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Abstract— Orchard platforms afford specialty crop growers to increase production efficiency by eliminating
the use of ladders in operations such as thinning, pruning, and harvesting. The Comprehensive Automation
for Specialty Crops (CASC) project integrated a commercial lift onto an electrical utility vehicle, creating an
autonomous orchard platform. Carnegie Mellon University researchers analyzed the platform’s stability, a nec-
essary step before workers can be allowed to ride on it. The stability analysis is accomplished using quasi-static
and dynamic approaches. For the static scenario, we consider different stability criteria to identify the minimum
inclination required to tip over the vehicle. A similar test executed with the real platform is presented. The
dynamic analysis also points to events that could lead to instability, such as the vehicle passing trough obstacles
and falling into potholes. These events are simulated using the MD Adams/Car software. We conclude that
the platform can be safely used in orchards by workers when the vehicle operates at typical speeds and slope
angles. Safe operation characteristics are indicated, including the maximum inclination and deepest holes that
the platform can traverse without tipping over.

Keywords— Agricultural Platforms, Stability Analysis, Vehicle Dynamics

Resumo— Plataformas móveis agŕıcolas auxiliam no aumento da produção ao eliminar o uso de escadas
em operações como desbaste, poda e colheita. O projeto CASC - Comprehensive Automation for Specialty
Crops - integrou um mecanismo elevatório tipo tesoura em um véıculo elétrico, desenvolvendo uma plataforma
autônoma para plantações especiais, como por exemplo frutas e nozes. Antes de ser utilizada por agricultores
em campo, é necessário estudar a estabilidade da plataforma. A análise de estabilidade é realizada utilizando
abordagens quasi-estática e dinâmica. Para o cenário estático, diferentes critérios são empregados para identificar
a inclinação mı́nima capaz de tombar o véıculo. Experimentos semelhantes foram realizados com a plataforma
real. A análise dinâmica indica outros eventos que podem levar ao capotamento, incluindo o véıculo transpondo
diferentes obstáculos. Tais eventos são simulados utilizando o programa MD Adams/Car. É posśıvel concluir que
a plataforma é segura para operações agŕıcolas t́ıpicas em pomares padronizados. Procedimentos de segurança
são indicados, incluindo buracos e inclinação máxima que a plataforma é capaz de atravessar sem tombar.

Palavras-chave— Plataformas Agŕıcolas, Análise de Estabilidade, Dinâmica de Véıculos.

1 Introdução

O cultivo de frutas exige demasiada mão de obra.
Nos Estados Unidos, a mão de obra constitui 50%
dos custos variáveis envolvidos na produção de ma-
çãs. Além disso, o número de trabalhadores neces-
sários varia de maneira significativa durante o ano -
no estado de Washington, um dos maiores produtores
de maçãs dos EUA, o número flutua entre 5000 fun-
cionários no inverno até 35000 empregados na época
de colheita. Claramente existe uma oportunidade de
introduzir soluções automatizadas no plantio de fru-
tas, diminuindo os custos trabalhistas e otimizando a
produção. Tal oportunidade é reforçada pela adoção
de arquiteturas de alta densidade, onde as árvores são
plantadas próximas umas das outras, formando ver-
dadeiros “paredões” verdes. Véıculos autônomos nave-
gando entre as árvores são capazes de adubar e pul-
verizar, assim como transportar operadores durante
operações de poda, desbaste, manutenção e colheita.

As primeiras tentativas de automatização agŕıcola
iniciaram há cerca de 50 anos atrás, impulsionadas
por produtores europeus. A utilização de plataformas
é recente nos Estados Unidos (Sazo et al., 2010). A
grande vantagem de uma plataforma elevatória está
relacionada ao ganho de tempo, eliminando a necessi-
dade de transportar ou subir e descer escadas durante
operações agŕıcolas. Porém, as plataformas agŕıcolas

dispońıveis no mercado possuem funcionalidade limi-
tada ou são excessivamente caras para serem utilizadas
esporadicamente por pequenos produtores.

O projeto Comprehensive Automation for Spe-
cialty Crops (CASC) liderado pela Carnegie Mellon
University (CMU) busca desenvolver tecnologias para
a automação agŕıcola de pomares e viveiros. O pro-
jeto foca em tecnologias de informação e autonomia
robótica visando tornar a produção frut́ıfera mais efici-
ente, rentável e competitiva (Singh et al., 2009). Mais
informações estão dispońıveis na página do projeto
(http://cascrop.com/).

