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Mariane Correia∗, Jovelino T. dos Santos∗, Tiago T. Ribeiro∗, André G. Scolari
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Abstract— This paper presents a model of a three-wheeled omnidirectional robot including a static friction
model. Besides the modeling is presented a practical approach in order to estimate the coefficients of coulomb
and viscous friction, which used sensory information about force and velocity of the center of mass of the robot.
Actual results and simulation with the estimated model are compared to demonstrate the performance of the
proposed modeling.
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Resumo— Este artigo apresenta um modelo de um robô omnidirecional de três rodas incluindo um modelo de
atrito estático. Além da modelagem é apresentada uma abordagem prática de estimação para obter os coeficientes
de atrito de coulomb e viscoso, que utiliza informações sensoriais de força e velocidade do centro de massa do
robô. Resultados reais e de simulação com o modelo estimado são comparados para demonstrar o desempenho
da abordagem.
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1 Introdução

Um robô omnidirecional é capaz de realizar movi-
mentos em qualquer direção sem necessidade de
se reorientar, dando mais mobilidade e aumen-
tando o grau de liberdade do robô. Esta carac-
teŕıstica é obtida através do controle de suas ro-
das omnidirecionais, combinando suas forças ve-
torias e velocidades (Conceicao et al., 2009). Para
obter um modelo dinâmico e cinemático do robô
é necessário analisar grandezas como velocidade,
aceleração e a força que é fornecida pelos atua-
dores, considerando a energia aplica no sistema,
discutido em (C.C. de Wit and Bastin, 1997).

A partir dos estudos acerca da dinâmica e
da cinemática envolvidas no movimento do robô
omnidirecional, é posśıvel desenvolver um modelo
que se aproxime da realidade. Para incluir no
modelo as forças de atritos presentes no movi-
mento do robô é necessário a análise de modelos
de atrito estático e dinâmico. Os modelos clás-
sicos de fricção são compostos de diferentes com-
ponentes e aspectos da força de atrito. A idéia
principal é o que o atrito se opõe ao seu movi-
mento de magnitude e seja independente da veloci-
dade da área de contato (Hess and Soom, 1990).
Como exemplo de modelo estático, tem-se o mo-
delo de atrito de Coulumb, geralmente combi-
nado com o modelo de atrito Viscoso para obter
um melhor ajuste nos dados experimentais, veja
(Friedland and Park, 1992; Baril, 1993). O mo-
delo de Karnopp é utilizado para detecção de ve-
locidade zero (Karnopp, 1985).

Os modelos dinâmicos tem sido de grande in-

teresse devido os avanços na área de hardware
que possibilita a implementação de atritos com-
pensadores. O modelo de Dahl (Dahl, 1976) foi
introduzido com finalidade de simular os sistemas
de controle com o atrito, ver (Astrom, 1998).
O modelo Lugre é apresentado em (Canudas de
Wit et al., 1995) e sua análise e sua mode-
lagem é feita pelas cerdas elásticas encontrada
em (Olsson, 1996), conhecido por ser popular no
domı́nio do tempo, e seu controle e simulação de
atrito é devido a sua simplicidade e integração dos
regimes de pré-escorregamento e escorregamento.

Neste artigo apresenta-se um modelo
dinâmico de um robô omnidirecional que con-
sidera os atritos de Coulomb e Viscoso na
composição das forças do centro de massa do
robô. Para a estimação dos coeficientes dos
atritos é utilizado um método experimental que
utiliza informações sensoriais de força e veloci-
dade do centro de massa do robô. Este método,
proposto em (Conceicao et al., 2009) para um
robô de quatro rodas, agora é testado em um
robô de três rodas omnidirecionais. Uma análise
do comportamento do modelo em diferentes
situações de operação, inclusive na região da
zona-morta dos motores, é apresentada.

