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RESUMO 
       

Nesta pesquisa são estudados aspectos relacionados à problemática da 

localização robótica, e um sistema de localização robótica é construído. Para 

determinação da localização de um robô móvel em relação a um mapa topológico do 

ambiente, é proposta uma solução determinística. Esta solução é empregada a fim 

de prover localização para problemas de rastreamento de posição, embora seja de 

interesse também a observação da eficácia, do método proposto, frente a problemas 

de localização global. O sistema proposto baseia-se no uso de vetores de atributos, 

compostos de medições momentâneas extraídas do ambiente através de 

sensoriamentos pertencentes à percepção do robô. Estimativas feitas a partir da 

odometria e leitura de sensores de ultra-som são utilizadas em conjunto nestes 

vetores de atributos, de forma a caracterizar as observações feitas pelo robô. Uma 

bússola magnética também é empregada na solução. O problema de localização é 

então resolvido como um problema de reconhecimento de padrões. A topologia do 

ambiente é conhecida, e a correlação entre cada local neste ambiente e seus 

atributos são armazenados através do uso de redes neurais artificiais. O sistema de 

localização foi avaliado de maneira experimental, em campo, em uma plataforma 

robótica real, e resultados promissores foram obtidos e são apresentados. 

 
Palavras-chave: 1.Localização Robótica 2.Robótica Móvel 3.Redes Neurais 

Artificiais 4.Odometria 

 
 

 
 

 



 

ABSTRACT 
       

In this research aspects related to the robot localization problem have been 

studied. In order to determine the localization of a mobile robot in relation to a 

topological map of its environment, a deterministic solution has been proposed. This 

solution is applied to provide localization for position tracking problems, although it is 

also of interest to observe the performance of the proposed method applied to global 

localization problems. The proposed system is based on feature vectors, which are 

composed of momentaneous measures extracted from sensory data of the robot’s 

perception. Estimative made from odometry, sonars and magnetic compass readings 

are used together in these feature vectors, in order to characterize observed scenes 

by the robot. Thus, the localization problem is solved as a pattern recognition 

problem. The topology of the environment is known, and the correlation between 

each place of this environment and its features is stored using an artificial neural 

network. The localization system was experimentally evaluated, in a real robotic 

platform. The results obtained allow validation of the methodology. 

 
Keywords: 1.Robot Localization 2.Mobile Robotics 3.Artificial Neural Networks 

4.Odometry 

 
   



 

 
SUMÁRIO 

 

Capítulo 1 – Introdução ..........................................................................................15 

1.1 – O Problema a ser resolvido e motivações ................................................................. 15 

1.2 – Objetivos e Contribuições ........................................................................................... 18 

1.3 – Descrição dos capítulos............................................................................................... 18 

Capítulo 2 – Desenvolvimento teórico...................................................................19 

2.1 – A problemática da localização robótica ..................................................................... 19 

2.1.1 - Elementos de localização robótica........................................................................... 19 

2.1.2 - Taxonomias utilizadas em localização robótica ....................................................... 21 

2.2 – A odometria ................................................................................................................... 23 

2.2.1 – Erros sistemáticos e não sistemáticos na odometria .............................................. 24 

2.3 – O modelo cinemático do robô ..................................................................................... 25 

Capítulo 3 – Aspectos práticos de localização robótica......................................34 

3.1 – O ambiente de operação e seu mapa topológico ...................................................... 34 

3.2 – A plataforma robótica utilizada (hardware) ................................................................ 36 

3.3 – Sobre a metodologia utilizada ..................................................................................... 38 

3.3.1 – Os sensores exteroceptivos .................................................................................... 39 

3.3.2 - O uso de marcos de localização .............................................................................. 40 

3.3.3 - O uso de vetores de atributos .................................................................................. 42 

3.4 – Ensaios com os sensores utilizados .......................................................................... 43 

3.4.1 - Circuito retangular 3,0m x 1,8m ............................................................................... 43 

3.4.2 - Circuito em "U" ......................................................................................................... 45 

Capítulo 4 – O modelo neural de localização........................................................50 

4.1 – A arquitetura geral do sistema de localização........................................................... 50 

4.2 – Estimativas de odometria e a interface para acompanhamento da trajetória em  
tempo real ............................................................................................................................... 51 

4.3 – O vetor de atributos ...................................................................................................... 53 

4.3.1 - Apenas odometria .................................................................................................... 54 

4.3.2 - Apenas ultra-som ..................................................................................................... 55 

4.3.3 – Composição do vetor de atributos........................................................................... 58 

4.3.4 – Sobre o emprego da bússola para classificação..................................................... 58 

4.4 – A rede neural utilizada.................................................................................................. 61 



 

4.5 – Modo Aquisição de Dados ........................................................................................... 65 

4.5.1 – O nó topológico fisicamente .................................................................................... 66 

4.5.2 – Tipos de nós topológicos e cadastro....................................................................... 67 

4.5.3 - Procedimento para aquisição de dados................................................................... 68 

4.6 – Normalização dos dados.............................................................................................. 71 

4.7 – Treinamento das redes neurais................................................................................... 72 

4.7.1 - Detalhe do treinamento ............................................................................................ 73 

4.8 – Modo Localização ......................................................................................................... 76 

4.8.1 - O limite de corte para definição de nó topológico.................................................... 78 

4.9 – Arquitetura global do sistema de localização............................................................ 80 

4.10 – A portabilidade do sistema ........................................................................................ 82 

Capítulo 5 – Resultados, conclusões e trabalhos futuros...................................84 

5.1 – Desempenho das redes neurais utilizadas ................................................................ 84 

5.2 – Testes de campo do sistema de localização para problemas de rastreamento 
de posição .............................................................................................................................. 85 

5.3 – Testes de campo para problemas de localização global - o experimento "salas" 90 

5.4 – Conclusões e considerações finais ............................................................................ 91 

5.5 – Trabalhos futuros.......................................................................................................... 92 

Referências Bibliográficas .....................................................................................94 

Apêndice A – Protocolo de comunicação entre os aplicativos...........................99 

Apêndice B – Sobre a aquisição de amostras para composição dos conjuntos 
de treinamento e teste ..........................................................................................101 

 
 



 

LISTA DE FIGURAS 
 

Fig. 2.1    –  Sistemas de coordenadas e pose do robô ....................................................... 19 

Fig. 2.2    – Exemplos de mapas topológicos.. ..................................................................... 21 

Fig. 2.3    – Representação do modelo cinemático de guiagem diferencial do robô e sua 

trajetória............................................................................................................ 26 

Fig. 2.4     – Velocidades nas rodas direita e esquerda na translação e rotação.................. 27 

Fig. 2.5     – Desenho esquemático de uma roda motriz do robô. ........................................ 30 

Fig.2.6 – Deslocamento do robô no intervalo ∆t, conforme trajetória arco de 

circunferência. .................................................................................................. 32 

Fig. 3.1     – Planta do laboratório LAC ................................................................................ 34 

Fig. 3.2     – O Mapa Topológico do laboratório e o sistema de coordenadas global............ 35 

Fig. 3.3     – A plataforma robótica utilizada ......................................................................... 37 

Fig. 3.4    – Exemplos de possíveis marcos de localização em cenas do laboratório LAC.         

......................................................................................................................... 41 

Fig. 3.5  – Circuito retangular 3,0x1,8m, e posição inicial do robô na realização da 

trajetória no sentido horário............................................................................... 43 

Fig. 3.6  – Trajetória estimada pela odometria; retângulo 3,0x1.8m, duas voltas no 

sentido horário. ................................................................................................. 45 

Fig. 3.7     – Circuito em “U” (corredores do laboratório) e o estado das portas. .................. 46 

Fig. 3.8     – Trajetória estimada pela odometria - Circuito em “U”. ...................................... 46 

Fig. 3.9     – Distribuição dos sensores de ultra-som na parte frontal do robô ...................... 47 

Fig. 3.10 – Gráfico da leitura dos sensores de ultra-som US1 e US7, em função da 

distância navegada. .......................................................................................... 48 

Fig. 3.11   – Gráfico da leitura da bússola magnética, em função da distância navegada.... 49 

Fig. 4.1     – Diagrama simplificado da arquitetura do sistema de localização...................... 51 

Fig. 4.2   – Diagrama simplificado de funcionamento e comunicação da interface para 

traçado “online” da trajetória estimada pela odometria...................................... 52 

Fig. 4.3     – Exemplo de aliasamento nos sensores de ultra-som........................................ 56 

Fig. 4.4     – Outro exemplo de aliasamento dos sensores de ultra-som. ............................. 57 

Fig. 4.5  – Observação de regiões de aliasamento dos sensores de ultra-som no 

experimento do circuito em "U". ........................................................................ 57 

Fig. 4.6     – Nó topológico “c”, observado a partir de duas orientações distintas do robô. ... 59 

Fig. 4.7     – Os setores angulares do ambiente................................................................... 60 

Fig. 4.8     – Rede Perceptron de Múltiplas Camadas utilizada. ........................................... 61 

Fig. 4.9     – O sistema operando no modo Aquisição. ......................................................... 66 



 

Fig. 4.10 – A representação de nós comuns e nós especial para o sistema de 

localização. ....................................................................................................... 68 

Fig. 4.11   – Interface para cadastramento dos nós topológicos. ......................................... 68 

Fig. 4.12   – Nó selecionado "b". .......................................................................................... 69 

Fig. 4.13   – Procedimento de aquisição de dados de um nó (nó "d"). ................................. 70 

Fig. 4.14   – Curva de aprendizagem para Rede Neural 1. ................................................. 74 

Fig. 4.15   – Curva de aprendizagem para Rede Neural 2. .................................................. 75 

Fig. 4.16   – O sistema operando no modo Localização....................................................... 76 

Fig. 4.17   – Trajetória entre nó topológico "d" e nó topológico "c". ...................................... 77 

Fig. 4.18  – Esquema do experimento para verificação do limite de corte do sistema de 

localização. ....................................................................................................... 79 

Fig. 4.19  – Curva de norma mínima lida pelo sistema de localização, em diversos pontos 

da vizinhança do nó topológico "d".................................................................... 79 

Fig. 4.20   – Diagrama da arquitetura global detalhada do sistema de localização. ............. 80 

Fig. 4.21   – Programa console do sistema de localização................................................... 81 

Fig. 4.22   – Interface remota do usuário, do sistema de localização. .................................. 82 

Fig. 5.1   – Trajetórias do nó topológico "c" ao nó topológico "p", no momento em que 

chega ao destino "p". ........................................................................................ 86 

Fig. 5.2   – Trajetória do nó topológico "c" ao nó topológico "p" indicada em relação à 

planta do ambiente. .......................................................................................... 86 

Fig. 5.3  – Experimento de campo realizado com o sistema de localização no LAC. 

Imagem tomada a partir do nó topológico "i". .................................................... 87 

Fig. 5.4   – Trajetórias do nó topológico "i" ao nó topológico "c", no momento em que 

chega ao destino "c". ........................................................................................ 88 

Fig. 5.5  – Trajetória do nó topológico "i" ao nó topológico "c" indicada em relação à 

planta do ambiente. .......................................................................................... 89 

Fig. 5.6   – Experimento de localização global (salas) - ângulo de obtenção dos dados. 

Imagem tomada em face da sala C2-06. .......................................................... 90 

Fig. 5.7    – Interface Remota de Usuário indicando o reconhecimento da sala C2-04......... 91 

Fig. B.1 – Fluxo de seqüencia para amostrar os vetores de atributos e compor os 

conjuntos de testes e treinamento................................................................... 102 

 



 

LISTA DE TABELAS 
 

Tabela 2.1 – Exemplos de erros sistemáticos e não sistemáticos em um robô móvel.......... 25 

Tabela 3.1 – Descrição topológica do ambiente do laboratório e coordenadas dos nós 

topológicos........................................................................................................ 36 

Tabela 5.1 – Desempenhos de classificação obtidos com as redes neurais utilizadas no 

sistema de localização, medido sob a classificação do conjunto de validação.. 84 

Tabela B.1 – Valores numéricos dos vetores de atributos adquiridos nos nós topológicos 

do LAC, para a rede neural RN1..................................................................... 103 

Tabela B.2 – Valores numéricos dos vetores de atributos adquiridos nos nós topológicos 

do LAC, para a rede neural RN2..................................................................... 104 



 

LISTA DE ABREVIATURAS 

 

ASCII "American Standard Code for Information Interchange". 

B_M Bússola Magnética. 

CIR Centro Instantâneo de Rotação. 

CNPq Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 

CPD Centro de Processamento de Dados. 

EPUSP Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. 

GPS “Global Positioning System” (Sistema de posicionamento global). 

LAC Laboratório de Automação e Controle – POLI USP. 

Mbps 106 bits por segundo. 

MFC “Microsoft Foundation Classes”. 

MLP “Multi-Layer Perceptron” (Perceptrons de Múltiplas Camadas). 

PC “Personal Computer” (Computador Pessoal). 

POLI Escola Politécnica. 

RBF “Radial Base Function” (Função de Base Radial). 

SLAM “Simultaneous Localization and Mapping” (Localização e Mapeamento 
Simultâneos). 

SOM “Self Organizing Map” (Mapas Auto-organizáveis). 

TCP/IP “Transmission Control Protocol / Internet Protocol”. 

UMBMark “University of Michigan Benchmark”. 