Como parte do projeto, pesquisadores da CMU
estão desenvolvendo véıculos agŕıcolas reconfiguráveis.
Os Autonomous Prime Movers, ou APMs, são capazes
de dirigir de maneira autônoma em plantações. Entre
2009 e 2011, os cinco véıculos na famı́lia APM per-
correram em conjunto mais de 300 km em pomares
de diferentes estados dos EUA. Resultados prelimina-
res indicam que trabalhadores operando na plataforma
móvel são até 58% mais eficientes que os funcioná-
rios utilizando escadas (Hamner et al., 2011; Hamner
et al., 2012). O modelo de APM considerado nesse
artigo é composto por um véıculo elétrico eWorkman
MDE da Toro integrado a mecanismo elevatório tipo
tesoura capaz de transportar até dois trabalhadores,
conforme apresentado na Figura 1.

Um requisito necessário antes de permitir que os

http://cba2012.dee.ufcg.edu.br/
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Figura 1: Dois véıculos da famı́lia APM. Os véıculos

são equipados com uma plataforma capaz de supor-

tar até dois operadores em tarefas de poda e colheita.

Experimentos indicam que a eficiência do trabalhador

aumenta em até 58% ao usar a plataforma ao invés de

escadas.

trabalhadores utilizem a plataforma consiste em ava-
liar a estabilidade do sistema e identificar configura-
ções e eventos que podem tombar o véıculo. A al-
tura da plataforma associada ao peso dos trabalha-
dores pode levar o sistema à instabilidade em condi-
ções espećıficas. Além disso, inclinações extremas ou
obstáculos podem tombar o sistema. Considerando o
véıculo comercial eWorkman MDE, a Toro recomenda
como segurança que o véıculo opere em inclinações má-
ximas de 8◦. Porém, é posśıvel encontrar no campo
terrenos irregulares, com inclinações superiores a 15◦.

Neste artigo a estabilidade da plataforma é anali-
sada através de abordagens quasi-estática e dinâmica.
Diferentes critérios são propostos para estimar a esta-
bilidade do véıculo. Experimentos com a plataforma
real foram realizados, inclinando o sistema para verifi-
car a segurança do APM. O sistema foi modelado uti-
lizando o programa Adams/Car, permitindo a execu-
ção de simulações realistas envolvendo diferentes for-
ças atuando no sistema.

Os experimentos realizados com a plataforma de-
monstram que o sistema não tomba ao se deparar com
inclinações inferiores a 20◦. As simulações dinâmicas
indicam que a plataforma é capaz de atravessar bura-
cos de até 20 cm de profundidade mantendo a estabi-
lidade e garantindo a segurança do trabalhador.

O artigo é composto por sete seções. Na Seção
II são apresentados os vários critérios utilizados na
análise da estabilidade do APM. A plataforma móvel
é apresentada na Seção III, descrevendo o véıculo e
mecanismo elevatório. O modelo estático do sistema
é apresentado na Seção IV, descrevendo o programa
desenvolvido para análise de estabilidade e testes rea-
lizados com a plataforma real. A Seção V apresenta os
modelos desenvolvidos utilizando o Adams/Car, junto
com simulações dinâmicas. A Seção VI destaca os
resultados obtidos, e apresenta normas de segurança
para operar a plataforma. O artigo é conclúıdo na
Seção VII, onde são indicados trabalhos futuros.

2 Critérios de Estabilidade

O tombamento pode ser definido como qualquer ma-
nobra onde o véıculo rotaciona 90◦ ou mais, de ma-
neira que o chassi entra em contato com o terreno
(Gillespie, 1992). Entre os diferentes acidentes que

um véıculo pode sofrer, o tombamento é um dos mais
graves e perigosos para os passageiros. Além disso,
o capotamento geralmente danifica o véıculo e/ou a
carga transportada (Calderon and Kelly, 2005). O
evento envolve uma complexa interação de forças que
atuam sobre o véıculo, influenciadas pelas manobras
executadas e o terreno percorrido.

Diferentes métricas para avaliar a estabilidade de
um véıculo foram propostas na literatura. A maioria
dos critérios podem ser classificados em três catego-
rias: os baseados em geometria, energia potencial ou
distribuição de forças (Peters and Iagnemma, 2006).
Alguns desses critérios são ilustrados na Figura 2.

