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Abstract— This paper presents a multi-layer scheme to control a formation of n mobile robots, including a
strategy for obstacle avoidance. The controller adopted is able to guide the robots to track the desired trajectory,
avoiding obstacles during the navigation. Stability analysis performed for the closed-loop system shows that
the formation errors are ultimately bounded. Finally, simulation results for a group of four unicycle-like mobile
robots are presented, showing the viability of using the proposed scheme to guarantee a safe navigation of the
formation.

Keywords— Centralized Formation Control, Obstacle Avoidance, Multi-Layer Control Scheme.

Resumo— Este artigo apresenta um esquema de controle multicamadas para controlar uma formação de n
robôs móveis, incluindo uma estratégia de desvio de obstáculos. O controlador utilizado é capaz de conduzir os
robôs no seguimento da trajetória desejada, evitando obstáculos durante a navegação. A análise de estabilidade
realizada para o sistema em malha fechada mostra que os erros de formação são finalmente limitados. Finalmente,
resultados de simulação para um grupo de quatro robôs são apresentados, demonstrando a viabilidade do esquema
proposto para garantir uma navegação segura para a formação.

Keywords— Controle de Formação Centralizado, Desvio de Obstáculos, Esquema Multicamadas.

1 Introdução

Na atualidade, o número de pesquisadores ded-
icados ao controle de sistemas multirrobôs tem
crescido, em boa parte devido à percepção de que,
para dadas tarefas, um grupo de robôs é muito
mais eficiente que um único robô especializado. O
transporte de cargas, a busca e resgate de pessoas
em escombros, o mapeamento de grandes áreas,
a busca e desarmamento de minas terrestres, o
futebol de robôs e a exploração espacial são ex-
emplos de tarefas que são melhor executadas em
cooperação (Stilwell and Bishop, 2000; Sisto and
Gu, 2006; De-La-Cruz and Carelli, 2006).

Em relação ao controle de formação, três
abordagens podem ser mencionadas: estruturas
ĺıder-seguidor(es), método de estruturas virtuais e
método baseado em comportamentos (Dong et al.,
2006). Na primeira, o ĺıder (ente mais importante)
é responsável por guiar toda a formação, levá-
la à posição desejada e ali permanecer. Porém,
sua falha compromete o resultado final da tarefa
(Chen and Wang, 2005; Shao et al., 2005). Na
abordagem usando estruturas virtuais, a formação
como um todo é considerada o ente principal, o
qual se desloca visando estabelecer uma figura ge-
ométrica preestabelecida (Gava et al., 2007). Na
última abordagem, por sua vez, uma série de com-
portamentos (buscar alvo, evitar obstáculos, esta-
belecer formação, etc.) é definida para o pelotão,
que analisa o estado atual do ambiente de nave-
gação, tira uma média ponderada dos sinais de

controle correspondentes a cada comportamento e
envia um sinal final a cada robô individualmente
(Liu et al., 2006).

Quanto à estratégia de controle, esta pode
ser implementada de forma centralizada ou de-
scentralizada. No primeiro caso, existe uma
unidade centralizadora de informação responsável
por obter os dados correntes da formação, analisar
o estado atual da mesma e computar os sinais de
controle necessários para cumprimento da tarefa
(Liu et al., 2006). No outro caso, cada robô da
formação está incumbido de se localizar, identi-
ficar os demais membros da formação e o estado
do ambiente de navegação e, por si só, alcançar a
posição adequada para constituir a formação, sem
que exista qualquer troca de informação (Lawton
et al., 2003).

Apesar da abordagem de controle centralizado
possuir problemas intŕınsecos, como a dificuldade
em se manter uma comunicação entre os robôs e a
escalabilidade limitada, ela possui vantagens téc-
nicas quando aplicada em controle de formações
com formas geométricas definidas, e por isso existe
interesse significativo no seu uso. Por exemplo,
em (Antonelli et al., 2008) é proposto um sistema
centralizado multirrobôs destinado a realizar uma
tarefa de escolta, onde o ente escoltado se encon-
tra no centróide de um poĺıgono de ordem n, que
possui em cada um dos seus vértices um robô da
formação. Outro caso em que a manutenção de
uma certa forma geométrica durante a navegação



é importante é o caso de transporte de cargas, já
que a carga em si tem uma forma geométrica bem
definida.