U-Som Ultra-som (Sensor de ultra-som). 

US1...US7 Sensor de ultra-som com a respectiva identificação (1 a 7). 

USP Universidade de São Paulo. 

VC++ Visual C++. 



 

LISTA DE SÍMBOLOS 
 

a, b Parâmetros da função de ativação. 

a...u Denominação dos nós topológicos do mapa. 

arc Arco de circunferência. 

atrib Vetor de atributos. 

Aw Transformada "Whitening". 

b Distância axial entre as rodas motoras. 

bias Viés aplicado às camadas da rede neural. 

BoM "Begin of Message" (Início de mensagem), caractere $ 

C Conjunto que inclui todos os neurônios da camada de saída da rede 
neural (classes). 

ChksumH Byte mais significativo do "Checksum". 

ChksumL Byte menos significativo do "Checksum". 

classe Identificação da classe (1,2,...) que irá representar a resposta da rede 
neural.  

d Valor alvo ou vetor desejado. 

D Posição instantânea do robô. 

Dl Posição instantânea da roda esquerda. 

Dr Posição instantânea da roda direita. 

ek Sinal de erro na saída do neurônio k. 

epoca Contagem do número de épocas. 

exp(.) Função exponencial. 

EncL Contagens de pulsos do “encoder” da roda esquerda. 

EncR Contagens de pulsos do “encoder” da roda direita. 

EoM "End of Message" (Fim de mensagem), caractere €. 

i, j, k Índices. Camada de entrada, oculta e de saída da rede neural, 
respectivamente. 

k Tempo discreto. 



 

m Dimensão das entradas da rede neural (excluindo o viés). 

m1-m2-m3 Dimensões das camadas da rede neural. 

n Iteração. 

N Número total de amostras (tamanho do conjunto de treinamento). 

NEl Número de pulsos decodificados pelo "encoder" (roda esquerda). 

NEr Número de pulsos decodificados pelo "encoder" (roda direita). 

o Vetor com a saída da rede neural. 

O Origem do sistema global de coordenadas. 

p Vetor pose do robô. 

P Ponto de referência do robô. 

P(A|B) Probabilidade de A dado B. 

PPR Pulsos por revolução ou contagens por volta dos “encoders”. 

r Raio das rodas motoras do robô. 

RN1; RN2 Rede neural (1 e 2). 

s Conjunto de medições de sensores. 

R Raio de giro. 

t Tempo. 

V Velocidade escalar do robô. 

Vr Velocidade escalar da roda direita. 

Vl Velocidade escalar da roda esquerda. 

W Número de parâmetros livres da rede. 

x(e) ; y(e) Sistema de coordenadas global. 

x(r) ; y(r) Sistema de coordenadas local do robô. 

x Coordenada planar x da posição do robô no sistema de coordenadas 
cartesiano global (abscissa). 

x0 Coordenada x inicial. 

x̂  Coordenada x estimada pela odometria. 



 

x̂ corr. Coordenada x estimada pela odometria e corrigida pelo sistema de 
localização. 

y Coordenada planar y da posição do robô no sistema de coordenadas 
cartesiano global (ordenada). 

y0 Coordenada y inicial. 

yj Saída do j-ésimo neurônio. 
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Capítulo 1 – Introdução 
 
1.1 – O Problema a ser resolvido e motivações 
 

A localização constitui uma área de grande interesse para os pesquisadores de 

robótica, uma vez que se trata de uma atividade essencial para a realização de 

outras diversas tarefas que tornam um robô autônomo, como a navegação ou a 

construção de mapas. Esta importante atividade consiste basicamente em o robô ser 

capaz de conhecer sua própria posição, a cada instante, dentro do ambiente em que 

este está contido.  A localização robótica, em outras palavras, versa sobre a 

capacitação tecnológica de um robô móvel responder à questão “Onde estou?” 

(Bekey,2005), (Sim e Dudek, 1999). 

Para um robô autônomo realizar a tarefa de navegação, que consiste em ser 

capaz de se locomover de um dado local do ambiente até um local alvo, mantendo 

uma trajetória determinada e desviando dos obstáculos (Bekey, 2005), o robô 

precisa desempenhar atividades como o planejamento de trajetória, a representação 

do ambiente em que esteja inserido (mapa do ambiente), bem como a localização 

robótica. Conforme descrito em Greiner e Isukapalli (1996), para uma navegação 

efetiva, um robô móvel autônomo precisa ser capaz de determinar sua própria 

posição. Um outro problema de grande interesse em pesquisas recentes é o da 

representação do ambiente, através de mapas produzidos incrementalmente pelo 

próprio robô enquanto explora o ambiente (Thrun, 1998). Este problema é 

referenciado na literatura como Localização e Mapeamento Simultâneos (SLAM – 

“Simultaneous Localization and Mapping”), conforme D-Whyte e Bailey (2006) e 

Bekey (2005). Esta última atividade também implica que o robô seja capaz de 

realizar sua auto localização.  

Nesta pesquisa será abordado essencialmente o problema da localização, 

como parte da problemática da autonomia em robótica móvel. A localização, 

entretanto, é relevante, uma vez que serve de base para a realização de outras 

atividades que compõem o desempenho de um robô autônomo. 

Para que um robô seja capaz de se localizar, o mesmo depende de 

sensoriamentos do ambiente externo e interpretação destes, que constituem a 

percepção do agente robótico. As medições feitas por sensores estão sujeitas à 

presença de ruídos e são imprecisas, conforme comentado por Bekey (2005). Por 
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este motivo, em geral, problemas de localização, navegação e mapeamento são 

tratados probabilisticamente (Bekey,2005), (Thrun et al., 2005). Neste caso, pode-se 

apenas determinar a probabilidade de que o robô determinado esteja na localidade 

x, dado um conjunto de medições de sensores s, ou seja, P(x|s). Bekey (2005) faz 

referência a vários métodos probabilísticos para a solução do problema da 

localização robótica. Algumas soluções empregam, por exemplo, o Filtro de Kalman 

para realização das estimativas de posição, inferindo simultaneamente sobre as 

incertezas associadas a estas estimativas. Em Choset et al. (2005), é demonstrada 

uma aplicação do Filtro de Kalman, para realização de “dead-reckoning”, onde o 

filtro é utilizado na fusão entre os comandos do robô com as medidas dos sensores 

de odometria. 

Em alguns problemas de localização, entretanto, devido aos erros e incertezas 

serem locais em torno do valor real da pose e não tão elevados (Thrun et al., 2005), 

pode-se utilizar métodos determinísticos. É o caso do problema de rastreamento de 

posição, em que o robô parte de um ponto de coordenadas conhecidas, e deseja-se 

determinar sua pose subseqüente. 

Estuda-se, nesta pesquisa, uma abordagem determinística para o problema de 

localização. A opção por métodos determinísticos implica em uma representação e 

atualização da estimativa (posição no mapa) mais simples, uma vez que não é 

necessária a determinação da incerteza associada a esta estimativa, representada 

pela matriz de covariância. Considerando ainda que a localização deve ser realizada 

em tempo de execução e que algoritmos baseados em processos estocásticos são 

computacionalmente mais intensivos, motiva-se o desenvolvimento de algoritmos de 

localização a partir de processos determinísticos sempre que justificável. 

No que se refere à percepção do robô, são utilizados no projeto tanto 

sensoriamento baseado em medidas internas (proprioceptivo), como é o caso da 

odometria, como também a observação de sensoriamentos externos 

(exteroceptivos) como sensores de ultra-som e bússola magnética. O uso de 

sensoriamentos exteroceptivos justifica-se principalmente pelo fato de contribuírem 

para uma navegação mais precisa (Bekey, 2005). As estimativas de pose feitas 

somente a partir de cálculos odométricos estão sujeitas a acúmulo de erros, que 

podem comprometer o desempenho das tarefas de localização ou navegação, 

conforme amplamente discutido na literatura (Greiner e Isukapalli, 1996), (Betke e 

Gurvits, 1997), (Borenstein e Feng, 1996), (Bekey, 2005). Como a abordagem da 
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localização usada é determinística, não sendo, portanto, modeladas as incertezas 

existentes, procuraremos usar alguns expedientes para reduzir os efeitos das 

incertezas na localização. Assim, por exemplo, são utilizados diferentes tipos de 

sensores para compor a informação usada para localização, de modo a contribuir 

para determinação mais segura da localização do robô. 

O problema abordado neste projeto é a localização em ambientes internos. O 

modelo escolhido para a representação deste ambiente é através de mapas 

topológicos. Nestes mapas, informações métricas precisas não estão disponíveis e o 

ambiente é representado por nós topológicos (representando regiões distintas como 

salas, pontos notáveis de corredores, etc.), e interconexões ou arcos (representando 

adjacências entre nós), formando um grafo. A utilização de mapas topológicos no 

projeto se justifica como representação mais adequada, pois além de ser mais 

compacta permite um planejamento de rotas mais simples (Thrun,1998). É também 

uma representação compatível com a utilização de sensores de ultra-som, os quais 

não fornecem medidas precisas do ambiente, quando comparados com sensores de 

varredura “laser” (“laser range scanners”) (Siegwart e Nourbakhsh, 2004), 

(Thrun,1998). 

As informações provenientes da odometria são utilizadas em conjunto com a 

leitura dos sensores de ultra-som, a fim de construir um vetor de atributos que 

caracterize o ambiente visitado. Uma bússola magnética digital também é utilizada 

pelo sistema, na separação destes vetores, em grupos distintos. O problema da 

localização topológica é então tratado como um problema de reconhecimento de 

padrões.   

Para a solução do problema de reconhecimento de padrões são utilizadas 

Redes Neurais Artificiais, com base em aprendizagem supervisionada, tendo como 

entrada o vetor de atributos mencionado. Como resultado, teremos a estimativa da 

localização do robô, representada por um nó topológico do mapa. 

Além da solução do problema de rastreamento de posição, estaremos também 

fazendo uma tentativa de aplicar métodos determinísticos ao problema de 

localização global (pose inicial do robô não fornecida), a fim de observar o resultado 

e desempenho do método proposto para um problema de caráter mais complexo e 

também de interesse.  

A principal motivação que levou à escolha desta pesquisa foi a importância da 

capacidade de um robô se localizar, como parte integrante de um sistema de 
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autonomia robótica. Além disso, o interesse de fazer isto através de aprendizagem 

robótica, por possibilitar a observação de um sistema baseado em redes neurais 

operando em campo, e também por que esta metodologia possibilita tornar o 

sistema portável. 

    

1.2 – Objetivos e Contribuições 
             

Resumindo o que foi dito, o objetivo principal deste trabalho é o 

desenvolvimento de um sistema de localização robótica determinístico, para 

ambientes internos, na solução do problema de rastreamento de posição. Um 

sistema que sirva para localizar o robô topologicamente no ambiente, e seja 

portável. 

Espera-se com este sistema obter uma forma de corrigir os erros inerentes de 

estimações feitas pela odometria, possibilitando diminuição nas incertezas 

associadas a estas medições. Com isso, objetiva-se também a construção de uma 

interface gráfica para acompanhamento das trajetórias. 

Como contribuição deste trabalho, podemos mencionar a realização de um 

sistema que ao mesmo tempo localiza o robô e possibilita através desta localização, 

uma correção do sensoriamento proprioceptivo, a odometria. Outra contribuição, é a 

portabilidade da solução proposta, o que significa que a mesma pode facilmente ser 

aplicada a outros ambientes semelhantes. 

 

 1.3 – Descrição dos capítulos 
 

 No capítulo 2 são apresentados os problemas teóricos relacionados à 

localização robótica. 

 No capítulo 3 são tratados os aspectos sobre o ambiente de operação e a 

plataforma utilizada. 

 O modelo e a solução empregada são detalhados no capítulo 4. 

 Resultados experimentais e conclusões fazem parte do capítulo 5. 
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Capítulo 2 – Desenvolvimento teórico 

 
 2.1 – A problemática da localização robótica 

 

2.1.1 - Elementos de localização robótica 
 

Thrun et al. (2005) definem o problema da localização robótica como sendo a 

determinação da pose do robô em relação ao mapa do ambiente, sendo este mapa 

definido em um sistema global de coordenadas. Com isso, a localização seria a 

transformação de coordenadas entre o sistema de coordenadas local do robô e o 

sistema de coordenadas global externo onde o mapa está inserido. A pose do robô 

pode ser definida como o vetor contendo as coordenadas planares (x e y) do robô 

com relação ao sistema cartesiano de coordenadas global e a orientação do robô θ, 

sendo θ o ângulo formado entre o sistema local de coordenadas do robô e o sistema 

global externo de coordenadas, portanto, o vetor pose p = [ x , y, θ ]T – vide Fig. 2.1. 

 

 
Fig. 2.1 – Sistemas de coordenadas e pose do robô 

 

Conforme Thrun (1998) com relação a mapas para uso em ambientes internos 

existem dois grandes tipos: mapas baseados em grades de ocupação (“grid-based”) 

e mapas topológicos. 