O artigo está organizado da seguinte forma.
Na secção 2, o modelo dinâmico de um robô com
rodas omnidirecionais é apresentado e discutido.
Na secção 3 apresentam-se um modelo de esti-
mação dos coeficientes de atrito e a metodologia
utilizada para obter os coeficientes. Na secção 4,
os resultados reais e obtidos pelo modelo são apre-
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sentados e discutidos, abordando as vantagens e
desvantagens do modelo. As considerações finais
são apresentadas na Seção 5.

2 Modelo do Robô

2.1 Cinemática do Robô

A partir da geometria do robô e dos sistemas de
coordenadas, na Figura 1(a), as equações cine-
máticas de movimento do robô podem ser facil-
mente obtidas:

�̇ = RT (�)�̇r (1)

onde a matriz ortogonal de rotação R(�) é definida
para mapear o sistema de coordenadas da terra no
sistema de coordenadas do robô e vice-versa:

R(�) =

⎡⎣ cos(�) sin(�) 0
−sin(�) cos(�) 0

0 0 1

⎤⎦ (2)

O vetor � = [xr yr �]T descreve a localização
do robô no sistema de coordenadas do mundo e
a diferença angular entre os sistemas de coorde-
nadas. �̇r = [v vn w]T é o vetor de velocidade
no sistema de coordenada do robô e descreve a
velocidade linear e angular do robô no ponto P ,
representado pelas componentes ortogonais v e vn,
e a velocidade angular do corpo do robô w.

A relação entre as velocidades angulares das
rodas do robô (wmi , para i = 1, 2, 3) e as veloci-
dades do robô (v, vn, w) é dada por:[
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, (3)

sendo b a distância entre o centro de massa do
robô e as rodas, e ri o raio de cada roda i.

2.2 Dinâmica do robô

O modelo do robô móvel omnidirecional foi de-
senvolvido com base na dinâmica e cinemática da
base do robô e a dinâmica dos motores CC do
robô. Trata-se de um modelo não-linear devido
a função sgn() utilizado para calcular a força do
atrito de Coulomb. Este modelo é utilizado para
prever as posições e orientações do robô nos in-
stantes futuros e leva em conta elementos como
saturação, limites de corrente dos motores e atri-
tos relacionados às equações de movimento.

Segundo as coordenadas definidas na Figura
1(a) e pelas leis de Newton derivam-se as equações
de translação e rotação do robô móvel,

Fv(t) −Bvv(t) − Cvsgn(v(t)) = M
dv(t)

dt
, (4)

Fvn (t) −Bvnvn(t) − Cvnsgn(vn(t)) = M
dvn(t)

dt
,(5)

Γ(t) −Bww(t) − Cwsgn(w(t)) = In
dw(t)

dt
, (6)

sgn(�) =

⎧⎨⎩ 1, � > 0,
0, � = 0,
−1, � < 0.

F = [Fv Fvn Γ]T representa os vetores força
Fv e Fvn no sistema de coordenadas do robô, e
(Γ) representa o momento ao redor do centro de
gravidade do robô (ponto P ). M é a massa do
robô e In o momento de inércia do robô. Os coe-
ficientes de atrito viscoso são representados por
Bvv(t), Bvnvn(t) e Bww(t) e os coeficientes de
atrito de coulomb por Cvsgn(v(t)), Cvnsgn(vn(t))
e Cwsgn(w(t)). As relações entre as forças de
tração do robô e as forças de tração das rodas
são,

Fv(t) = cos(�)(f2(t) − f3(t)) (7)

Fvn(t) = −f1(t) + sen(�)f2(t) + sen(�)f3(t) (8)

Γ(t) = (f1(t) + f2(t) + f3(t))b. (9)

A força de tração em cada roda i (para i = 1, 2, 3)
é dada por

fi(t) =
Ti(t)

ri
, (10)

sendo Ti o torque de rotação da roda. A dinâmica
de cada motor CC i (para i = 1, 2, 3) pode ser
descrita pelas equações:

ui(t) = Lai

diai (t)

dt
+Rai iai (t) +Kviwmi (t), (11)

Ti(t) = liKti iai (t), (12)

onde ui são as tensões de armadura com as
seguintes amplitudes máxima e mı́nima: −6 ≤
u(t) ≤ 6; Lai são as indutâncias da armadura,
Rai as resistências, li as reduções de cada mo-
tor, wmi as velocidades angulares dos rotores e
iai as correntes de armadura. No sistema SI,
os valores de Kt (constante torque) e Kv (cons-
tante emf) são idênticos, conforme (Kuo, 1995):
Kt(N.m/A) = Kv(V olts/(rad/sec)).