Referente à primeira categoria, um dos primei-
ros critérios de estabilidade propostos (McGhee and
Frank, 1968) considera o centro de massa total do sis-
tema CMs. O sistema é considerado estável se a pro-
jeção do CMs está dentro do poĺıgono de sustentação
(PS), formado por linhas unindo os pontos de contato
com o terreno. A margem de estabilidade avalia a dis-
tância dT entre a projeção do CMs e PS, conforme
apresentado na Figura 2. Quando dT = 0, o sistema
está instável. Tal métrica ignora o efeito desestabili-
zador da altura do CMs.

Ainda nesta categoria, outro critério geométrico
chamado de gradiente da margem de estabilidade
(Grand et al., 2004; Hirose et al., 2001; Freitas, Glei-
zer, Lizarralde, Hsu and dos Reis, 2010) avalia a incli-
nação γT em que o véıculo tomba, ilustrado na Figura
2. O sistema se torna instável quando γT = 0. De-
vido ao ângulo de tombamento, o critério considera a
altura do CMs. O critério dinâmico correspondente é
a margem de estabilidade baseada em ângulos e for-
ças externas atuando no véıculo, incluindo gravidade,
forças inerciais e arrasto aerodinâmico.

A segunda categoria de critério de estabilidade
é baseada na estimativa da energia armazenada pelo
véıculo (Messuri and Klein, 1985; Freitas, Gleizer, Li-
zarralde and Hsu, 2010). Tal métrica considera a di-
ferença de energia potencial do véıculo entre as confi-
gurações atual e na iminência do capotamento. Para
uma força gravitacional constante, a estabilidade ba-
seada em energia potencial pode ser representada pela
diferença de altura eT , ilustrada na Figura 2. O
tombamento ocorre quando eT = 0. Um critério de
estabilidade dinâmico similar considera todas as for-
ças externas atuando no sistema (Ghasempoor and Se-
pehri, 1995).

Uma terceira categoria de critérios de estabilidade
é baseada na distribuição das forças de contato entre
rodas e terreno, e indica a iminência de perda de con-
tato. A perda de contato é uma condição necessária ao
capotamento, e leva à redução de controlabilidade do
véıculo. A métrica de transferência de carga é definida
como a diferença entre as forças normais aplicadas nos
lados opostos do véıculo (Odenthal et al., 1999; Chen
and Peng, 2001).

Ainda considerando a distribuição de forças, um
outro critério de estabilidade existente é o ponto de
momento zero (Vukobratovic and Borovac, 2004), que
considera o momento total em torno do ponto/linha de
contato na qual o véıculo tomba. Este critério, ado-
tado nesta pesquisa, corresponde a uma abordagem
básica para avaliar a estabilidade, possuindo claro sig-
nificado mecânico e geométrico ao considerar os mo-
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Figura 2: Diferentes critérios de estabilidade. As figuras apresentam o centro de massa (CMs) de todo o sistema,

incluindo plataforma e operário. Da esquerda para a direita: margem de estabilidade, gradiente da margem de

estabilidade e estabilidade baseada em energia potencial.

mentos aplicados sobre os centros de massa da plata-
forma CMp e do trabalhador CMw.

3 Plataforma Agŕıcola Autônoma

O modelo de APM considerado nessa pesquisa é a pla-
taforma agricola móvel apresentada na Figura 1, com-
posta por um véıculo elétrico com mecanismo eleva-
tório tipo tesoura. A plataforma é baseada no véıculo
elétrico eWorkman MDE da Toro, projetado para ope-
rações de campo. O véıculo pesa 750 kg e utiliza pneus
com 55, 9 × 24, 1 cm (22” diâmetro × 9, 5” largura),
possuindo largura de 150 cm e comprimento de 215
cm. O véıculo conta com um sistema SQR - Superior
Ride Quality, utilizando suspensões frontais indepen-
dentes e eixos dianteiro e traseiro conectados por uma
junta de torção. O sistema busca melhorar a esta-
bilidade e tração do véıculo, proporcionando controle
e conforto aos passageiros. O véıculo foi adaptado
para realizar operações autônomas. Para tal, foram
integrados motores para direção e freio, drivers de co-
mando e encoders. O APM também possui lasers para
navegação autônoma (Hamner et al., 2011) e localiza-
ção (Libby and Kantor, 2011).