Mapas baseados em grades são formas de mapas métricos, quantitativos, onde 

medidas precisas do ambiente são representadas. Nos mapas baseados em grades 

onde: x(e) e y (e) é o sistema de coordenadas global; 
          x(r) e y (r)  é o sistema de coordenadas local do robô. 

y(e) 

x(e) 

x(r) y(r) 
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o ambiente é divido em um reticulado métrico (grade de ocupação), contendo em 

cada uma de suas células informação sobre a presença ou ausência de “obstáculos” 

(Bekey,2005). Thrun (1998) menciona que apesar de serem fáceis de construir e 

manter, estes mapas representam dificuldades para a tarefa de planejamento da 

trajetória em ambientes maiores, conforme indicado à frente. 

Mapas topológicos são tipicamente baseados em marcos de localização, ao 

invés de estarem relacionados a medidas precisas (Bekey, 2005). O ambiente é 

segmentado em regiões distintas e de interesse, denominadas nós topológicos, 

sendo que nós adjacentes são interconectados por arcos, formando grafos. 

Conforme Fox et al. (1999), em um mapa topológico os nós são “lugares 

significativos”. A Fig. 2.2 ilustra representações de mapas topológicos. Os mapas 

topológicos são mais compactos que os mapas métricos baseados em grade 

(Bekey, 2005).  Thrun (1998) faz menção da vantagem deste tipo de mapa não 

precisar depender de informações métricas precisas e de permitir que o 

planejamento de rotas seja feito com mais eficiência. Entretanto, o autor menciona o 

problema da ambigüidade que ocorre no uso de mapas topológicos, sobretudo em 

ambientes maiores. Em determinadas situações pode ficar difícil a determinação da 

localização do robô, a partir dos dados de percepção do robô, para dois locais que 

sejam parecidos.  

Existem também modelos híbridos que combinam os dois tipos de mapas. 

(Thrun,1998). 

Conforme a hierarquia espacial semântica explanada por Kuipers e Byun 

(1991), no nível topológico, uma rede de descrição do ambiente global é criada com 

a ligação entre “lugares distintos” e “caminhos distintos” neste ambiente. A partir 

deste mapa topológico, é possível adicionar informações geométricas e assim 

possibilitar a construção de um mapa geométrico do ambiente. Já no trabalho 

realizado por Thrun (1998), mapas baseados em grades de ocupação são 

aprendidos inicialmente do ambiente (com a utilização de uma rede neural artificial), 

e o mapa topológico é então construído a partir do particionamento (com o auxílio de 

diagramas de Voronoi) do mapa métrico em regiões. 
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Fig. 2.2 – Exemplos de mapas topológicos. (a) Exemplo de planta de 

um prédio (ambiente interno) e os respectivos nós em um mapa 

topológico. Fonte: (Tapus and Siegwart, 2006). (b) Grafo de um mapa 

topológico com 9 nós e 8 arcos. 

 

2.1.2 - Taxonomias utilizadas em localização robótica 
 

O problema da localização robótica pode ser abordado por diferentes enfoques 

de abrangência e dificuldades. Thrun et al. (2005) e Thrun (1998) descrevem os 

principais paradigmas destas abordagens, conforme taxonomia abaixo: 

 

• Localização Local e Localização Global 

• Ambientes Estáticos e Ambientes Dinâmicos 

• Localização Passiva e Localização Ativa 

• Localização com um único robô e Localização com um grupo de robôs 

• Localização baseada em marcos de localização e Localização baseada 

em casamento de modelos 

 

N1 

N2 N3 N7 

N4 N5 N6 

N8 N9 

(b) 

(a) 
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Os problemas em que a pose inicial do robô é conhecida a priori, e em que a 

localização é feita a partir do movimento do robô, são conhecidos como problemas 

de rastreamento de posição (“position tracking”). Neste caso, o erro de pose é 

assumido como pequeno e a incerteza sobre seu valor é local, ao redor do valor real 

da pose (problemas de localização local). Já problemas de maiores dificuldades são 

aqueles de localização global, em que a pose inicial do robô não é conhecida, ou 

ainda o problema do “robô seqüestrado”, em que além de não ser conhecida a pose 

inicial do robô, este pode ser retirado de sua posição durante o percurso e 

transferido para uma outra posição aleatória desconhecida. O uso prático deste 

último problema, conforme Thrun et al. (2005) é na verificação da habilidade de um 

robô recuperar-se de falhas em uma localização global.  

Com relação ao ambiente em que o robô será inserido, o problema da 

localização pode estar relacionado à ambientes estáticos, ou seja, onde é assumido 

que o único agente em movimento no ambiente é o próprio robô, permanecendo os 

demais objetos sem movimento. Em ambientes dinâmicos outros objetos sofrem 

alterações ou mudam de posição com o tempo, como por exemplo, a movimentação 

de pessoas, mobília que é reposicionada na cena, ou portas que são abertas ou 

fechadas. Apesar dos ambientes dinâmicos representarem melhor os ambientes 

reais, apresentam também maiores dificuldades e complexidades computacionais, 

uma vez que eventos dinâmicos persistentes precisam ser modelados no sistema de 

localização (como por exemplo, a inclusão de alterações dinâmicas no vetor de 

estado ou a filtragem de dados provenientes de sensores). 

Na localização passiva o sistema de localização do robô somente observa o 

ambiente e não há atuação sobre o movimento do robô motivada pelo problema da 

localização. Já na localização ativa o sistema de localização do robô pode, conforme 

necessidade, utilizar-se do controle de movimento do robô com o objetivo de auxiliar 

na localização do mesmo. Thrun et al. (2005) citam um exemplo, onde o robô 

situado em um corredor simétrico, numa situação de ambigüidade, utilizaria a 

navegação ativa para mover o robô para o interior de uma das salas próximas e, ao 

reconhecer o local, resolver a ambigüidade, localizando-se no mapa. A localização 

ativa pode ser desenvolvida a partir de sistemas de localização passiva (Thrun et al., 

2005). 

Quanto à quantidade de robôs empregados na solução, há a possibilidade de 

termos um sistema de localização baseado em apenas um único robô, que com 
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meios próprios, determina sua própria posição no mapa. Esta alternativa é a mais 

empregada e estudada em problemas de localização. Entretanto, existem também 

sistemas que empregam um time de robôs, onde cada robô pode compartilhar com 

os demais, através de um sistema de comunicação, a crença sobre sua localização, 

e, conhecida a posição relativa entre estes robôs, a informação recebida do outro 

robô pode ser útil na obtenção da sua própria localização. 

Thrun (1998) faz a distinção entre dois tipos de solução para o problema da 

localização. Na localização baseada em marcos de localização, objetos do ambiente 

(marcos) são utilizados como referencial para prover localização. Na localização por 

casamento de modelos (“model matching”), características geométricas, como 

segmentos de retas, são extraídas de imagens do ambiente e comparadas com um 

modelo do ambiente, como por exemplo, um mapa geométrico, possibilitando assim 

a verificação dos erros da odometria. 

 

 2.2 – A odometria 
 

Na odometria a estimativa da posição é feita a partir da contagem de pulsos de 

“encoders” instalados nas rodas do robô, integrando-se seu movimento de maneira 

consecutiva (Bekey, 2005), (Ribeiro, 1999).  O modelo cinemático do movimento do 

robô é utilizado, a partir desta contagem de pulsos, para a estimativa da pose do 

robô a cada instante. A trajetória do robô pode desta maneira ser estimada. O termo 

“Dead-reckoning” está relacionado com a determinação da localização de um agente 

móvel baseado em cálculos provenientes da odometria. “Dead-reckoning” é a 

determinação da posição e orientação de um agente móvel através da integração de 

sua velocidade ao longo do tempo; o cálculo da trajetória do robô entre regiões 

distintas através do modelo de movimento utilizado (Bekey, 2005), (Siegwart e 

Nourbakhsh, 2004). A odometria é um método de determinação de posição relativa, 

pois através da revolução das rodas e de uma dada pose, por cálculo determina-se 

a nova pose estimada (Borenstein e Feng, 1996). A odometria é uma forma de 

sensoriamento proprioceptivo, uma vez que se baseia em medidas internas (Bekey, 

2005). A odometria é simples e de fácil implementação prática, para a estimativa de 

pose em tempo de execução, conforme mencionado por Borenstein e Feng (1996). 

O grande problema da odometria é que a mesma está sujeita a acumulo de erros, 
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principalmente ao percorrer longas distâncias (Greiner e Isukapalli, 1996). – vide 

seções 2.2.1 e 3.3.1. 

 

2.2.1 – Erros sistemáticos e não sistemáticos na odometria 
 

Conforme Boreinstein e Feng (1996) e Ribeiro (1999), os erros odométricos 

podem ser classificados em dois grupos, de acordo com as fontes que os originam: 

Erros sistemáticos e Erros não sistemáticos. 

Os erros sistemáticos são originados por irregularidades ou imperfeições 

construtivas do próprio robô, como por exemplo, diferenças encontradas entre os 

diâmetros das rodas – vide tabela 2.1. De acordo com os autores acima, para 

superfícies mais regulares (que é o caso do solo em que o robô irá operar neste 

projeto), os erros sistemáticos contribuem mais efetivamente para os erros 

odométricos do que os erros não sistemáticos; além de serem erros constantemente 

cumulativos.  

Já os erros não sistemáticos são originados devido à interação do robô com o 

ambiente, como no caso do escorregamento das rodas. Estes erros podem ser 

dominantes em solos irregulares (Boreinstein e Feng, 1996) e são mais difíceis de 

serem previstos. 

A tabela 2.1, cita alguns dos erros que um robô móvel está sujeito, baseado em 

Boreinstein e Feng (1996) e Ribeiro (1999). 
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Tabela 2.1 – Exemplos de erros sistemáticos e não sistemáticos em um robô móvel 
 

Erros sistemáticos Erros não sistemáticos 

Diâmetros das rodas desiguais; Navegação em superfícies irregulares; 

Média dos diâmetros das rodas difere do 

diâmetro nominal; 

Objetos inesperados no solo; 

Desalinhamento das rodas; Escorregamento das rodas devido: 

• Solos escorregadios 

• Sobre-aceleração 

• Viradas bruscas 

• Forças internas e externas 

Incertezas associadas ao contato da roda com o 

solo, por não ser apenas um ponto de contato; 

 

Resolução limitada dos “encoders”;  

Taxa de amostragem dos “encoders” limitada  

 

 2.3 – O modelo cinemático do robô 
 

Na plataforma robótica utilizada (vide seção 3.2), há duas rodas motoras 

acionadas e controladas de forma independente. Esta construção implica em um 

modelo de movimento conhecido por “guiagem diferencial” ou “tração diferencial” 

(Augusto, 2007), (González, 2005), (Dudek e Jenkin, 2000), (Ribeiro,1999), (Sandi et 

al., 1998). Neste modelo cinemático, a trajetória é determinada pela diferença de 

velocidades entre as duas rodas motrizes. A Fig. 2.3 constitui uma representação do 

modelo cinemático do robô. 
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Fig. 2.3 – Representação do modelo cinemático de guiagem diferencial do robô e 

sua trajetória. 

(baseado em Augusto(2007) – Fig. 4.10) 
 

Ao manter as velocidades de ambas as rodas, direita (Vr) e esquerda (Vl), com 

magnitudes e sentidos iguais (Vr = Vl), o robô translada para frente (velocidades 

positivas) ou para trás (velocidades negativas). Já ao fazer com que as velocidades 

nas rodas tenham magnitudes iguais, porém sentidos opostos (Vr= -Vl), faz com que 

o robô rotacione em torno do ponto P, sendo este a intersecção entre o eixo de 

simetria e o eixo das rodas – vide Fig. 2.3. Comandar velocidades diferentes em 

cada roda faz com que o robô se movimente formando diversas possibilidades de 

trajetórias. A Fig. 2.4 demonstra graficamente as velocidades nas rodas, para 

realização do movimento de translação em linha reta e rotação em torno do ponto P, 

conforme descrito acima. 
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Fig. 2.4 – Velocidades nas rodas direita e esquerda na 

translação e rotação 

(baseado em Ribeiro (1999)) 
 

No modelo de guiagem diferencial, o robô a cada instante gira em torno de um 

ponto denominado Centro Instantâneo de Rotação (CIR) ou Centro Instantâneo de 

Curvatura (Dudek e Jenkin, 2000). Conforme os autores, este ponto deve situar-se 

em uma linha coincidente com o eixo que contém as rodas motrizes do robô. A 

localização deste ponto nesta linha imaginária varia de acordo com a aplicação das 

velocidades nas rodas direita ou esquerda (Augusto, 2007). No movimento de 

translação em linha reta, por exemplo, o CIR se situa no infinito. Já no movimento de 

rotação em torno do ponto P, o CIR situa-se sobre este ponto P. A distância entre o 

CIR e o ponto P é denominada raio de giro R. O robô gira em torno do CIR, com 

uma velocidade angular ω. Com isso, baseado na Fig. 2.3, a velocidade escalar do 

robô (velocidade no ponto P, que é a referência do robô) pode ser obtida como: 

 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )
2

tVtV
tRttV lr +

=⋅= ω  (2.1) 

 

Com base na Fig. 2.3, a velocidade em cada uma das rodas pode ser escrita 

como: 
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O raio de giro R(t), em função das velocidades escalares das rodas, pode então 

ser obtido, substituindo-se (2.2) em (2.3): 

 

( )

( )
( ) ( )tV

b
tR

b
tR

tV
l

r =







−⋅

















+ 2

2

 

 

( ) ( ) ( )
( ) ( )










−

+
⋅=

tVtV

tVtVb
tR

lr

lr

2  (2.4) 

 

Obtém-se a velocidade angular ω(t), em função das velocidades escalares das 

rodas, substituindo-se (2.4) em (2.2): 
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( ) ( ) ( )
b

tVtV
t lr −

=ω  (2.5) 

 

Considerando o intervalo de tempo ttt ∆+→ , o deslocamento angular 

( ) ( )ttt θθθ −∆+=∆  pode ser calculado integrando-se a velocidade angular ω(t), 

conforme mostrado a seguir: 
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Então: 

( ) ( ) ( )
b

tDtD
t lr ∆−∆

=∆θ  , (2.6) 

 

Onde Dr (t) e Dl (t) são as posições instantâneas das rodas direita e esquerda 

respectivamente e, portanto, ∆Dr(t) e ∆Dl(t) são os deslocamentos lineares das 

rodas. 