Na linha de pesquisa em controle centralizado
de formação, Mas et al. (2008) apresentam uma
abordagem baseada em estruturas virtuais, de-
nominada Cluster Space, cujo controle de posição
(ou de seguimento de trajetória) é realizado so-
bre o centróide da figura geométrica formada (um
triângulo, neste caso). Seguindo esta abordagem,
este trabalho trata da problemática da escala-
bilidade presente nos sistemas de controle cen-
tralizado, especificamente no esquema de cont-
role multicamadas proposto por Brandão et al.
(2009) quando aplicado a um sistema multirrobôs,
com o desenvolvimento de uma técnica que ex-
plora as caracteŕısticas de generalização intŕınse-
cas ao referido trabalho. Adicionalmente, tam-
bém é explorada a possibilidade de que a for-
mação assim controlada desvie de obstáculos, con-
siderando a possibilidade de sua deformação mo-
mentânea (elasticidade da formação). Para tratar
deste tema, a seção 2 descreve brevemente o es-
quema de controle multicamadas, e a seção 3 ap-
resenta o modelo cinemático de um robô móvel
tipo uniciclo e sua extensão para um sistema mul-
tirrobôs. Na sequência, a seção 4 aborda as trans-
formações cinemáticas direta e inversa formação-
robôs e o controle utilizado, enquanto a seção 5
trata da metodologia pela qual a formação pode
evitar obstáculos presentes em sua trajetória. Por
fim, são também apresentados resultados de sim-
ulação (seção 6) e algumas conclusões (seção 7).

2 Esquema de Controle Multicamadas

Esta seção descreve brevemente o esquema mul-
ticamadas utilizado para o controle de formação
multirrobôs (Figura 1), descrito em detalhes em
(Brandão et al., 2009). Cada camada deste es-

Figura 1: Esquema de controle multicamadas.

quema trabalha como um módulo independente,
e sua estrutura básica inclui a camada de cont-
role, a camada dos robôs e a camada correspon-
dente ao ambiente de navegação. Acima de tais
camadas existem duas camadas de planejamento,
denominadas Planejamento Off-line e On-line. A
primeira delas é responsável pela determinação
das condições iniciais, pela geração da trajetória
a ser seguida e pela definição da estrutura da
formação, enquanto a outra é responsável pelas
modificações de referência durante a execução da
tarefa, como, por exemplo, para evitar obstácu-
los. A camada Controle é responsável pelo envio
dos sinais de controle aos robôs da formação, para
que estes alcancem as posições determinadas pela
camada de planejamento. A camada Robôs repre-
senta a formação e, por fim, a camada Ambiente
de Navegação representa os objetos ao redor da
formação e as interações intra-formação. As var-
iáveis presentes na Figura 1 são explicadas nas
seções seguintes.

3 Modelo Cinemático do Robô Móvel

O modelo cinemático do i-ésimo robô é dado por
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onde ui e ωi são, respectivamente, as velocidades
linear e angular, hi = [xi yi]T é o vetor com as
coordenadas do ponto de interesse, ψi é a orien-
tação e ai é a distância perpendicular entre hi e o
eixo virtual que une as rodas de tração.

Considerando somente hi, a cinemática in-
versa do robô móvel tipo uniciclo é dada por
vi = K−1

ri ḣi, onde vi = [ui ωi]T e

K−1
ri =

[
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1
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]
, com ai > 0.

Por sua vez, para uma formação de três robôs,

Kr =



Kr1 0 0
0 Kr2 0
0 0 Kr3


 ,

onde o subscrito numérico indica o i-ésimo robô.
É importante mencionar que a formação pode
ser constitúıda por robôs que possuam modelos
cinemáticos distintos (formação heterogênea), por
exemplo uniciclo e car-like, o que é levado em
conta por meio da alteração adequada de Kri na
matriz Kr.

4 Camada de Controle de Formação

Esta seção apresenta as especificações fundamen-
tais associadas à implementação do controle de
formação centralizado do esquema multicamadas
para três ou mais robôs, implementação esta que
se dá na camada Controle. As variáveis de es-
tado utilizadas para representar a formação são



Figura 2: Variáveis de formação.

mostradas na Figura 2, conforme proposto em
(Mas et al., 2008). A postura da formação é
definida por PF = [xF yF ψF ], onde (xF , yF ) rep-
resenta a posição de seu centróide e ψF sua ori-
entação. Sua forma é dada por SF = [pF qF βF ],
que representa, respectivamente, a distância entre
R1 e R2, a distância entre R1 e R3 e o ângulo
R2R̂1R3. A formação é controlada com base no
referencial global xy.