Um mecanismo de elevação foi instalado na parte
traseira do véıculo, adicionando 400 kg ao sistema.
Um motor elétrico permite ajustar a plataforma, que
alcança uma altura máxima de 162 cm. A plataforma
possui abas laterais expanśıveis, que permite ao meca-
nismo atingir uma largura máxima de 216 cm. O APM
é capaz de transportar um ou dois trabalhadores, ope-
rando lado a lado na plataforma. O peso máximo de
cada trabalhador é de 115 kg. É assumido que a pla-
taforma está sempre com altura e largura máximas,
carregando um trabalhador sobre o lado esquerdo, de
acordo com o referencial dos tripulantes do véıculo.
Esta constitui a pior configuração para a estabilidade
do sistema.

4 Análise de Estabilidade Quase-Estática

Inicialmente a estabilidade é analisada de ma-
neira simplificada, utilizando uma abordagem quase-
estática. Nesse cenário, a plataforma se encontra pa-
rada ou movendo-se com velocidade constante. O
APM não sofre efeitos dinâmicos, e a única força ex-
terna considerada é a gravidade.

O modelo estático considera o véıculo como um
corpo ŕıgido, composto pela combinação da plata-

forma e um trabalhador posicionado na aba esquerda.
Outra simplificação consiste em considerar apenas o
capotamento em torno do eixo longitudinal da plata-
forma. Dessa maneira, é posśıvel utilizar um modelo
planar, conforme apresentado na Figura 3.

Figura 3: Vista frontal da plataforma agŕıcola trans-

portando um trabalhador. A plataforma opera com

altura máxima carregando um trabalhador na extrema

esquerda, de acordo com o referencial dos tripulantes

do véıculo. Os ćırculos verdes representam o centro

de massa do sistema total CMs (figura da esquerda),

da plataforma CMp e trabalhador CMw (figura da di-

reita).

A Tabela 1 apresenta valores numéricos utilizados
no modelo estático. Os parâmetros estão ilustrados
nas Figuras 2 e 3.

Tabela 1: Parâmetros da Plataforma Agŕıcola.

Parâmetro Śımbolo Valor Unidade

Peso da Plataforma Wp 1148 kg
Peso do Trabalhador Ww 115 kg
Peso Total do Sistema Ws 1263 kg
Largura do Véıculo Lp 150 cm
Largura da Plataforma Lw 216 cm
Distância do CMp dp 71 cm
Distância do CMw dw 33 cm
Distância do CMs ds 62 cm
Altura do CMp hp 60 cm
Altura do CMw hw 268 cm
Altura do CMp hs 79 cm
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A posição do centro de massa da plataforma
(CMp) foi obtida através de testes utilizando balanças
automotivas. A abordagem experimental consiste em
posicionar a plataforma sobre as balanças, medindo
as forças normais aplicadas em cada pneu. O CM é
calculado utilizando equações de equiĺıbrio de forças
e medidas das balanças obtidas com a plataforma em
diferentes orientações.

Considerando a abordagem quase-estática e o mo-
delo do véıculo ŕıgido e planar, é posśıvel identificar o
tombamento causado pela gravidade quando o sistema
é gradualmente inclinado. A análise de estabilidade
consiste em calcular o ângulo máximo em que a pla-
taforma com trabalhador é capaz operar sem tombar.
Para isso, foram utilizados os critérios de estabilidade
apresentados na Seção 2.

Como fator de segurança SF é adotado um valor
inteiro (1, 2, 3, 4) correspondendo às situações hipoté-
ticas onde um, dois, três e quatro trabalhadores estão
no mesmo lado da plataforma. Considerando que a
plataforma foi projetada para transportar no máximo
um trabalhador de cada lado, o fator de segurança
ilustra a proximidade do sistema do tombamento.