O deslocamento linear do robô ∆D(t) (referente ao ponto P), ou seja, o 

comprimento de arco percorrido pelo robô no intervalo de tempo ttt ∆+→ , é 

calculado, integrando-se a velocidade escalar do robô:  
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Portanto: 

( ) ( ) ( )
2

tDtD
tD lr ∆+∆

=∆  (2.7) 

 

Os deslocamentos lineares nas rodas ∆Dr(t) e ∆Dl(t) podem ser calculados 

diretamente a partir da leitura das contagens dos “encoders” incrementais instalados 

em ambas as rodas motrizes. A Fig. 2.5 mostra um desenho esquemático de uma 

das rodas do robô, na qual é possível visualizar o deslocamento linear desta roda no 

intervalo de tempo ttt ∆+→ . 

 

 
Fig. 2.5 – Desenho esquemático de uma roda 

motriz do robô. 
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A cada revolução completa, o deslocamento linear na roda será igual ao seu 

perímetro, ou seja, para um revolução na roda direita, ∆Dr = 2.π.r ; e da mesma 

forma para uma revolução na roda esquerda, ∆Dl = 2.π.r. 

A cada revolução completa em uma das rodas, o “encoder” instalado nesta 

roda decodifica PPR pulsos, sendo PPR o número de pulsos por revolução ou 

contagens por volta. 

Sendo NEr(t) e NEl(t) o número de pulsos decodificados pelo “encoder”, no 

intervalo de tempo ttt ∆+→ , das rodas direita e esquerda respectivamente: 

( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )tEncLttEncLtNE

tEncRttEncRtNE

l

r

−∆+=

−∆+=
, 

onde: EncR (t) e EncL (t) são as leituras dos contadores dos “encoders”, direito e 

esquerdo respectivamente, no instante t.  

A razão 
( )

PPR

tNE lr /
 infere a parcela percorrida em relação a uma revolução 

completa da roda. 

Então, os valores dos deslocamentos lineares das rodas podem ser 

determinados, com o equacionamento abaixo: 

 

( ) ( )
r

PPR

tNE
tD r

r .2 π⋅⋅=∆  (2.8) 

 

( ) ( )
r

PPR

tNE
tD l

l .2 π⋅⋅=∆  (2.9) 

 

A trajetória percorrida pelo robô, no intervalo de tempo ttt ∆+→ , pode ser 

aproximada por um arco de circunferência. (Augusto, 2007), (Ribeiro, 1999) e (Sandi 

et al., 1998). O deslocamento ∆D(t) será então considerado como sendo o arco de 

circunferência percorrido pelo ponto P, neste intervalo. 
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Fig. 2.6 – Deslocamento do robô no intervalo ∆t, conforme trajetória 

arco de circunferência. 

(baseado em Ribeiro (1999)) 
 

De acordo com relações trigonométricas extraídas da Fig. 2.6, o modelo 

cinemático de atualização da pose do robô pode ser determinado, conforme 

mostrado abaixo: 

 

( ) ( )tRParcPtD ttt θ∆⋅==∆ ∆+  (2.10) 

 

( )
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Substituindo (2.10) em (2.11), teremos: 
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Com isso, podemos também escrever: 
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( ) ( ) ( )tttt θθθ ∆+=∆+  (2.15) 

 

Note que quando ∆θ(t) = 0, como ( )
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não havendo, portanto, indeterminações nas equações (2.12) a (2.14). 

Das equações (2.13) a (2.15), a estimativa do vetor pose é obtida em cada 

tempo discreto k, conforme equação matricial (2.16) abaixo. A equação é escrita sob 

a forma discreta uma vez que a leitura dos “encoders” é feita em intervalos de 

tempo, de acordo com um tempo de amostragem. 
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(2.16) 

 

A partir desta equação, conhecida uma determinada pose do robô no instante k 

( ( ) ( ) ( )[ ]Tkkykx θ ), pode-se estimar pela odometria a pose no instante 

subseqüente. 
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Capítulo 3 – Aspectos práticos de localização robótica 

 
Ao examinar aspectos práticos de localização robótica estaremos nos referindo 

ao ambiente e robô utilizados nos experimentos realizados neste trabalho. 

 

3.1 – O ambiente de operação e seu mapa topológico 
 

O ambiente de operação do robô é constituído palas dependências e 

corredores do laboratório LAC (Laboratório de Automação e Controle – POLI USP – 

vide Fig. 3.1), ou seja, trata-se de um ambiente interno. 

 

 
Fig. 3.1 – Planta do laboratório LAC 

 

Neste projeto o robô deve localizar-se no ambiente interno do laboratório LAC. 

Como já mencionado, o tipo de mapa a ser utilizado será o mapa topológico, onde 

informações métricas precisas não estão disponíveis. O ambiente foi dividido em 

pontos significativos de interesse de modo a constituir o mapa topológico. Os nós na 

prática são, por exemplo, as diversas salas existentes, pontos nos corredores 

estratégicos para tomadas de decisão (entradas de salas), cruzamentos de 

corredores, bifurcações, etc. A Fig. 3.2 mostra uma representação topológica do 

laboratório, onde e para o qual foi desenvolvido este trabalho. 
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Fig. 3.2 – O Mapa Topológico do laboratório e o sistema 

de coordenadas global. 

 

A tabela 3.1 mostra os nós topológicos do laboratório, suas coordenadas 

planares no sistema global e as adjacências de cada nó topológico representando os 

arcos do mapa topológico. 

Deste mapa topológico, foram selecionados apenas os nós referentes aos 

corredores para serem objetos de estudo do sistema de localização desta pesquisa. 

O sistema de coordenadas global foi colocado como origem (O) o ponto de 

intersecção entre a parede inferior do primeiro corredor e a parede que contem a 

porta inferior de acesso ao CPD (vide Fig. 3.2), isto foi feito para que a origem do 

sistema fosse localizada em um local público e de fácil acesso. 
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Tabela 3.1 – Descrição topológica do ambiente do laboratório e coordenadas dos nós 
topológicos. 

 

Nó Descrição Adjacências x(e) (cm) y(e) (cm) 

a Sala 1 c -10 -200 

b Sala 2 c 380 -200 

c Corredor S-1/S-2/CPD a ; b ; d ; v 180 75 

d Corredor S-3/S-4/S-R e ; f ; g ; h ; c 920 75 

e Sala 3 d 770 -200 

f Sala 4 d 1120 -200 

g Sala Reuniões Inf. d ; h 1070 250 

h Corredor Esquina Inf. d ; g ; i 1240 75 

i Corredor H h ; j ; k ; l ; m 1240 511 

j Hall Acesso i ; k ; l 1640 511 

k Sala 10 i ; j 1390 111 

l Sala 9 i ; j 1390 911 

m Corredor Esquina Sup. i ; n ; p 1240 947 

n Sala Reuniões Sup. m ; p 1040 772 

o Sala 8 p 1090 1222 

p Corredor S-7/S-8/S-R m ; n ; o ; q 920 947 

q Sala 7 p 770 1222 

r Corredor S-5/S-6/CPD p ; s ; t ; u 180 947 

s Sala 6 r 380 1222 

t Sala 5 r -10 1222 

u CPD Sup. r -100 797 

v CPD Inf. c -100 225 

 

3.2 – A plataforma robótica utilizada (hardware) 
 

A plataforma robótica utilizada foi desenvolvida por Augusto (2007), em tese de 

doutorado orientada pelo Prof. Dr. Ademar Ferreira1, e está descrita também em 

Augusto e Ferreira (2007) – vide Fig. 3.3. Trata-se de uma plataforma móvel 

construída para estudos de autonomia, que utiliza um computador pessoal (PC) 

como controlador principal. O robô comunica-se com um computador remoto através 

de uma rede sem-fio (“Wireless”) padrão 802.11b à 11Mbps. Há um módulo de 

comunicação “Ethernet”. 

 

                                                 
1
 Grupo de Robótica e Tecnologias Cognitivas (CNPq) do Laboratório de Automação e Controle da EPUSP. 
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Fig. 3.3 – A plataforma robótica utilizada 

 

Tem-se, dentre outras funcionalidades, disponíveis os seguintes sensores na 

plataforma (Augusto,2007): 

 

• “Encoders” incrementais, tipo quadratura, instalados em ambas as rodas do 

robô; 

• 7 sensores de ultra-som, distribuídos na parte frontal do robô; 

• Bússola magnética digital; 

• Sensor de colisão; 

• Câmera de vídeo fixa. 

 

A plataforma contém, em sua arquitetura de hardware, um “Módulo de 

Gerenciamento”, um “Modulo de Controle de Motores” e um “Módulo de Controle de 

Sensores”. Diversos dados sensório-motores do robô são armazenados e 

disponibilizados localmente, pela própria plataforma.  
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Para navegação da plataforma, a mesma dispõe de: 

 

• Modo de operação autônoma, que permite a programação da movimentação 

desejada no robô; 

• Modo de tele-operação, que permite controlar o movimento do robô através 

do uso de um “joystick”. 

 

As rodas motoras da plataforma não são fisicamente interligadas por um eixo, o 

que implica que o robô opere sob o modelo cinemático de guiagem diferencial (vide 

seção 2.3). Há ainda a presença de uma roda cáster. 

 

Informações técnicas do robô utilizadas nos cálculos de odometria: 

 

 b = distância axial entre as rodas motoras = 36,15 cm 

 r = raio das rodas motoras = 6,25 cm 

 PPR = Pulsos por revolução dos “Encoders” = 2.048 pulsos/volta  

 (1.024 pulsos utilizando uma decodificação 2x na placa de “hardware”). 

     

 3.3 – Sobre a metodologia utilizada 
 

Trata-se neste trabalho de um sistema de localização desenvolvido para 

operações em ambientes internos, sendo o ambiente operacional conforme descrito 

na seção 3.1. Por simplicidade computacional, o ambiente é suposto e ensaiado 

como um ambiente estático. É ênfase do estudo o problema da localização robótica 

passiva, lembrando ainda que a mesma pode ser utilizada como base para estudos 

de localização ativa. Para movimentação do robô no ambiente, durante a realização 

dos ensaios de localização, é utilizado o modo de navegação por tele-operação 

disponível na plataforma, sendo a movimentação da plataforma comandada através 

de um "joystick". O problema da navegação robótica é, portanto, suposto como um 

problema resolvido para o projeto. O problema a ser solucionado é o do 

rastreamento de posição, onde a pose inicial do robô é informada pelo usuário. A 

partir desta pose inicial conhecida, é empregada a odometria em conjunto com a 

leitura de outros meios de percepção externa. Devido às características dos erros 

inerentes da problemática de rastreamento de posição (erros menores e incertezas 



39 

locais), este é um problema que pode ser resolvido sem um tratamento probabilístico 

explícito, e desta forma será explorado nesta pesquisa.  

 

3.3.1 – Os sensores exteroceptivos 
 

Um robô pode obter uma estimativa de sua posição através de “dead-

reckoning”, baseado em cálculos a partir da leitura dos sensores de odometria, 

conforme visto na seção 2.2. Porém, como mencionado por Greiner e Isukapalli 

(1996), uma navegação baseada nestas estimativas pode resultar em desempenhos 

inaceitáveis, uma vez que os erros acumulam-se ao longo das distâncias 

percorridas. Devido ao acúmulo de erros inerentes a este processo, a estimativa 

interna de posição do robô pode estar totalmente errada após percorrer uma 

distância de apenas 10 m, conforme descrito por Gourley e Trivedi (1994). Mapas de 

ambiente construídos somente a partir de posições determinadas com o uso de 

“encoders” montados nas rodas do robô, contêm elevados erros posicionais 

acumulados (Thrun, 1998). São mapas, assim, sem uso prático, sendo conclusiva a 

necessidade do emprego de outras técnicas em conjunto com dados da odometria, 

para uma localização mais precisa. 

Bekey (2005) sugere que a observação de sensoriamentos externos 

(exteroceptivos) contribui para uma navegação mais precisa. Betke e Gurvits (1997) 

também fazem menção ao fato do “dead-reckoning” não ser suficiente para localizar 

um robô. 

Frente a esta problemática, na solução empregada neste projeto é proposto um 

sistema de localização robótica que utiliza outras formas de percepção em conjunto 

com a odometria. 