2.3 Representação em Espaço de Estados

Escrevendo as equações do modelo na forma de
espaço de estados tem-se:

ẋ(t) = Ax(t) +Bu(t) +Ksgn(x(t)) (13)

y(t) = Cx(t) (14)

sendo x o vetor de velocidades e u o vetor de ten-
sões de entrada, com

A = −GDKtlr−1GT −

⎡⎢⎣
Bv
M 0 0

0
Bvn
M 0

0 0 B!
J

⎤⎥⎦,

B = GD, C = I, K =

⎡⎢⎣ −Cv
M 0 0

0 −Cvn
M 0

0 0 −C!
J

⎤⎥⎦,



X SBAI – Simpósio Brasileiro de Automação Inteligente
18 a 21 de setembro de 2011
São João del-Rei - MG - Brasil

ISSN: 2175-8905 - Vol. X                                                                                                                                                                                           1033

(a) Sistemas de coordenadas e parâmetros geométricos. (b) O robô móvel utiliza motores Maxon A-max 22.

Figura 1: Robô e sistemas de coordenadas.

G =

⎡⎣ 0 cos(�) −cos(�)
−1 sen(�) sen(�)
b b b

⎤⎦,

D =

⎡⎢⎢⎣
l1Kt1
MRa1r1

0 0

0
l2Kt2
MRa2r2

0

0 0
l3Kt3
JRa3r3

⎤⎥⎥⎦.

onde Kt é a matriz diagonal das constantes
de torque dos 3 motores, l é a matriz que contém
as reduções dos 3 motores, r é a matriz dos raios.
Analisando a equação (13), pode-se observar que
a não-linearidade reside no termo Ksgn(x(t)).

3 Estimação dos Coeficientes de Atrito

O método de estimação dos parâmetros, proposto
em (Conceicao et al., 2009), é baseado em me-
didas de corrente dos motores e das velocidades
do centro de massa do robô em regime perma-
nente de funcionamento. Neste método é pos-
śıvel estimar os atritos viscosos (Bv, Bvn, Bw) e de
coulomb (Cv, Cvn, Cw). Uma vez que a velocidade
do robô entre em regime permanente de funciona-
mento (constante), pode-se nas equações 4, 5 e 6
desconsiderar a parcela associada à massa e ao mo-
mento de inércia do robô, resultando as seguintes
equações diferenciais para velocidades positivas:

Fv(t) = Bvv(t) + Cv (15)

Fvn(t) = Bvnvn(t) + Cvn (16)

Γ(t) = Bww(t) + Cw (17)

A tabela 1 apresenta os valores das tensões
aplicadas e as velocidades e forças resultantes de
cada experimento. Para cada velocidade v, vn
e w foram feitos 4 experimentos. As forças e
torques resultantes, foram calculados com base
nas correntes medidas dos motores. Os efeitos das
zonas mortas dos motores devem ser considerados
na condução dos experimentos, pois refletem nas
zonas mortas das velocidades do centro de massa
do robô. Desta forma, as menores tensões apli-
cadas estão bem próximas aos valores em que a

base móvel entra em movimento. Por exemplo, a
primeira linha da Tabela 1 apresenta as tensões
u=(0 ;1.2;-1.2) aplicadas aos motores mas a base
está praticamente em repouso (v ∼= 0), já para
a segunda linha da Tabela a base está em movi-
mento. O mesmo acontece para as velocidades vn
e w. Na Figura 2 apresentam-se algumas curvas
de velocidade, e as respectivas correntes utilizadas
para obter as forças. Pode-se verificar no gráfico
2(a) que aplicando a tensão de 3 volts no motor 2,
-3 volts no motor 3 e zero volts no motor 1, gerou-
se uma velocidade de aproximadamente 0.74 me-
tros por segundo na direção da velocidade v. As
respectivas correntes são apresentadas no gráfico
2(d). A mesma análise pode ser feita para os ou-
tros gráficos da Figura 2.