4.1 Programa para Análise de Estabilidade

De forma a permitir uma rápida e completa analise
da estabilidade do sistema, um programa foi desen-
volvido utilizando Matlab. O programa permite ao
usuário informar os parâmetros do sistema e o critério
de estabilidade utilizado, incluindo margem de esta-
bilidade dT , gradiente da margem de estabilidade γT ,
margem de estabilidade baseada em energia potencial
eT ou ponto de momento zero MT . As equações utili-
zadas são:

dT = ds cos(θ)− hs sin(θ) (1)

γT =
π

2
− arctan

(
hs

ds

)
− θ (2)

eT =
√
d2s + h2

s [1− cos(θ − arctan

(
ds

hs

)
)] (3)

MT = hpWp sin(θ)− dpWp cos(θ) + hwWw sin(θ)

+dwWw cos(θ) (4)

O programa gera um gráfico apresentando o crité-
rio de estabilidade selecionado em função da inclinação
do terreno, conforme ilustrado na Figura 4. Os resul-
tados são apresentados em várias linhas, de acordo
com o fator de segurança adotado. Quando o critério
atinge 0, a plataforma está na iminência de tomba-
mento. A inclinação máxima suportada pelo sistema
é de 37, 8◦. O resultado foi obtido utilizando o ponto
de momento zero.

4.2 Experimento de Tombamento

Buscando confirmar os resultados obtidos por simula-
ção, foram realizados experimentos utilizando a pla-
taforma e um peso no lugar do trabalhador. Durante
o experimento, a plataforma está na altura máxima e
a aba esquerda completamente estendida. Um bloco
de metal pesando 100 kg foi fixado na extremidade da
plataforma.

O teste consiste em inclinar a plataforma gradu-
almente. O véıculo foi posicionado sobre uma base de

Figura 4: Ponto de momento zero da plataforma com

trabalhador. Os resultados são apresentados em vá-

rias linhas, de acordo com o fator de segurança ado-

tado. Quando o critério atinge 0, a plataforma está

na iminência de tombamento.

madeira, erguida por um guindaste até θ = 20◦, con-
forme apresentado na Figura 5. É posśıvel observar
que a plataforma está estável nessa configuração.

Figura 5: Plataforma e peso suportado pela base de

madeira e erguida por guindaste. A plataforma está

inclinada em θ = 20◦. O teste foi realizado no Field

Robotics Center - Robotics Institute - Carnegie Mel-

lon University.

A inclinação de 20◦ corresponde a um valor pa-
drão utilizado pela Toro para realizar testes de estabi-
lidade com seus produtos antes de colocar os véıculos
no mercado. Além disso, é praticamente imposśıvel se
manter em pé na plataforma em inclinações superiores
a esse valor.

5 Análise de Estabilidade Dinâmica

Buscando aumentar o realismo da análise de estabili-
dade, a plataforma e terrenos foram modelados uti-
lizando o programa MD Adams/Car, que também
executa simulações dinâmicas. O programa é uma
poderosa ferramenta para projetos automotivos. O
Adams permite modelar todos os componentes do véı-
culo, alcançando uma representação precisa do sis-
tema (Blundell and Harty, 2004).

Durante as simulações dinâmicas, o Adams car-
rega o modelo do véıculo e terreno percorrido. O véı-
culo pode ser comandado de maneira a seguir a linha
central da estrada. Ao final da simulação, o programa
retorna diversos parâmetros para analisar a mobili-
dade do sistema.

Uma grande vantagem do Adams é permitir inte-
gração com o Matlab. Todos os dados obtidos durante
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a simulação podem ser exportados para o Matlab, que
calcula diferentes critérios de estabilidade. A integra-
ção também pode ocorrer durante a simulação, com a
possibilidade de implementar uma malha de controle.

5.1 Modelos Desenvolvidos com o Adams/Car

O Adams necessita de modelos do véıculo e terreno
para executar uma simulação dinâmica. O modelo da
plataforma é composto de vários sub-sistemas, desen-
volvidos em cima dos exemplos disponibilizados pelo
Adams. Os subsistemas são:

• Suspensão dianteira do tipo MacPherson;

• Suspensão traseira fixa do tipo Double Wishbone;

• Chassi flex́ıvel, com os eixos dianteiro e traseiro
conectados por uma junta de torção;

• Sistema de direção;

• Rodas e pneus representados pelo modelo Pa-
cejka 89 (Bakker et al., 1989);

• Freios;

• Sistema de potência.

Também é necessário modelar o terreno percor-
rido. O Adams possui uma ferramenta que interpola
pontos para a criação de estradas tridimensionais. A
ferramenta permite a especificação de diferentes tipos
de obstáculos. É posśıvel especificar coeficiente atrito
e propriedades viscosas, elásticas e plásticas do solo.
Para as simulações apresentadas aqui, o coeficiente de
atrito utilizado foi de 0, 9, e os outros parâmetros do
terreno correspondem a valores padrões do Adams.