No sistema de localização desenvolvido, são utilizados os seguintes sensores, 

além da odometria: 

 

• Sensores de ultra-som 

• Bússola magnética digital 

 

Os sete sensores de ultra-som instalados na parte frontal do robô, distribuídos 

uniformemente a cada 30o (ver seção 3.2), são utilizados para inferir a distância 

entre o robô e os objetos (obstáculos) que se situam ao seu redor, na área de 
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abrangência dos sensores. Estes dados representam a geometria do ambiente no 

instante observado, contendo assim características do local em que o robô estiver 

situado neste momento. Um exemplo de localização que utiliza dados de ultra-som é 

dado por Oore et al. (1997). 

A bússola magnética será utilizada para indicar a direção em que a plataforma 

robótica está orientada. A bússola é aqui empregada para fins de separação dos 

vetores de atributos, conforme será discutido no capítulo 4. Dudek e Zhang (1996) 

fazem uso de uma bússola magnética para localização. Borenstein e Feng (1996) 

alertam, entretanto, sobre a possibilidade de problemas com medições de bússolas 

em ambientes internos, em virtude de alterações na leitura do campo magnético da 

terra por causa da estrutura metálica do prédio ou da presença da rede de energia 

elétrica. A propósito, os maiores erros da odometria são em relação à orientação θ 

do robô. 

Por se tratar de um projeto para uso em ambientes internos, dispositivos de 

localização que funcionam a partir de sinais de satélites, como o “Global Positioning 

System” (GPS) não podem ser empregados, pois dependem de sinais que são 

atenuados pela construção do prédio (Bekey,2005); sem considerar ainda que os 

dados obtidos a partir do uso do GPS, para a tarefa de localização pretendida, são 

de pouca precisão: por volta de 10-30 m, de acordo com Byme (1993) citado por 

Borenstein e Feng (1996). 

 

3.3.2 - O uso de marcos de localização 
 

O uso de “landmarks” para localização robótica é amplamente estudado e 

aplicado na literatura, como explanado por Bekey (2005) ou usado como solução por 

Betke e Gurvits (1997) e muitos outros. Howard e Kitchen (1999) descrevem o 

correspondente problema da localização como sendo a operação de correlacionar a 

observação de marcos de localização com um modelo.  

Marcos de localização são objetos, conjunto de objetos ou ainda características 

de algum objeto, que estão presentes no ambiente. São entidades distintas contidas 

no campo de visão do robô e utilizadas como referenciais para a navegação e 

localização (Murphy,2000), (Thrun et al., 2005), (Siegwart e Nourbakhsh, 2004). 

Como exemplo de “landmarks” em ambientes internos, podemos citar objetos como 

extintores de incêndio, quadros de energia, entre outros, conforme ilustrado por 
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Trahanias et al. (1999), ou mesmo batentes de portas ou janelas (Thrun et al.,2005). 

Já Fukuda et al. (1993) utilizam como marcos de localização as grelhas de sistemas 

de ar condicionado localizados no teto, mencionando que devido à localização no 

teto estão menos sujeitos a terem sua visualização obstruída. Os exemplos citados 

são tipos de marcos de localização classificados como “naturais”, uma vez que já 

fazem parte da configuração original do ambiente e são usados com o propósito de 

auxiliar no processo de localização. Os marcos de localização podem ser 

classificados também como “artificiais”, quando forem objetos adicionados ao 

ambiente, ou mesmo características em objetos que tenham sido alteradas, no 

intuito de serem percebidos e reconhecidos a fim de prover localização (Murphy, 

2000). Estes marcos artificiais podem ser formas geométricas coloridas, entre outros 

símbolos adicionados propositalmente ao ambiente. Gabriel (2005) faz menção a 

uma série de trabalhos que utilizam formas geométricas (losangos, círculos, esferas) 

como marcos de localização. Para ambos os tipos de marcos (“naturais” e 

“artificiais”), Murphy (2000) menciona que um marco de localização precisa ser 

facilmente reconhecido, ser percebido de diferentes pontos de vista, além de permitir 

que seja facilmente determinada sua distância relativa ao robô, possibilitando a 

realização de “tarefas dependentes” como a estimativa de posição, por exemplo. 

 

 
Fig. 3.4 – Exemplos de possíveis marcos de localização em cenas do laboratório LAC.         

(a) Imagem adquirida a partir do nó topológico “c”. (b) Imagem adquirida a partir do nó 

topológico “m”. Em ambos os casos, com o robô visando o nó "h" (ver Fig. 3.2). 

 

A Fig. 3.4 ilustra exemplos de possíveis marcos de localização existentes no 

ambiente operacional do robô. Com a utilização de uma câmera de vídeo estes 

marcos poderiam ser extraídos das imagens para serem utilizados como atributos 

para fins de localização.  

(a) (b) 
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Siegwart e Nourbakhsh (2004) e Tapus e Siegwart (2006) sugerem e 

demonstram o uso de imagens completas para caracterizar uma cena, no que se 

denomina impressão digital (“fingerprint”) de uma imagem. 

A partir do uso de marcos de localização, existem soluções como a 

apresentada por Betke e Gurvits (1997) que utilizam o método da triangularização 

para determinação da pose do robô no mapa. O processo de triangularização faz 

uma correlação entre os marcos e o sistema cartesiano métrico no qual o mapa está 

contido, ou seja, provê um método de estimar a localização, uma vez que o sistema 

de coordenadas do robô estará sendo relacionado ao sistema de coordenadas 

global onde o mapa está contido. 

 A utilização de imagens para localização, entretanto, introduz dificuldades 

práticas e computacionais que escapam ao escopo deste trabalho, que utiliza formas 

de sensoriamento mais simples. 

 

3.3.3 - O uso de vetores de atributos 
 

No método proposto, um vetor de atributos (vide seção 4.3), composto a partir 

de informações momentâneas (Thrun, 1998), será utilizado para estabelecer 

correspondências entre nós topológicos e o mapa fornecido. 

Para cada nó topológico, pertencente ao mapa, é possível a obtenção de um 

conjunto de dados. A partir destes vetores é constituído o conjunto de treinamento 

rotulando as classes aos nós topológicos da rede. Com isto é possível o 

aprendizado supervisionado de uma Rede Neural Artificial. 

Com a rede treinada, teremos pela generalização deste tipo de rede, a regra de 

classificação para cada nó topológico a partir de dado vetor de atributos de uma 

cena observada pelo robô. Com isso, estará sendo feita a localização robótica, de 

forma determinística, tratada como um problema de reconhecimento de padrões, 

sendo que o padrão neste caso é o vetor de atributos.  

Para efeito de comparação, mencionamos que Nehmzow e Smithers (1991) 

utilizam um mapa auto-organizável (Rede SOM – “Self Organizing Map”) para 

localização a partir de vetores de entrada. Trata-se de um método não 

supervisionado de aprendizado. 

Já a pesquisa de Oore et al. (1997) faz uso de uma Rede Neural RBF para 

mapear a leitura de sensores de ultra-som com a localização do robô. Faz o uso 
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também, destas informações de ultra-som juntamente com dados de movimento do 

robô, o que proporciona melhores resultados. 

Ainda, Dudek e Zhang (1996) realizam estimativas da pose do robô a partir de 

imagens (somente) e a partir de imagens combinadas com informação de uma 

bússola, através do uso de uma Rede Neural Perceptrons de Múltiplas Camadas 

(MLP - “Multi-Layer Perceptron”) treinada com o algoritmo da retro-propagação 

(“backpropagation”). 

 

3.4 – Ensaios com os sensores utilizados 
      

Nesta seção apresentamos alguns resultados de ensaios dos sensores da 

plataforma, realizados preliminarmente, a fim de fornecer conhecimento sobre seu 

potencial de sensoriamento. 

 

3.4.1 - Circuito retangular 3,0m x 1,8m 
 

Assim, para verificar as estimativas feitas pela odometria, a partir da leitura da 

contagem dos “encoders”, foi realizada uma trajetória em que o robô percorre um 

circuito retangular de 3,0m x 1,8m, no sentido horário conforme indicado na Fig. 3.5.  

 

 
Fig. 3.5 – Circuito retangular 3,0x1,8m, 

e posição inicial do robô na realização 

da trajetória no sentido horário. 

 



44 

Para o traçado das trajetórias, foi desenvolvido um programa em MatLab, que a 

partir das contagens dos “encoders” direito (EncR) e esquerdo (EncL), calcula as 

poses (trajetória do robô), de acordo com o equacionamento do modelo cinemático 

do robô (vide seção 2.3) e desenha o gráfico da respectiva trajetória. 

Para o movimento do robô, neste experimento, foi utilizada uma adaptação no 

programa do modo de tele-operação da plataforma. Nesta adaptação, as 

velocidades nas rodas direita e esquerda foram comandadas com magnitudes iguais 

(similar à Fig. 2.4), permitindo somente os seguintes movimentos: em linha reta para 

frente, linha reta para trás, rotação para a direita ou rotação para a esquerda. 

Velocidade nas rodas constante = + 11,2 cm/s ou -11,2 cm/s, de acordo com o 

movimento desejado. Isto foi feito para garantir que fossem comandadas linhas retas 

no trajeto dos lados do circuito retangular, e permitir assim a comparação com os 

resultados da odometria.   

Como referência, Boreinstein e Feng (1996) mencionam a realização de testes 

semelhantes para medição dos erros sistemáticos de odometria, utilizando um 

circuito quadrado 4mx4m. Em um destes testes, o circuito é percorrido somente em 

um dos sentidos. Neste caso, os autores sugerem que a realização do teste de 

forma unidirecional não seja tão adequada, pois parte dos erros são compensados 

(lados opostos do quadrado). No outro teste mencionado, conhecido como 

UMBMark (“University of Michigan Benchmark”), os autores sugerem percorrer o 

circuito em ambos os sentidos (horário e anti-horário). Nos experimentos, os 

movimentos do robô são programados para percorrer o quadrado, e uma parede fixa 

é usada como referencial, de modo que as medições possam ser comparadas com 

estimativas da odometria. 

Em nosso experimento, algumas dificuldades técnicas introduziram erros 

adicionais à odometria. Mesmo assim, foi possível evidenciar a imprecisão deste 

sensor proprioceptivo. 

Para interpretar corretamente a Fig. 3.6, detalhamos as ações realizadas. O 

circuito retangular foi percorrido duas vezes no sentido horário, mediante comandos 

de um programa simplificado associado a um "joystick". Dessa forma, para os 

trechos retilíneos foram comandadas velocidades iguais. Nos vértices do retângulo, 

o comando da mudança de direção de 90o era manual, pelo "joystick", o que 

introduzia erros do operador. Daí que o não paralelismo dos lados do retângulo são 

devidos em parte a tais erros adicionais. No final do traçado duplo, entretanto, 
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obrigou-se com o "joystick", que o robô retornasse ao ponto de partida. A Fig. 3.6 

registra o erro real resultante da odometria.  
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Fig. 3.6 – Trajetória estimada pela odometria; retângulo 3,0x1.8m, 

duas voltas no sentido horário. 

 

3.4.2 - Circuito em "U" 
 

Num segundo experimento com a odometria, utilizando o modo de tele-

operação disponível na plataforma, foi realizado o percurso de circuito em forma de 

“U” (aproximadamente 11,0 m x 8,6 m x 11,4 m). 

Com este experimento pretendeu-se observar, além da estimativa calculada 

pela odometria (em um circuito maior), o comportamento de outros sensores, como o 

ultra-som e a bússola magnética, que seriam utilizados na solução do sistema de 

localização. A Fig. 3.7, mostra o circuito em “U” com relação à planta do laboratório. 

Nesta figura, estão indicadas (em vermelho) o estado das portas, ou seja, se estas 

estavam abertas ou fechadas no momento do experimento. Esta última informação é 

útil para analisar a leitura dos sensores de ultra-som durante a navegação. 

 

(cm) 

(cm) 



46 

 
Fig. 3.7 – Circuito em “U” (corredores do laboratório) e o estado das portas. 

 

Segue abaixo, na Fig. 3.8, o gráfico com a trajetória estimada referente ao 

percurso do circuito em “U”: 
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 Fig. 3.8 – Trajetória estimada pela odometria - Circuito em “U”. 
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Este experimento, com trajeto mais longo, e tele-operação analógica apenas, 

com possibilidade de correção da eventual imperícia do operador, evidencia o 

acúmulo de erros odométricos, sobretudo ao realizar curvas. Com isto, é 

evidenciada a necessidade do uso de outras formas de sensoriamento em conjunto 

com a odometria, a fim de obter melhores resultados, conforme já discutido. 

Para efeitos de observação das leituras dos sensores de ultra-som, foram 

analisados, simultaneamente, os comportamentos dos sensores US1 e US7 do robô 

(vide Fig. 3.9), durante o percurso do circuito em “U”, descrito nesta seção. Estes 

dois sensores, para o circuito indicado, são os que se localizam mais próximos das 

paredes e portas. 

 

 
Fig. 3.9 – Distribuição dos sensores de ultra-som 

na parte frontal do robô 

 

Na Fig. 3.10, pode-se visualizar o gráfico das leituras dos sensores US1 e US7 

em função da distância total acumulada percorrida pela plataforma (conforme 

odometria). 
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Leitura dos sensores de Ultra-som (US1 e US7)
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Fig. 3.10 – Gráfico da leitura dos sensores de ultra-som US1 e US7, em função da 

distância navegada. 