ui v Fv

(volts) (m/s) (N)

0 ;1.2;-1.2 0 2.25
0;2;-2 0.37 2.48
0;3;-3 0.74 2.79
0;4;-4 1.08 3.28

ui vn Fvn

(volts) (m/s) (N)

-1.5;0.75;0.75 0 1.47
-3;1.5;1.5 0.42 1.97

-4;2;2 0.75 2.33
-5;2.5;2.5 1.08 2.49

ui w Γ
(volts) (rad/s) (N.m)

0.25;0.25;0.25 0 0.10
1.5;1.5;1.5 5.84 0.14

2;2;2 8.04 0.18
2.5;2.5;2.5 10.02 0.21

Tabela 1: Valores de tensões, velocidades, forças
e torques.

A partir dos valores da Tabela 1 plotou-se os
gráficos das velocidades versus forças, verifica-se
uma relação linear permitindo obter a melhor reta
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(a) u = (0, 3,−3). (b) u = (−4, 2, 2). (c) u = (1.5, 1.5, 1.5).

(d) ia1 , ia2 , ia3 . (e) ia1 , ia2 , ia3 . (f) ia1 , ia2 , ia3 .

Figura 2: Curvas de velocidades e correntes.

que se ajusta aos dados, conforme a Figura 3. As
equações 15, 16 e 17 são idênticas a equação de
um reta (y = ax + b), desta forma pode-se ob-
ter os parâmetros dos coeficientes de atritos de
forma direta a partir das equações das retas. As
equações resultantes com os atritos estimados são
apresentados na Tabela 2. Para obter a massa do

Equações Bv,Bvn Cv,Cvn
Bw Cw

v Fv(t) = 0.94v(t) + 2.2 0.94 2.2
vn Fvn(t) = 0.96vn(t) + 1.5 0.96 1.5
w Γ(t) = 0.01w(t) + 0.099 0.01 0.099

Tabela 2: Equações e atritos.

robô utilizou-se uma balança, enquanto que para o
momento de inércia usou-se o momento de inércia
de um cilindro com a mesma massa e dimensões
de raio e altura do robô.

Resumindo, os parâmetros dos motores,
parâmetros geométricos e os parâmetros estima-
dos são apresentados na Tabela 3.

Tabela 3: Parâmetros do modelo.
Śımbolo Descrição Valor

Bv(N/m/s) atrito viscoso para v 0.94
Bvn (N/m/s) atrito viscoso para vn 0.96
B!(N/rad/s) atrito viscoso para ! 0.01

Cv(N) atrito de coulomb para v 2.2
Cvn (N) atrito de coulomb para vn 1.5
C!(N.m) atrito de coulomb para ! 0.099
b(m) raio do robô 0.1
M(kg) massa do robô 1.5

J(kg.m2) momento de inércia do robô 0.025
� ângulo 30o

r1, r2, r3(m) raio das rodas 0.035
l1, l2, l3 redução 19:1
La1...3

(H) indutância de armadura 0.00011

Ra1...3
(Ω) resistência de armadura 1.69

Kv1...3
(V olts/rad/s) constantes emf 0.0059

Kt1...3
(N.m/A) constantes de torque 0.0059

4 Análise do modelo estimado

Nesta seção são apresentados experimentos para
a análise dos coeficientes estimados e do modelo
do robô. O modelo, conforme descrito na seção 2,
possui como entradas as tensões de armadura dos
motores e como sáıdas as velocidades do centro
de massa do robô. Foram realizados experimentos
aplicando diferentes conjuntos de tensões nos mo-
tores e no modelo estimado, conforme a tabela 4.
Por exemplo, aplicando simultaneamente as ten-
sões zero no motor 1, 2 volts no motor 2 e -2 volts
no motor 3, temos uma velocidade na direção v.