5.2 Simulações Dinâmicas de Tombamento

Semelhante à abordagem estática, as primeiras simu-
lações dinâmicas recriam situações que levem o sis-
tema a instabilidade. A primeira simulação repro-
duz as mesmas condições da análise estática, aumen-
tando gradativamente a inclinação da plataforma. A
segunda simulação também submete o sistema a in-
clinações crescentes, porém com transições discretas,
resultando em impactos aplicados ao véıculo. A ter-
ceira simulação lida apenas com os impactos causados
por obstáculos positivos e negativos.

Durante todas as simulações, a plataforma se lo-
comove a 3, 5 m/s. Durante operações agŕıcolas, o
APM raramente ultrapassa 1 m/s. A velocidade ado-
tada para as simulações inclui uma margem de segu-
rança razoável, acarretando em efeitos dinâmicos no
sistema.

A análise de estabilidade considera a inclinação
do véıculo, indicando orientações que levam à instabi-
lidade. As forças de contato entre pneus e terreno tam-
bém são analisados. Se dois pneus apresentam força
normal nula, significa que o sistema está na iminência
de capotamento.

5.2.1 Terreno com Inclinação Crescente
Cont́ınua

A primeira simulação emula o cenário quase-estático,
com a plataforma percorrendo um terreno com inclina-
ção lateral crescente cont́ınua, conforme apresentado
na Figura 6. No inicio da simulação, a inclinação do

Figura 6: Simulação do Adams da plataforma agŕı-

cola com trabalhador percorrendo um terreno com in-

clinação crescente cont́ınua.

terreno é nula. Essa inclinação vai crescendo linear-
mente de acordo com o movimento do véıculo.

O resultado é diferente do obtido empregando a
abordagem estática. A principal diferença é o modelo
da plataforma, constitúıda por um chassis flex́ıvel com
junta de torção entre os eixos dianteiro e traseiro. A
Figura 6 mostra que a parte traseira da plataforma é
a primeira a perder contato com o terreno. A parte
traseira começa a tombar, trazendo consigo a frente
do véıculo. O tombamento ocorre quando a inclinação
alcança 27, 2◦, conforme apresentado na Figura 7.

Figura 7: Orientação da plataforma e forças normais

aplicadas nos pneus causadas pelo terreno com inclina-

ção crescente cont́ınua. O tombamento ocorre quando

a inclinação atinge 27, 2◦.

Conforme o véıculo é inclinado, as forças normais
aplicadas aos pneus esquerdos aumentam e as forças
aplicadas aos pneus direitos diminuem (Figura 7). Pri-
meiro o pneu traseiro direito perde contato com o ter-
reno, e o tombamento é iniciado quando a força de
contato do pneu dianteiro direito se torna nula. Os
pneus não sofrem impacto, e a força normal máxima
aplicada em uma roda - traseira esquerda - alcança
aproximadamente 8300 N, logo antes do tombamento.

5.2.2 Terreno com Inclinação Crescente
Discreta

A segunda simulação combina efeitos da inclinação do
terreno e também impactos entre pneus e solo atuando
na estabilidade da plataforma.
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O véıculo percorre um terreno com inclinação
crescente discreta. As rodas dos lados esquerdo e di-
reito percorrem diferentes perfis, criados utilizando a
função polyline da ferramenta de construção de estra-
das do Adams. As rodas direitas percorrem um perfil
linear, enquanto as rodas da esquerda cruzam um ter-
reno semelhante a uma sequência de degraus negati-
vos. Em cada degrau a altura do terreno é decrescida
de 7, 5 cm, conforme ilustrado na Figura 8.

Uma importante observação está relacionada à es-
trada ilustrada na Figura 8, criada com o Adams. O
programa não mostra o complexo perfil do terreno, e
por isso na Figura 8 as rodas esquerdas “afundam” no
terreno.

Figura 8: Simulação do Adams da plataforma agŕı-

cola com trabalhador percorrendo um terreno com in-

clinação crescente discreta.