4.1 Transformações Cinemáticas Direta e In-
versa Formação-Robôs

A relação entre as variáveis de formação (pos-
tura e forma) e a posição hi dos robôs que com-
põem a formação é expressa pelas transformações
cinemáticas direta e inversa, ou seja, q = f(x)
e x = f−1(q), onde q = [PF SF ]T e x =
[h1

T h2
T h3

T ]T . Note-se que a orientação do robô
móvel não está sendo considerada nesta proposta
de controle.

A transformação cinemática direta f(·), de
acordo com a Figura 2, é dada por
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onde rF =
√

(x2 − x3)2 + (y2 − y3)2 é a distância
entre os robôs R2 e R3.

Por sua vez, para a transformação cinemática
inversa f−1(·) duas representações podem ser con-
sideradas, ao invés de uma única. Essas duas rep-
resentações dependem da disposição (em sentido
horário ou anti-horário) dos robôs que constituem
o triângulo da formação, e viabilizam a generaliza-
ção do esquema multicamadas para n robôs. Tal
disposição pode estar na sequência R1R2R3 ou na
sequência R1R3R2, de agora em diante nomeadas

ABC e ACB, respectivamente. Neste sentido,
portanto, x = f−1

ABC(q) é dada por

x =
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cia entre {R1} e o ponto médio do seg-
mento de reta {R2}{R3}, passando por
(xF , yF ), rF =
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Tomando a derivada temporal das transfor-
mações cinemáticas direta e inversa, obtém-se a
relação de velocidades entre x e q, representada
pela matriz Jacobiana, a qual é dada por q̇ =
J(x)ẋ no sentido direto, e por ẋ = J−1(q)q̇ no
sentido inverso, onde

J(x) =
∂qn×1

∂xm×1
e J−1(q) =

∂xm×1

∂qn×1
,

para m,n = 1, 2, · · · , 6 (note-se que haverá uma
matriz Jacobiana inversa ABC e outra ACB).

4.2 Controle de Formação

O diagrama de blocos da Figura 3 apresenta o
esquema de controle adotado para uma formação
em triângulo, ilustrada na Figura 2. A Camada de
Controle recebe da camada superior o valor dese-
jado das variáveis de formação qdes = [PFd SFd]T

e de sua derivada primeira q̇des = [ṖFd ṠFd]T .
Definindo o erro de formação como q̃ = qdes − q,
a lei de controle de formação proposta é

q̇ref = q̇des + κq̃, (6)

onde κ é uma matriz de ganhos diagonal positiva
definida. Considerando uma posśıvel discrepância
δv entre as variações das variáveis de formação
real e de referência, isto é, q̇− q̇ref = δv, então a
equação de malha fechada pode ser escrita como

˙̃q + κq̃ = −δv. (7)

Tomando a função candidata de Lyapunov
V = 1

2 q̃
Tq̃ > 0, sua primeira derivada tempo-

ral é V̇ = q̃T ˙̃q = −q̃Tκq̃ − q̃Tδv. Ao assumir
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Figura 3: Diagrama de blocos do controle de formação multicamadas.

um seguimento perfeito de velocidade (δv = 0),
pode-se concluir que V̇ < 0, ou seja, o equi-
ĺıbrio é globalmente assintoticamente estável, i.e.,
q̃ → 0 quando t → ∞. Por outro lado, se
δv 6= 0, o equiĺıbrio será atrativo se
q̃Tκq̃ > |q̃Tδv|. Uma condição suficiente para
isto é ‖q̃‖ > ‖δv‖/λmin(κ), onde λmin(κ) rep-
resenta o autovalor mı́nimo de κ. Isto significa
que o erro de formação q̃ é finalmente limitado, e
este limite depende do erro de seguimento de ve-
locidade da formação δv (Brandão et al. (2009)
mostram que δv pode ser reduzido com a inclusão
de uma Camada de Compensação Dinâmica).

4.3 Controle de uma Formação com n-Robôs

A ideia de generalização aqui proposta se baseia
na decomposição de poĺıgonos em partes mais
simples, no caso em triângulos. Tal tipo de de-
composição tem sido usada em reconhecimento de
padrões, compressão de dados, processamento de
imagens e modelagem de objetos, e é baseada no
teorema detriangulação de poĺıgonos, que enuncia
que todo poĺıgono admite pelo menos uma trian-
gulação, i.e., qualquer triangulação de um poĺı-
gono simples (regular ou irregular) com n vértices
tem exatamente n− 2 triângulos.

Nesse sentido, esta subseção propõe uma gen-
eralização para o controle coordenado de n-robôs
utilizando-se a lei de controle proposta na Sub-
seção 4.2, ao se aproveitar de tal propriedade ge-
ométrica dos poĺıgonos e aplicá-la a uma formação
multirrobôs, sem a necessidade de se realizar mod-
ificações no projeto do controlador já apresentado
para uma formação com três robôs.