 

Analisando o gráfico acima e comparando-o com a Fig. 3.7 é possível perceber 

que os sensores foram capazes de detectar facilmente as principais variações 

dimensionais laterais ao percurso. É o caso do vão que dá acesso ao hall, detectado 

pelo sensor US1 entre 14 e 18 m do percurso. O sensor US7, que se localiza na 

lateral direita do robô apresenta dois picos definidos no gráfico (Fig. 3.10), o primeiro 

entre 10 e 12 m e o segundo entre 19 e 21m. Estes locais coincidem com as 

mudanças de direção de 90o correspondentes no percurso. Uma observação mais 

atenta da Fig. 3.10 permite verificar que o sensor US7 foi também capaz de detectar, 

embora escassamente, as duas portas abertas da sala de reuniões, aos 10 m e 21,5 

m. Já a porta da sala 2, que também estava aberta, não pôde ser percebida pelos 

sensores. Conclui-se que os sensores de ultra-som podem detectar o perfil 

geométrico do ambiente que cerca o robô, conforme ocorrido na detecção das 

portas abertas. 

Ainda sobre os sensores, a Fig. 3.11, permite observar o comportamento da 

bússola magnética em função da distância percorrida pelo robô (conforme 

odometria). 
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Bússola Magnética (B_M)
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 Fig. 3.11 – Gráfico da leitura da bússola magnética, em função da distância navegada. 

 

Apesar do ruído existente, é possível perceber que há duas mudanças 

significativas, identificadas pelo gráfico (Fig. 3.11), durante o percurso. Elas ocorrem 

aproximadamente aos 11 m e aos 20 m. Estes locais coincidem com as curvas 

(alteração de 90o) feitas pelo robô para realização do “U”. Os deslocamentos 

observados foram da ordem de 90o nas duas mudanças ocorridas. Se 

considerarmos que a plataforma iniciou o percurso com uma orientação de 

aproximadamente 150o, manteve valores em torno deste patamar (até 11 m), depois 

passou a ter um patamar em torno de 240o~250o (até 20 m), e por fim teve seu 

patamar incrementado para 330o~340o. Com isso, verificou-se que a informação da 

bússola pode ser útil, mesmo considerando o ruído e interferências associados ao 

sensoriamento. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Graus 
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 Capítulo 4 – O modelo neural de localização 
 

O sistema de localização robótica proposto neste trabalho funciona através de 

estimativas possibilitadas pela generalização de redes neurais artificiais, treinadas 

para a classificação de vetores de atributos, compostos de medições obtidas com o 

sistema de sensoriamento do robô. Além das medições disponibilizadas diretamente 

pela plataforma (vide seção 3.2), implementou-se um módulo para estimação de 

odometria em tempo de execução. Aspectos relacionados à arquitetura e ao 

funcionamento do sistema de localização desenvolvido, bem como detalhes do 

modelo neural utilizado, serão abordados neste capítulo. 

 

4.1 – A arquitetura geral do sistema de localização 

 

Para a implementação do sistema de localização desenvolveu-se uma 

arquitetura de software (Fig. 4.1) composta dos seguintes módulos, ou unidades de 

processamento: 

 

• Módulo de Cálculos Odométricos: para estimação da trajetória em tempo 

de execução, a partir dos dados da odometria. 

• Módulo de Gerenciamento de Vetores de Atributos: faz a "montagem"dos 

vetores de atributos, a partir dos dados de sensoriamento, para 

processamento pelo módulo Redes Neurais. 

• Módulo Redes Neurais: processa a classificação dos vetores de atributos 

para identificação do nó topológico que dá a localização do robô 

relativamente ao mapa do ambiente. 

• Módulo Correção da Odometria: a partir da identificação do nó topológico 

efetua a correção da trajetória estimada. 

• Módulo Interface Remota de Usuário: dá acesso aos dados de sensores, e 

permite acompanhar o traçado da trajetória (incluindo a odométrica e a 

corrigida). Além disso permite o envio de comandos e dados para a 

plataforma. 
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Tal arquitetura divide a execução em dois modos: 

  

• Modo de aquisição de dados e treinamento 

• Modo de localização.  

 

Esta divisão ocorre em função da principal unidade de processamento do 

sistema, o módulo Redes Neurais. Para que as redes neurais estejam prontas para 

uso, com a finalidade de localização, é necessária a realização prévia de seu 

treinamento no ambiente de operação. E para isto, primeiramente, deve-se adquirir 

em campo e compor os conjuntos de dados de treinamento e validação. Justifica-se, 

assim, a opção com relação à divisão feita. 

Descreveremos mais a frente, a partir da seção 4.2, cada um desses módulos e 

modos de execução, para então apresentar a arquitetura global detalhada. 

 

 
Fig. 4.1 – Diagrama simplificado da arquitetura do sistema de localização. 

 

4.2 – Estimativas de odometria e a interface para acompanhamento da 
trajetória em tempo real 

 

A estimativa da trajetória, baseada em cálculos de odometria, pode ser 

acompanhada a cada instante de maneira gráfica, através de uma interface 

desenvolvida neste trabalho. Esta interface permite que seja mostrado graficamente 

o traçado da trajetória estimada pela odometria, utilizando o modelo cinemático do 
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robô equacionado na seção 2.3. A partir deste traçado é possível, por exemplo, 

realizar experimentos para verificação de erros odométricos – vide seção 3.4. 

O módulo ou unidade de processamento de "Cálculos Odométricos" é parte 

integrante do sistema de localização desenvolvido, e fornece dados a serem 

utilizados pelos demais módulos do sistema. Alternativamente, porém de forma mais 

simples, o mesmo poderia ser um aplicativo independente, de monitoramento gráfico 

da trajetória do robô. Em conjunto com o sistema de localização, este módulo 

permite ainda a visualização da correção feita pelo sistema sobre a odometria, ao se 

localizar. A interface proporciona ao usuário maior confiança sobre a resposta do 

sistema e o impacto ocasionado por esta nas estimativas de posição quando de uma 

instalação, ou em monitoramento, uma vez que a trajetória relativamente à planta do 

laboratório pode ser observada visualmente durante o processo de navegação do 

robô. 

Para efeito de visualização de funcionamento, o diagrama da Fig. 4.2, mostra, 

de forma simplificada, a constituição do módulo de estimativas de odometria e da 

interface para acompanhamento da trajetória. 

 

 
Fig. 4.2 – Diagrama simplificado de funcionamento e comunicação da 

interface para traçado “online” da trajetória estimada pela odometria. 
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Com a função de calcular a estimativa da pose do robô, baseado na odometria, 

foi desenvolvido um aplicativo console que é executado localmente na plataforma 

robótica. Neste programa, para comunicação entre processos e armazenamento 

local de dados, é utilizada uma memória compartilhada (mapeada em arquivo, “File 

Mapping”). A pose inicial é recebida do usuário. A seguir, à medida que os dados 

dos “encoders” das rodas direita e esquerda são lidos e disponibilizados na 

plataforma (vide seção 3.2), estas informações são também gravadas na memória 

compartilhada. Há, então, uma “thread” sincronizada, que a partir desta gravação, 

realiza o cálculo da pose estimada e armazena o resultado também nesta memória.  

Para visualização do traçado “online” da trajetória estimada, há um outro 

programa que consiste de um aplicativo Win32, baseado em classes MFC 

(“Microsoft Foundation Classes”). Este programa é executado em um computador 

remoto e funciona como interface para o usuário. É também através deste aplicativo 

que o usuário informa a pose inicial da plataforma robótica (x0, y0, θ0). . 

 

4.3 – O vetor de atributos 
 

O vetor de atributos deve ser composto de informações extraídas do ambiente 

no qual o robô está inserido, e ser capaz de representar os dados observados pelo 

sensoriamento. Em princípio, deve permitir a identificação inequívoca dos nós 

topológicos pelas redes neurais. É uma característica dos vetores de atributos a 

redução da dimensão do espaço de entrada às redes neurais, proporcionando assim 

menor intensidade computacional. 

Os dados disponíveis para composição do vetor de atributos são os da 

odometria, da bússola magnética e dos sensores de ultra-som frontais. 

Algumas características são desejadas com relação ao vetor de atributos. É 

conveniente que este vetor: 

 

• Contenha dados que sejam capazes de caracterizar o ambiente, 

provendo a distinção dos diversos nós topológicos, com eficácia. 

• Inclua dados suficientes e não excessivos, o que poderia "confundir" o 

classificador de padrões. Baranauskas e Monard (1998) demonstram em 

seu estudo sobre atributos, que dados excessivos prejudicam a 
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performance do classificador, quando comparados a vetores mais 

simples. 

• Permita a classificação, frente a ambigüidades, como por exemplo, as 

referentes ao problema do aliasamento (aliasing, em inglês) explicado à 

frente, aos erros e aos ruídos. 

• Permita uma solução portável. 

 

A seguir são discutidas algumas possibilidades de composição dos vetores de 

atributos: 

 

4.3.1 - Apenas odometria 
 

[ ]Tyxatrib θ̂ˆˆ=  (4.1) 

 

A equação (4.1) mostra um vetor de atributos composto por dados estimados 

pela odometria, ou seja, pelo modelo cinemático (vide seção 2.3), a partir da 

revolução das rodas do robô e da leitura dos "encoders" instalados nestas rodas. 

O uso apenas da odometria não possibilitaria uma representação satisfatória, 

pois conforme já explanado anteriormente, esta forma de sensoriamento 

proprioceptivo está sujeita a erros sistemáticos e não sistemáticos. Estes últimos, 

ainda são erros não previsíveis, não permitindo nem ao menos a correção durante a 

fase de modelamento do sistema. É importante considerar também que os erros 

odométricos aumentam conforme há uma evolução da distância navegada, 

sobretudo, em trajetórias curvilíneas. A utilização de vetores de atributos compostos 

somente por informações de odometria, desta forma, degradaria o sistema de 

localização, uma vez que este vetor conteria cada vez dados mais distorcidos. 

Conforme também argumentado na seção 3.3.1, existe a necessidade de se aplicar 

outras informações em conjunto com a odometria, para a obtenção de um resultado 

melhor, ficando assim, descartada a hipótese de se utilizar um vetor de atributos 

compostos somente com as estimativas obtidas por "dead reckoning". 

Como avaliação experimental, fez-se uma verificação em MatLab, onde a partir 

de coordenadas planares x e y estimadas pela odometria em uma trajetória 

conhecida, tentou-se obter o nó topológico em que o robô se encontrava. 
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Calcularam-se as distâncias (norma das diferenças entre os vetores) entre estas 

estimativas e as coordenadas nominais de todos os nós topológicos, atribuindo-se 

ao nó topológico o rótulo que resultou na menor distância para cada valor estimado. 

Como resultado, observou-se atribuição de alguns nós topológicos incorretos. No 

experimento mencionado não foi levado em consideração o conhecimento sobre a 

adjacência entre os nós topológicos, mas somente as coordenadas destes nós 

comparadas às coordenadas estimadas pela odometria. 

 

4.3.2 - Apenas ultra-som 
 

[ ]T
USUSatrib 71=  (4.2) 

 

Ao fazer uso deste tipo de sensoriamento apenas, ocorre um problema 

conhecido como aliasamento de sensores. O aliasamento ocorre quando leituras 

muito semelhantes são obtidas para situações distintas no ambiente observado. 

Siegwart e Nourbakhsh (2004) mencionam que este problema do não mapeamento 

único das medidas dos sensores, é bastante comum em robótica. Como exemplo, se 

tomássemos o vetor de atributos descrito pela equação 4.2 acima, cujas 

componentes são formadas pelas leituras dos sensores de ultra-som laterais do robô 

(U1 e U7), iríamos observar que para vários pontos do ambiente teríamos a mesma 

leitura dos sensores, e por conseqüência, vetores de atributos idênticos, conforme 

ilustrado na Fig. 4.3 a seguir. O exemplo se refere ao ambiente do estudo de 

aplicação do trabalho: 
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Fig. 4.3 - Exemplo de aliasamento nos sensores de ultra-som. 

 

Mesmo ao incluir a leitura de outros sensores de ultra-som no vetor de 

atributos, existiriam pontos distintos no ambiente com a mesma leitura dos sensores 

de ultra-som. Observa-se que ao incluir, por exemplo, o sensor de ultra-som frontal 

US4, no vetor de atributos, conforme equação 4.3, o problema do aliasamento, 

apesar de diminuir, continuaria existindo (vide Fig. 4.4): 

 

[ ]T
USUSUSatrib 741=  (4.3) 
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Fig. 4.4 - Outro exemplo de aliasamento dos sensores de ultra-som. 

 

O aliasamento para os sensores de ultra-som pôde também ser observado (nas 

regiões dos corredores) experimentalmente, conforme ilustrado na Fig. 4.5 abaixo 

(repetição da Fig. 3.10): 
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Fig. 4.5 - Observação de regiões de aliasamento dos sensores de ultra-som no 

experimento do circuito em "U". 

 

Com isso, concluímos que a utilização somente de sensores de ultra-som não é 

suficiente para caracterizar os nós topológicos. 
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4.3.3 – Composição do vetor de atributos 
 

O vetor de atributos adotados contempla, portanto, dados combinados da 

odometria com dados dos sensores de ultra-som. Sobre estes últimos, foram 

incluídos todos os sete sensores disponíveis, pois alguma redundância de 

informação assim possibilitada favorece a classificação correta pelas redes neurais 

(Thrun, 1998). A componente de odometria referente à orientação θ do robô, 

componente do vetor pose, não foi utilizada, por que tratamos apenas da localização 

planar do robô, ignorando sua orientação. 