Figura 9: Orientação da plataforma e forças normais

aplicadas nos pneus causadas pelo terreno com incli-

nação crescente discreta. As linhas verticais marcam

os momentos de impacto. O tombamento ocorre de-

pois do quinto degrau, quando a diferença de altura

entre os lados esquerdo e direito da plataforma é de

37, 5 cm e a inclinação do sistema é aproximadamente

20◦.

Ao contrário da simulação anterior, a orientação
aumenta de maneira discretamente, conforme apresen-
tado na Figura 9. Após as rodas esquerdas atravessa-
rem os degraus, oscilações são causadas no sistema. O
capotamento ocorre após o quinto degrau, quando a
diferença de altura entre os lados esquerdo e direito do
terreno é de 37, 5 cm e a inclinação do sistema é apro-
ximadamente 20◦. O tombamento não ocorre apenas
pela inclinação, mas também por causa dos impactos
atuando nas rodas.

Analisando a distribuição de forças, é posśıvel ob-
servar novamente que as forças aplicadas nos pneus es-
querdos aumentam, enquanto as forças nos pneus di-
reitos diminuem, conforma apresentado na Figura 9.
Os impactos causam oscilações na plataforma. A força
normal máxima é aplicada à roda traseira esquerda,
que alcança 14000 N instantes antes do tombamento.
O capotamento ocorre quando os pneus direitos per-
dem contato com o terreno.

5.2.3 Terreno Plano com Obstáculos

O objetivo da terceira simulação é estudar o efeito
isolado de impactos na estabilidade da plataforma.

O terreno percorrido possui inclinação nula, apre-
sentando obstáculos positivos e negativos. Cada obs-
táculo possui 1 m de comprimento, com altura variá-
vel. A sequência de obstáculos atravessados pela pla-
taforma é: −15 cm do lado esquerdo, 15 cm do lado
direito, −20 cm do lado esquerdo, 20 cm do lado di-
reito, −25 cm do lado esquerdo da estrada. Imagens
da simulação são apresentadas na Figura 10. Como
antes, por questões gráficas, as rodas “afundam” no
terreno.

Figura 10: Simulação do Adams da plataforma agŕı-

cola com trabalhador percorrendo um terreno plano

com obstáculos.

Figura 11: Orientação da plataforma e forças normais

aplicadas nos pneus causadas pelo terreno com obstá-

culos. As linhas verticais marcam os momentos de

impacto. O tombamento ocorre quando a plataforma

atravessa um buraco com 25 cm de profundidade.

A Figura 11 ilustra os efeitos de cada obstáculo
ultrapassado na orientação do véıculo. Os primeiros
quatro obstáculos causam distúrbios na orientação,
porém a plataforma permanece estável. A situação
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muda com o buraco de 25 cm de profundidade, cujo
impacto gerado é tão grande que ocasiona o tomba-
mento do sistema.

A distribuição das forças normais é apresentada
na Figura 11. Como o terreno é inicialmente plano,
é posśıvel observar que as forças normais aplicadas
aos pneus dianteiros possuem valores semelhantes -
NDE = 1634 N e NDD = 1540 N. O pneu traseiro es-
querdo suporta mais carga que o direito - NTE = 5770
N e NTD = 3440 N, devido ao posicionamento do tra-
balhador na plataforma. Esse padrão é alterado pelos
obstáculos, que geram impactos no sistema. A má-
xima força normal aplicada no pneu traseiro esquerdo
alcança 23500 N antes do tombamento.

5.3 Simulações Dinâmicas com um Terreno Mode-
lado Utilizando Dados Reais

A última simulação explora outro potencial do pro-
grama Adams. Ao invés de identificar configurações
que levam o sistema à instabilidade, a idéia aqui é
recriar situações reais de operação para analisar a
estabilidade da plataforma agŕıcola. Os APMs são
projetados para operações de campo. Diversos po-
mares já foram utilizados para testar as plataformas,
incluindo Ridgetop, localizado no estado da Pennsyl-
vania - EUA. O pomar apresenta caracteŕısticas de-
safiadoras, incluindo terreno irregular com inclinações
superiores a 10◦.

Um modelo de APM realizou testes em Ridgetop
em maio de 2011, utilizando um sistema de localização
de alta precisão - Applanix. Durante a operação, o Ap-
planix fornece pontos tridimensionais representando a
trajetória percorrida. O perfil obtido é apresentado
na Figura 12, mostrando a altitude e orientação do
terreno de acordo com o percurso executado pela pla-
taforma.