Tal proposta consiste, inicialmente, em rotu-
lar os robôs da formação (Ri, para i = 1, · · · , n)
e formar o triângulo base da formação (R2R̂1R3

ou R3R̂1R2, atentando para a sequência ABC ou
ACB). Em seguida, arma-se os demais triân-
gulos, tomando os dois últimos robôs do último
triângulo formado e o robô subsequente (em out-
ras palavras, RjR̂j+1Rj+2 ou Rj+2R̂j+1Rj , onde
j = 1, · · · , n − 2 representa a formação tri-
angular corrente). Adicionalmente, da seção 4.1
tem-se que a cada formação triangular são asso-
ciadas as variáveis de formação desejadas SFj =
[pFj qFj βFj ]. Assim, para uma formação com
n robôs, ao se utilizar a proposta supracitada,
o número de variáveis de formação passa a ser
2(n − 2) + 1, e não 3(n − 2), pois assume-se que
SFj = [rFj−1 qFj βFj ].

Nas formações com mais de três robôs sempre
haverá redundâncias nos sinais de controle. Por
exemplo, os robôs R2 e R3 em um agrupamento
de quatro entes sempre receberão os sinais de con-
trole resultantes dos erros das formações triangu-
lares 1 e 2. Neste trabalho, entretanto, optou-
se por enviar ao pelotão somente os sinais prove-
nientes do triângulo de menor ordem; em outras
palavras, somente Rj+2 recebe os sinais de cont-
role resultantes da formação triangular j ≥ 2, en-
quanto R1, R2 e R3 recebem os sinais gerados em
j = 1. Neste sentido, uma possibilidade futura é
fazer uma fusão dos sinais de controle dispońıveis,
para gerar o sinal de controle final a ser enviado a
cada robô da formação.

5 Desvio de Obstáculos Baseado em
Forças Fict́ıcias

A estratégia de desvio de obstáculos foi desen-
volvida visando preservar a estrutura de controle
multicamadas proposta por Brandão et al. (2009)
e é baseada nos trabalhos de Hogan (1985), que
aplica o conceito de impedância mecânica para
desvio de obstáculos em robôs manipuladores, e
Secchi et al. (2003), que aplica o mesmo con-
ceito para modificar a posição do destino quando
um obstáculo aparece no caminho de um robô
móvel. A principal vantagem dessa estratégia é
que cada robô da formação corrige a sua trajetória
de forma independente dos demais. Como conse-
quência, a formação comporta-se como uma estru-
tura flex́ıvel na presença de obstáculos, podendo
contrair-se e/ou expandir-se. É importante men-
cionar que a implementação dessa estratégia supõe
que a aplicação permite o uso de uma formação
flex́ıvel, por exemplo, inspeção de grandes áreas.

A ideia principal é associar o movimento do
robô a forças fict́ıcias que caracterizam a sua in-
teração com o entorno. Como qualquer obstáculo
deve ser evitado, a interação robô-ambiente é
definida por forças de repulsão fict́ıcias dadas por

Ff = a− b(d− dmin)n, (8)

a qual depende de d, distância do robô ao ob-
stáculo mais próximo; dmin, menor distância ao
obstáculo aceitável para evitar uma colisão, e n,
um número inteiro positivo. Note-se que quanto
maior a distância d menor a força Ff , e vice-versa.
As constantes a e b em (8) correspondem à cali-
bração do sistema, e são determinadas por

a− b(dmax − dmin)n = 0, (9)



onde dmax é a máxima distância robô-obstáculo,
considerando que Ff = 0 se d ≥ dmax (como em
(Secchi et al., 2003), assume-se que cada robô da
formação possui um sistema sensorial capaz de de-
tectar a sua distância aos obstáculos).

A fim de capacitar o sistema multirrobôs a
mover-se em ambientes com múltiplos obstáculos,
cada robô considera a ação de duas forças fict́ıcias
no cálculo da correção de sua trajetória (Figura 4).
As variáveis dD e dE representam as medidas de
distância mais próximas à direita e à esquerda do
robô, e estão associadas, respectivamente, às for-
cas fict́ıcias FD e FE . Para a normalização das
forças com dmin = 0, 3m e dmax = 1, 0m, os val-
ores adotados foram a = 8 e n = 4.