Assim, o vetor de atributos utilizado tem a seguinte composição: 

 

[ ]T
USUSUSUSUSUSUSyxatrib 7654321

ˆˆ=  (4.4) 

 

Onde:  

yx ˆˆ   são os valores das componentes planares do vetor pose estimado pela 

odometria. 

 

US1...US7 são as medidas dos sensores de ultra-som. 

 

Quanto à informação da bússola, a mesma não figura diretamente como 

componente do vetor de atributos, pois tal complicaria a classificação, conforme será 

discutido (seção 4.3.4). A informação da bússola será levada em conta através de 

uma solução de natureza lógica, que leva à utilização de duas redes neurais, 

conforme será explicado a seguir. 

             

4.3.4 – Sobre o emprego da bússola para classificação 
 

Ao tentar caracterizar um determinado nó topológico, relativamente ao mapa do 

ambiente de operação do robô a partir da leitura momentânea dos sensores e 

respectivo vetor de atributos, verifica-se que existe o problema de informações 

divergentes serem adquiridas para um mesmo nó, dependendo do sentido de 

orientação do robô em trechos retilíneos. Isso produziria vetores de atributos 

diferentes para a caracterização de um mesmo nó topológico. Este fato não é 
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desejado, pois se procura um padrão único para cada nó topológico, de modo a 

possibilitar que o problema da localização possa ser tratado como um problema de 

reconhecimento de padrões. 

A Fig. 4.6 ilustra esta dificuldade, mostrando o mesmo nó topológico (nó 

topológico “c”) observado a partir de dois ângulos distintos de visão. 

 
Fig. 4.6 – Nó topológico “c”, observado a partir de duas orientações distintas 

do robô.  

 

Para a solução deste problema, o sistema proposto contempla a divisão da 

classificação de padrões em partes. Para isto a unidade de processamento "Redes 

Neurais" é composta de duas redes neurais (vide seção 4.4, para detalhes sobre a 

rede utilizada), fazendo-se uso da informação da bússola magnética (B_M) para 

selecionar a rede à qual o vetor de atributos adquirido pertence. Na arquitetura 

apresentada isto é feito pelo "Gerenciamento de vetores de atributos". 

Em ambientes internos, sobretudo, corredores, salas, uma característica em 

geral observada é a existência de paredes paralelas ou perpendiculares entre si. 

Com base nesta característica do ambiente do projeto, este foi segmentado em 
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quatro setores angulares distintos formados pelos ângulos α1, α2, α3 e α4  (vide Fig. 

4.7), sendo: 

o

o

o

270

180

90

14

13

12

+=

+=

+=

αα

αα

αα

 (4.5) 

 

O setores angulares compreendem uma região de ± 30o a partir dos ângulos 

descritos acima. Este valor foi verificado experimentalmente e mostrou-se adequado 

para as variações angulares correspondentes às trajetórias realizadas pelo robô em 

ambientes de corredores. 

Na Fig. 4,7, é mostrada a divisão do ambiente em setores angulares descrita 

nesta seção. Para efeito de divisão dos classificadores, definimos a "rede neural 1 

(RN1)" como sendo a rede responsável pela classificação dos vetores de atributos 

adquiridos nos setores angulares α1 e α2, e a "rede neural 2 (RN2) para vetores de 

atributos obtidos nos setores angulares α3 e α4. Optou-se por agrupar estes setores 

angulares, pois em geral, o problema mostrado pela Fig. 4.6, considerando o sentido 

de navegação do robô em corredores e devido à localização dos nós topológicos, 

não ocorre em ângulos defasados de 90o. Há alguns nós topológicos especiais, em 

que o referido problema é apresentado para esta defasagem, sendo estes casos 

tratados separadamente (vide seção 4.5). O agrupamento proposto, permite a 

solução do problema a partir de duas redes neurais ao invés de quatro, o que é mais 

simples computacionalmente. 

 
Fig. 4.7 – Os setores angulares do ambiente. 
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A partir da leitura da bússola magnética, o vetor de atributos é separado de 

acordo com o status angular em que o robô se encontrar no momento. Será alocado 

em RN1 ou em RN2. Caso o robô esteja orientado, em sua trajetória, para um 

ângulo não compreendido (ângulo diagonal) pelas regiões dos setores angulares, o 

mesmo não é armazenado ou processado. O status angular é disponibilizado para 

ser observado pelo usuário na interface remota construída. 

Para levar em conta a orientação da planta do ambiente, o ângulo  α1 precisa 

ser calibrado pelo usuário apenas uma vez no procedimento de instalação do 

sistema. Este ângulo é então armazenado em arquivo, como as demais informações 

pertinentes ao mapa do local, para serem utilizados posteriormente. 

 

4.4 – A rede neural utilizada 

 

 
Fig. 4.8 – Rede Perceptron de Múltiplas Camadas utilizada. 

 

As redes neurais empregadas na solução do projeto, que constituem a principal 

unidade de processamento do sistema, são redes conhecidas na literatura como 

Perceptron de Múltiplas Camadas (MLP - "Multi-Layer Perceptron"). Esta classe de 
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redes é bastante usada na prática em problemas de classificação, além de possuir 

grande habilidade de aprender através de treinamento, e ter um alto poder 

computacional (Haykin, 2001). Conforme Churchland e Sejnowski (1992) citado por 

Haykin (2001), este tipo de rede adquire um perspectiva global do problema de 

classificação, apesar de sua conectividade ser local. Para o projeto, tais 

características são adequadas, uma vez que se deseja que o sistema seja capaz de 

aprender as características contidas em cada nó topológico, considerando que o 

treinamento será feito de maneira "offline" com a apresentação de diversos padrões 

rotulados às diferentes classes (nós topológicos). O tipo de aprendizagem da rede é, 

portanto, supervisionada. 

Está rede consiste de sinais funcionais ligados à camada de entrada, uma ou 

mais camadas ocultas de nós computacionais e uma camada de saída que irá 

mostrar o resultado da rede. Nas redes do sistema de localização está sendo 

empregada apenas uma camada oculta, conforme mostrado na Fig. 4.8. Os sinais 

de entrada da rede são formados pelas componentes dos vetores de atributos após 

a etapa de normalização. A camada de saída da rede é composta por neurônios que 

representam os nós do mapa topológico do ambiente2 (classes). A rede utilizada é 

completamente conectada, apesar da Fig. 4.8 só estar mostrando as conexões para 

um neurônio.  

Cada neurônio da rede realiza uma somatória do produto de suas entradas 

pelos pesos sinápticos conectados a este neurônio (campo local induzido ν), e 

processa sobre essa somatória, uma função de ativação não linear ϕ (.). Vide 

equação 4.6: 

 

( )
jjj

m

i

ijij

vy

yv

ϕ

ω

=

⋅=∑
=0  (4.6) 

 

Onde: 

vj é o campo induzido no neurônio j. 

ωji  é o peso sináptico entre o neurônio j e o neurônio i. 

yj é a saída do neurônio j.  

                                                 
2
 Os nós topológicos especiais (vide seção 4.5) possuem duas representações na camada de saída da rede. 
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ϕ(.) é a função de ativação não linear. 

m é a dimensão das entradas (excluindo o viés ("bias"). O viés é processado por ωj0.   

 

Para treinamento ou aprendizado das redes neurais foi utilizado o algoritmo 

conhecido como Algoritmo de Retropropagação ("Backpropagation"). Este algoritmo 

se baseia na aprendizagem por correção de erro. Tem duas fases: a propagação, 

em que o sinal de entrada se propaga por toda a rede, calculando-se na saída o erro 

em relação à saída desejada d; e a retro-propagação, em que o sinal de erro é 

propagado da camada de saída em direção à camada de entrada, para que sejam 

feitas as correções nos pesos sinápticos da rede. O algoritmo de retropropagação foi 

programado em VC++ a partir dos equacionamentos apresentado em (Haykin, 

2001). 

 

Parâmetros utilizado nas redes MLP: 

Número de terminais de entrada da rede: 9  

(referente à dimensão do vetor de atributos) 

 

Número de neurônios da camada oculta: 7  

(determinado experimentalmente, menor número de épocas para critério de parada) 

 

Número de neurônios da camada saída: variável  

(de acordo com os nós topológicos do ambiente) 

 

"bias" = +1, para a camada oculta e a camada de saída, para todos os 

neurônios que constituem essas camadas. 

 

Função de ativação: tangente hiperbólica (vide equação abaixo) 

 

( ) ( )
jjj vbav ⋅⋅= tanhϕ  (4.7) 

 

Sendo que foi utilizado: a = 1,7159 e b = 2/3, conforme heurísticas sugeridas 

por Haykin (2001). 
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Taxa de aprendizagem: η  

(apresenta decréscimo exponencial ao longo das épocas). 

 








 −
⋅=

τ
ηη

epoca
exp0

 
(4.8) 

 

Sendo, 

η0 = valor inicial da taxa de aprendizagem = 0,1 

τ = constante de tempo do decréscimo da taxa de aprendizagem = 1000 

 

Inicialização dos pesos sinápticos: valores aleatórios uniformemente 

distribuídos no intervalo [0 1] com remoção da média (média zero). Para o gerador 

de números aleatórios foi programado o algoritmo ("ran0") conforme descrito por 

Press et al. (2002). O autor questiona sobre a utilização do gerador de números 

randômicos presentes na biblioteca C ("rand"). 

 

Constante de momento: α = 0,5 

Haykin (2001) apresenta curvas de aprendizagem média para as constantes de 

momento (0,0; 0,1; 0,5 e 0,9) considerando as taxas de aprendizagem (0,01; 0,1; 0,5 

e 0,9), no qual é possível verificar que a constante de momento adotada (0,5) é 

bastante adequada, uma vez que para a faixa de aprendizagem que estamos 

utilizando, esta constante proporciona uma boa relação entre velocidade de 

convergência e erro médio quadrado final (estabilidade). 

 

Valores alvo / vetor desejado d: Para que os parâmetros livres da rede neural 

não sejam levados a infinito e conseqüentemente ocorra a saturação dos neurônios 

ocultos da rede, Haykin (2001) aconselha que os valores desejados a serem 

apresentados à camada de saída para cálculo do erro e retro-propagação do 

mesmo, sejam valores dentro do intervalo da função de ativação sigmóide utilizada. 

Considerando ainda que a função de ativação do projeto é uma função assimétrica 

com valores tendendo a ± 1,7159 quando v tende  ± ∞, os valores de cada 

componente de d podem ser escolhidas como ±1. 
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Sendo assim, adotou-se o seguinte critério para o vetor desejado (que 

representa o rótulo das classes): 

 

dk = 1 se dk ∈ classe Ck e -1 se dk ∉ Ck 

Ou seja, para o caso de 8 classes (caso prático realizado neste trabalho): 

d = [1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1]T para classe 1 

d = [-1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1]T para classe 2 

d = [-1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1]T para classe 3 

d = [-1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1]T para classe 4 

d = [-1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1]T para classe 5 

d = [-1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1]T para classe 6 

d = [-1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1]T para classe 7 

d = [-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1]T para classe 8 

 

4.5 – Modo Aquisição de Dados 

 

Para o treinamento das redes neurais é necessário a realizar uma coleta de 

dados de campo para todos os nós topológicos a serem cadastrados no sistema de 

localização. Não poderá ser feito o treinamento a partir de dados parciais, pois, 

neste caso as redes neurais aprenderiam a generalização somente dos nós que 

tiverem amostras participando do processo de aprendizagem. Ao desejar incluir um 

novo nó posteriormente, seria necessário realizar um novo treinamento com todos 

os dados anteriores adicionados aos dados referentes ao novo nó. Tal fato é devido 

ao caráter global da aprendizagem das redes usadas. 

O "Modo Aquisição" possibilita ao usuário do sistema, através de procedimento 

explanado nesta seção, a realização da primeira etapa para cadastrar um novo 

mapa no sistema de localização. A Fig. 4.9 ilustra os principais dados e fluxos 

relacionados com este modo de execução. 
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Fig. 4.9 – O sistema operando no 

modo Aquisição. 

             

4.5.1 – O nó topológico fisicamente 
 

Primeiramente, antes de apresentarmos o procedimento de cadastro e 

aquisição de dados, iremos definir o nó topológico fisicamente no ambiente de 

operação do robô. Como já foi abordado anteriormente, os nós topológicos são 

regiões distintas no ambiente. Na planta apresentada (Fig. 3.2), um nó foi mostrado 

como um "ponto". Entretanto, neste trabalho, um nó topológico foi definido como 

sendo fisicamente uma região circular de raio igual a 30 cm ao redor do 

correspondente ponto de coordenadas planares (x,y). Uma tal região corresponde 

aproximadamente à dimensão circular externa da plataforma robótica.  É importante 

ressaltar, que a partir do momento que criamos esta região, estamos admitindo que 

existirá pelo menos está incerteza sob a estimativa final feita pelo sistema, mesmo 

que o desempenho do sistema de reconhecimento de padrões fosse perfeito. A 

região faz-se necessária, uma vez que precisamos de uma área delimitadora para 

representação do nó topológico. 
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4.5.2 – Tipos de nós topológicos e cadastro 
 

Para o ambiente interno de laboratórios, e considerando a divisão em setores 

angulares feita (seção 4.3.4), identificamos dois grupos de nós topológicos: 

 

• Nós comuns - possuem uma única representação (classe) em cada rede 

neural 

• Nós especiais - possuem duas representações em cada em cada rede 

neural 

 

Para ambientes de corredores, por exemplo, que foi o ambiente operacional 

experimentado no trabalho, são exemplos de nós comuns: 

 

• Final de corredor ("dead-end"), - caractere "[" 

• Meio de um corredor - caractere "=" 

 

Já como exemplos de nós especiais ou duplos, podemos citar: 

 

• Canto em "L" - caractere "L" 

• Bifurcação em "T" - caractere "T" 

• Cruzamento de corredores - caractere "+" 

 

Os nós especiais necessitam de ter dupla representação em cada rede neural, 

uma vez que neles pode ocorrer mudança de 90o na direção do robô (vide Fig. 4.10). 