Figura 12: Perfil do terreno obtido com o sistema

de localização de alta precisão Applanix. As imagens

ilustram a altura e orientação do terreno de acordo

com o percurso executado pela plataforma.

O perfil é fornecido à ferramenta de construção de
estradas do Adams, que retorna o modelo apresentado
na Figura 13. O véıculo percorre um corredor entre
fileiras de árvores, e no final executa uma curva para
entrar no próximo corredor.

A Figura 14 apresenta a orientação do véıculo du-
rante a simulação. É posśıvel notar que os ângulos
mudam de maneira cont́ınua, de acordo com o perfil
do terreno. Os ângulos de balanço e caturro (também
conhecido como arfagem) indicam irregularidades no
terreno, alcançando valores máximos de aproximada-
mente ±10◦.

Figura 13: Simulação do Adams da plataforma agŕı-

cola com trabalhador percorrendo um terreno mode-

lado utilizando dados de um pomar real.

Figura 14: Orientação da plataforma e forças normais

aplicadas nos pneus causadas pelo terreno modelado

utilizando dados de um pomar real, entre os instantes

[120, 165] s.

A distribuição de forças entre os pneus é apre-
sentada na Figura 14. Conforme esperado, as forças
aplicadas nos pneus dianteiros são semelhantes. Os
pneus traseiros suportam a maior carga, em especial
o pneu traseiro esquerdo, devido a posição do traba-
lhador na plataforma. Os gráficos apresentam diver-
sas oscilações causadas por irregularidades do terreno.
Entretanto, devido a ausência de obstáculos, a força
normal máxima aplicada a um pneu é de aproximada-
mente 15000 N.

6 Análise dos Resultados

Durante a análise estática, o véıculo é gradualmente
inclinado até o tombamento. Um programa desen-
volvido em Matlab indica as inclinações máximas su-
portadas pelo sistema. Testes realizados com a plata-
forma real comprovam que o sistema é estável e seguro
ao se deparar com inclinações inferiores a 20◦.

Para a análise dinâmica, modelos realistas da pla-
taforma e diferentes terrenos foram desenvolvidos uti-
lizando o programa MD Adams/Car. As simulações
indicam um ângulo mı́nimo de tombamento de 27, 2◦.
Tanto plataforma quando trabalhador permanecem
estáveis ao atravessar um buraco com 20 cm de profun-
didade. Utilizando os modelos desenvolvidos, é posśı-
vel emular operações reais e avaliar antecipadamente
a estabilidade da plataforma.

Devido aos resultados apresentados, é posśıvel
concluir que a plataforma agŕıcola pode ser utilizada
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com segurança por trabalhadores quando o APM se
desloca em baixa velocidade - até 3, 5 m/s - em poma-
res t́ıpicos que não apresentem irregularidades extre-
mas.

7 Trabalhos Futuros

A análise de estabilidade descrita neste artigo faz
parte de um conjunto de esforços que visam demons-
trar a capacidade dos APMs de operar de maneira
cont́ınua e segura num ambiente agŕıcola comercial.

O próximo passo consiste em melhorar os mode-
los desenvolvidos com o Adams. A plataforma foi re-
presentada utilizando as informações dispońıveis so-
bre o véıculo da Toro. É necessário obter dados mais
precisos sobre o eWorkman MDE, incluindo parâme-
tros da junta de torção, molas, amortecedores, pneus,
e também a distribuição de massa dos componen-
tes do sistema. A modelagem dos terrenos também
deve ser aprimorada. Parâmetros genéricos de dife-
rentes terrenos estão dispońıveis em referências como
(Wong, 2001). Porém, a melhor abordagem seria re-
alizar testes de solo nos terrenos a serem percorridos
pelo APM.

Outro trabalho futuro consiste em integrar
Adams e Matlab fechando uma malha de controle du-
rante a simulação dinâmica. O Adams envia constan-
temente informações ao Matlab, que avalia a estabi-
lidade do sistema e retorna comandos para o Adams
ajustar a altura da plataforma de acordo com o perfil
do terreno percorrido. Testes preliminares já foram
realizados, apresentando resultados promissores.

O artigo apresenta testes estáticos utilizando a
plataforma real. Outro passo futuro consiste em reali-
zar experimentos dinâmicos, com a plataforma percor-
rendo terrenos acidentados com diferentes inclinações
e obstáculos.
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