de co-
lisões com os obstáculos. Na figura superior, é mostrado um
caminho não-holonômico que intersecta um obstáculo. Ao ge-
rar uma uma nova configuração intermediária entre as configu-
rações inicial e final, consegue-se obter dois novos caminhos
não-holonômicos que impedem com que o robô sofra a coli-
são (figura 10 inferior). Isto pode ser explicado pelo fato de
que, quanto maior o número de configurações que são adicio-
nadas para impedir colisões, mais próximo será o caminho não-
holonômico do caminho geométrico no trecho em questão. Isto é
vantajoso, considerando que o caminho geométrico é totalmente
livre de colisões. Porém, se o número n de vértices for sufi-
cientemente grande, o caminho não-holonômico tenderá para o
caminho geométrico, o que invalidaria o adaptador de caminhos.

6 CONCLUSÕES

Este trabalho apresentou um método completo de geração de tra-
jetória aplicado para robôs não-holonômicos com acionamento
diferencial. A técnica proposta utiliza um adaptador de cami-
nhos geométricos baseado em polinômios paramétricos cúbicos
e um método simples para relacionar o parâmetro destes polinô-
mios com o tempo, levando em consideração a velocidade mé-
dia desejada para que o robô execute o movimento planejado.
Como a abordagem utiliza fórmulas básicas e fechadas para en-
contrar um caminho não-holonômico e a geração de trajetória
apresenta-se de forma trivial, o algoritmo mostrou-se bastante
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Figura 10: Caminho não-holonômico com colisão (fig. superior)
e sem colisão (fig. inferior)

simples, computacionalmente rápido e, portanto, adequado para
sistemas reais. Os resultados obtidos com a simulação são satis-
fatórios para a classe de robôs móveis tratada. Perspectivas para
futuros trabalhos concentrarão-se na definição de novos adapta-
dores de caminho e geradores de trajetória que possam ser apli-
cados para outros tipos de robôs (semelhantes a carros, robôs
com trailers, etc.) tanto em ambientes estáticos quanto dinâmi-
cos. Além disso planeja-se projetar sistemas de controle apropri-
ados para robôs com restrições não-holonômicas, o que permite
a construção completa de um planejador de movimento.
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