A magnitude das correções associadas a FD

e FE são calculadas por xCE
= Z−1FD e xCD

=
Z−1FE , onde Z representa a impedância mecânica
que caracteriza a interação robô-ambiente, consid-
erada como Z = Is2 + Bs + K, sendo I, B e K
constantes positivas que representam, respectiva-
mente, os efeitos da inércia, do amortecimento e
da constante elástica. Por fim, considerando as
limitações do movimento dos robôs móveis tipo
uniciclo (restrições não-holonômicas) as correções
são aplicadas perpendicularmente à trajetória de-
sejada. Assim, quando algum dos robôs da for-
mação detectar obstáculos a uma distância menor
que dmax, a sua trajetória desejada será modifi-
cada por uma componente perpendicular, de mag-
nitude e sentido dados pela resultante das cor-
reções xCE e xCD .

Figura 4: Obstáculos e forças fict́ıcias.

6 Resultados de Simulação

Esta seção apresenta os resultados de simulação
para uma formação de quatro robôs movendo-se
em um ambiente onde existem dois obstáculos com
posições desconhecidas. Mais especificamente, o
cenário proposto representa um caso de estreita-
mento do caminho livre da formação. A simu-
lação foi realizada usando a plataforma MRSiM
(Brandão et al., 2008), onde estão implementados
o modelo do robô móvel Pioneer 2-DX da Mobile
Robots e o modelo do sensor laser LMS 200 da
SICK (para a detecção de obstáculos).

Os valores escolhidos para as constantes da
impedância mecânica foram I = 10N.s2/rad, B =
40N.s/rad e K = 5N/rad.

A Figura 5(a) mostra, da esquerda para a di-
reita, a formação inicial, as trajetórias executadas
por cada robô da formação, e a formação final
(as trajetórias desejadas para os centróides das
formações triangulares um e dois foram definidas
como sendo paralelas ao eixo x).

É importante observar que os obstáculos (as
paredes) obstruem as trajetórias desejadas dos
robôs R2 e R3, em virtude disso, suas trajetórias
deixam de ser paralelas ao eixo x e passam a ter a
forma semelhante ao contorno dos obstáculos, até
que os mesmos sejam totalmente ultrapassados.
Na sequência, as trajetórias desejadas são então
restabelecidas, assim como a formação. Também
é importante observar que R4 começa a descrever
uma trajetória diferente da desejada mesmo antes
de detectar as paredes. Isso ocorreu em conse-
quência de R3, que, ao se desviar da parede à sua
esquerda, aproximou-se de R4, e este, por sua vez,
passou a identificá-lo como um obstáculo.

(a) Caminho percorrido pelo pelotão.

(b) Erro da Formação R1R2R3

(c) Erro da Formação R2R4R3

Figura 5: Caminho executado durante o desvio de
obstáculos e os respectivos erros de formação.



Os erros de pose e forma da primeira e da
segunda formação triangulares são mostrados nas
Figuras 5(b) e 5(c). Note-se que eles crescem du-
rante o desvio de obstáculos, e tendem a zero após
os mesmos serem ultrapassados.

Uma segunda simulação é apresentada na
Figura 6. Esta exibe o caminho percorrido por
um pelotão composto por cinco robôs em um am-
biente semi-estruturado contendo obstáculos. O
objetivo desta simulação é ilustrar as situações
onde obstáculos podem fazer com que a formação
se expanda para envolvê-los ou se contraia para
passar entre eles. A figura, portanto, enfatiza a
estratégia de uma formação flex́ıvel com desvio de
obstáculos.

Figura 6: Caminho executado pela formação du-
rante o desvio de obstáculos.

7 Conclusões

Este artigo apresenta uma generalização de um es-
quema de controle multicamadas, proposto anteri-
ormente para uma formação de 3 robôs, para uma
formação envolvendo n robôs. Também é proposta
uma técnica que modifica a forma da formação a
fim de evitar obstáculos em sua trajetória. Resul-
tados de simulação são apresentados, permitindo
concluir que o esquema de controle proposto é efe-
tivo, não somente em termos de assegurar que os
robôs alcancem a formação desejada, mas tam-
bém em termos de evitarem obstáculos enquanto
seguem uma trajetória especificada pelo usuário.
Em trabalhos futuros pretende-se abordar o as-
sunto da suscetibilidade do método de desvio de
obstáculos a mı́nimos locais, o qual está além dos
objetivos do presente trabalho. A prinćıpio, esse
caso pode ser tratado com a inserção de um super-
visor no sistema de controle, a fim de monitorar
algumas situações de mı́nimo local, intervindo no
sistema para permitir que a situação se altere, per-
mitindo a cada robô sair da eventual configuração
de mı́nimo local.
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