Os resultados de simulação e velocidades reais
do robô são apresentados na Figura 4. Verifica-se
que o modelo obteve um bom desempenho tanto
em regime permanente como no transitório. Para
os casos em que o robô tem uma velocidade na di-
reção de v e vn verifica-se a presença de mais rúıdo
quando comparado com velocidades w. Este fato é
facilmente explicado devido a geometria do robô,
que para gerar velocidades na direção v apenas
duas das três rodas giram, além disso as rodas es-
tão com um angulo � igual a 30 graus em relação
ao vetor de velocidade v (olhar a Figura 1(a)). No
caso de w, os três motores giram no mesmo sentido
e com a mesma tensão de entrada, gerando veloci-
dades com menor rúıdo. É importante salientar,
que nos experimentos o sistema está em malha
aberta, então qualquer ondulação no solo, trepi-
dação ou qualquer outra perturbação provocará
uma pequena diferença na resposta transitória e
de regime permanente.

O modelo desenvolvido considera o efeito do
atrito estático, com isso a resposta em malha
aberta deve representar a zona morta. Para ob-
ter esse efeito foram realizados experimentos, con-
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(a) Fv versus v.

(b) Fvn versus vn.

(c) Γ versus w.

Figura 3: Relação entre forças e torque com as
velocidades.

forme a Figura 5. Aplicou-se tensões nos motores
para gerar velocidades em forma de rampa que
passam pelo zero. Tanto para a velocidade li-
near v como para a velocidade rotacional w, o mo-
delo representou fielmente o efeito da zona morta
quando comparado com o robô. É posśıvel ana-
lisar que para as velocidades lineares v e vn as
tensões necessárias para a base entrar em movi-
mento são maiores (em torno de 1 volt) que para
a velocidade rotacional w, devido a presença de
um atrito estático maior causado pela geometria
da base móvel. Para vencer esta inércia em w,
necessita-se de uma tensão em torno de 0.2 volts.

5 Conclusões

O artigo apresentou um modelo de um robô móvel
omnidirecional com três rodas incluindo os atritos
de Coulomb e Viscoso na composição de forças do

Velocidade v

Motor 1 Motor 2 Motor 3
u1(volts) u2(volts) u3(volts)

0 2 -2
0 3 -3
0 4 -4

Velocidade vn
Motor 1 Motor 2 Motor 3
u1(volts) u2(volts) u3(volts)

-2 1 1
-3 1.5 1.5
-4 2 2

Velocidade w

Motor 1 Motor 2 Motor 3
u1(volts) u2(volts) u3(volts)

2 2 2
3 3 3
4 4 4

Tabela 4: Tensões aplicadas.

centro de massa. Trata-se de um modelo simplifi-
cado quando comparado aos modelos existente na
literatura (Lugre e Dahl por exemplo). O modelo
apresentou um desempenho satisfatório quando
comparado com curvas reais do robô, além de
mapear os efeitos da zona morta de forma satis-
fatória. Foi apresentado uma abordagem prática
de estimação dos coeficientes de atrito, baseado
em informações sensoriais de corrente dos motores
e velocidades do robô, facilmente aplicável em
qualquer configuração de véıculo que forneça estes
logs. Enfim, um modelo que represente elemen-
tos não-lineares são essenciais no projeto de con-
troladores ((Barreto et al., 2010) apresenta uma
aplicação com um modelo similar) principalmente
quando o robô está sujeito a diferentes condições
de operação, como em terrenos irregulares, trans-
porte de diferentes cargas ou inseridos em ambi-
entes dinâmicos que exigem mudanças bruscas na
aceleração do véıculo e consequentemente forças
máximas dos atuadores.
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