Então, pelo agrupamento dos setores angulares feito, ângulos defasados de 90o 

fazem parte da mesma rede neural, sendo que os vetores de atributos adquiridos 

pelo robô, antes e após a conversão, são distintos. Resolve-se está questão 

introduzindo um "nó virtual" na rede, com mesmas coordenadas planares, mas 

classes distintas (conforme ilustrado na Fig. 4.10). Isto torna necessária a aquisição 

de dados para estes nós em todos os quatro ângulos (α1, α2, α3 e α4), sendo dois 

conjuntos de amostras para cada rede neural do sistema. Internamente o sistema 

utiliza duas classes para a representação de nós especiais, entretanto, para o 

usuário, é enviada uma resposta única. 
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Fig. 4.10 – A representação de nós comuns e nós especial para o sistema 

de localização. 

 

Na interface remota do usuário, os nós devem ser cadastrados pelo operador, 

um a um, com os seus respectivos dados (nome, coordenadas planares, tipo, 

adjacências). Após introduzir estas informações de todos os nós, os dados poderão 

ser validados e salvos sob o nome de um mapa. 

Na Fig. 4.11 é apresentada a interface onde esta entrada de dados é feita. 

   

 
Fig. 4.11 – Interface para 

cadastramento dos nós topológicos. 

 

4.5.3 - Procedimento para aquisição de dados 
 

Este procedimento para aquisição dos dados para treinamento das redes 

neurais deve ser feito toda vez que se desejar cadastrar um novo mapa no sistema. 
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E foi este o procedimento adotado para a aquisição dos dados utilizados nesta 

pesquisa, tal como descrito a seguir. 

 

1)  O robô deve ser levado até um dos nós topológicos do ambiente e ser 

orientado com sua parte frontal no sentido de navegação do robô; 

2) Deve ser então solicitado pela interface remota de usuário, que os ângulos 

iniciais sejam calibrados. Este procedimento armazena o dado α1, em arquivo sob o 

nome de mapa, digitado no campo "MAPA". 

3) O cadastramento dos nome, coordenadas planares, tipo e adjacências deve 

ser realizado para todos os nós do mapa (vide seção 4.5.2). 

4) Após a validação da etapa 3, selecione um nó topológico na tabela. O nó 

selecionado será sinalizado em tela (Fig.4.12). 

 

 
Fig. 4.12 – Nó selecionado "b". 

 

5) Os vetores de atributos referentes a este nó topológico deverão ser então 

adquiridos. Será necessária a aquisição de vetores de atributos para ambas as 

redes, RN1 e RN2. Portanto, a varredura deverá ser feita nos dois sentidos. Além 

disso, como na prática o robô ao chegar a determinado nó, o mesmo tem como 

origem algum de seus nós adjacentes, recomenda-se, adquirir vetores de atributos 

com a odometria iniciada em seus adjacentes, além da odometria iniciada no próprio 

nó que estiver sendo cadastrado (já que este nó pode também ser origem de 

trajetórias futuras). Para que este procedimento seja realizado, o aplicativo 

possibilita ao usuário a redefinição manual da pose que a odometria estimou, e com 

isso, deve-se zerar a odometria relativa aos nós de partida, conforme mencionado 

acima.  

6) Para se adquirir os vetores, deve-se selecionar "Adquirir 10 vetores", então o 

"Gerenciamento de Vetores de Atributos" irá realizar a aquisição e armazenamento 
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temporário de 10 vetores de atributos, sendo adquirido um vetor a cada 1s. Deve-se 

movimentar lentamente a plataforma dentro da área do nó topológico, de forma a 

possibilitar amostras variadas. Estabeleceu-se que devem ser adquiridos 50 vetores 

de atributos em cada sentido referente ao setor angular (para nós comuns) e para os 

nós especiais, 50 vetores em cada um dos quatro sentidos. Com isso teremos 50 

amostras para cada classe a ser aprendida para cada uma das redes neurais. 

 

 
Fig. 4.13 – Procedimento de aquisição de dados de um nó (nó "d"). 

 

A Fig. 4.13 ilustra os itens 5 e 6 do procedimento para aquisição dos vetores de 

atributos para o nó topológico "d". Neste exemplo, devem ser adquiridos vetores de 

atributos a partir da odometria reinicializada nos nós "c" e "h", além de vetores com a 

odometria inicializada no próprio nó "d". O comando "Adquirir 10 vetores" só deve 

ser acionado, quando a plataforma robótica estiver dentro da área limitada pelo 

perímetro do nó "d". 

7) Após a aquisição de todos os vetores de atributos pertencentes ao nó 

selecionado, deve-se comandar  "Salvar Nó" para que os dados sejam armazenados 

em arquivo para posterior utilização no treinamento das redes. O campo "REC" da 

tabela de cadastramento dos nós topológicos é sinalizado com um "OK" para o 

respectivo nó salvo. 

8) Repetir desde o item 4, até o final dos nós topológicos do mapa. 

 

A unidade de "Gerenciamento de vetores de atributos" armazena a cada 

instante do ciclo de atualizações do modo tele-operação do robô (aprox. 400 ms), na 

memória compartilhada, uma composição do vetor de atributos instantâneo, 

montado a partir dos dados dos sensores de ultra-som e odometria, além de utilizar 
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a informação da bússola para distinção sobre qual o status angular. Quando 

solicitado a aquisição dos 10 vetores, o aplicativo faz a leitura destes dados 

armazenados e os separa no intervalo de 1s, durante 10 vezes. 

A quantidade de 50 vetores de atributos por classe levou em consideração o 

critério de que não é desejável poucas amostras para realização do treinamento e 

validação, mas considerando também que quantidades maiores tornaria o processo 

de aquisição pouco prático. 

Outros detalhes sobre a aquisição dos vetores de atributos para formação dos 

conjuntos de teste e treinamento podem ser encontrados no apêndice B. 

 

4.6 – Normalização dos dados 
 

Conforme LeCun (1993) citado por Haykin (2001), os dados a serem 

processados nas redes neurais devem primeiramente ser pré-processados. Uma 

heurística, aqui adotada, sugerida em Duda et.al(2001) neste sentido, que contribui 

para melhorar o desempenho e acelerar o algoritmo de retropropagação, inclui as 

seguintes etapas: 

 

• Remoção da média dos dados incluindo todo o conjunto de treinamento, 

pois esta deve ser próxima de zero, ou muito pequena quando 

comparado com o desvio-padrão; 

• Os dados de entrada devem então ser descorrelacionados fazendo-se 

também uma equalização da covariância destas entradas, tornando o 

processo de aprendizagem uniforme em termos de velocidade de 

aprendizagem. Essas duas etapas são possibilitadas na prática com a 

aplicação de uma transformada "Whitening" (Aw) (Duda et. al, 2001), que 

ao mesmo tempo descorrelaciona e equaliza a covariância dos dados. 

 

A transformada "Whitening" (Aw) é calculada a partir dos autovalores e 

autovetores da matriz de covariância referentes aos dados. Duda et.al(2001) 

explicam que ao aplicar uma transformada Aw, calculada a partir de uma matriz Φ 

cujas colunas são os autovetores da matriz de covariância Σ, e a matriz diagonal Λ 

que contenha os seus respectivos autovalores, obteremos um novo conjunto de 
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dados cuja matriz de covariância é igual à matriz identidade I. A transformada 

"Whitening" pode ser calculada a partir da fórmula: 

 

( ) 2

1
−

Λ⋅Φ=wA  (4.9) 

 

Computacionalmente os autovalores e autovetores, foram obtidos com o 

algoritmo de Jacobi (Rutischauser,1966). 

 

4.7 – Treinamento das redes neurais  
 

O treinamento das redes neurais é feito de modo seqüencial, ou on-line, isto é, 

os parâmetros são corrigidos a cada apresentação de um vetor de atributos. O 

procedimento é explicado a seguir. 

Conforme Prechelt (1994) e Flexer (1996) os dados precisam ser divididos em 

dois conjuntos, um, chamado de conjunto de treinamento, e um conjunto de testes 

(ou de validação), que será utilizado para medição do desempenho e resultado da 

rede. Os dados obtidos na etapa de aquisição foram separados ao acaso em dois 

conjuntos. 

Para proporção, considerou-se, conforme sugerido por Prechelt (1994), que 

75% dos dados formariam o conjunto de treinamento e 25%, o conjunto de testes, 

ou seja, para cada classe, 38 vetores de atributos para treinamento e 12 para 

validação. Na rede treinada, como possuíamos 8 classes no total, utilizamos um 

conjunto de treinamento de 304 amostras e um conjunto de validação de 96 

amostras. Isto para cada uma das duas redes neurais treinadas. 

Devido a um problema circunstancial, o treinamento foi feito com dados 

adquiridos a partir de somente 6 dos 7 nós topológicos do ambiente LAC - 

corredores (vide Fig. 3.2), são eles : "c", "d", "h", "i", "m" e "p". 

Como o nó "h" e o nó "m" são nós do tipo "L", eles são tratados como nós 

especiais. O nó "i" apesar de na prática ser um nó do tipo "T" foi considerado como 

nó "=" uma vez que a adjacência com o nó "j" não estar sendo utilizada neste mapa 

experimental. 
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Com o mencionado acima a rede que foi treinada é do tipo 9-7-8, ou seja 

possui 9 componentes de entrada, 7 neurônios na camada escondida e 8 neurônios 

na camada de saída. 

Como critério de parada, o sistema utiliza a regra de parada antecipada ("early 

stopping") baseada em validação cruzada (Haykin, 2001). Neste processo, a rede é 

treinada com o conjunto de treinamento por um determinado número de épocas. 

Após este período, o treinamento é interrompido e os parâmetros da rede são 

fixados. A mesma opera então no seu modo direto, processando os dados do 

conjunto de validação, e o erro de validação é determinado. Após esta etapa, o 

treinamento é reiniciado e o procedimento repetido. Após uma sessão periódica de 

treinamento e validação, são considerados na rede final (treinada), os pesos 

sinápticos correspondente à época de treinamento que apresentou o menor erro de 

validação (ponto de mínimo da curva de erro de validação). Este critério de parada 

antecipada é feito objetivando-se a escolha de um ponto para interrupção do 

treinamento que possibilite uma melhor generalização da rede (Haykin,2001). 

 

4.7.1 - Detalhe do treinamento 
 

O treinamento das redes neurais (RN1 e RN2) utilizadas no sistema de 

localização é interrompido periodicamente a cada 20 épocas, para validação com o 

conjunto de testes. Antes de ocorrer a parada antecipada, entretanto, a rede é 

treinada até que a energia média do erro quadrático (medida sobre o conjunto de 

treinamento) seja menor do que o critério (ξmed ≤ critério, sendo critério = 0,002) ou 

até que o número total de épocas chegue a 5000. 
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(4.10) 

 

(4.11) 

 

Onde, o conjunto C inclui os neurônios da camada de saída da rede;  

N é o número total de amostras;  

ek é o sinal de erro na saída do neurônio k. 
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Na Fig. 4.14 pode ser observada a curva dos erros sob as amostras de 

treinamento e validação para a RN1. 
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Fig. 4.14 – Curva de aprendizagem para Rede Neural 1. ("x") Curva de erro 

sob o conjunto de treinamento. ("o") Curva de erro sob o conjunto de 

validação. ("�") Época de parada antecipada. 

 

Para o treinamento com a rede neural RN1, o algoritmo convergiu para o 

critério (.ξmed ≤ 0,002) em 1157 épocas, com ξmed treinamento = 0,0019958 e ξmed 

validação = 0,0656585. Entretanto, houve parada antecipada em 1040 épocas 

quando o ξmed validação = 0,0627245. Nesta época o ξmed treinamento = 0,0031185. 

As curvas dos erros sob o conjunto de treinamento e validação durante o 

processo de aprendizagem da rede neural RN2, são apresentadas na Fig.4.15 a 

seguir.  
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Fig. 4.15 – Curva de aprendizagem para Rede Neural 2. ("x") Curva de erro 

sob o conjunto de treinamento. ("o") Curva de erro sob o conjunto de 

validação. ("�") Época de parada antecipada. 

 

Para o treinamento com a rede neural RN2, o algoritmo não convergiu para o 

critério (.ξmed ≤ 0,002). O mesmo foi interrompido pelo número máximo de 5000 

épocas. Para este treinamento ξmed treinamento = 0,026951 e ξmed validação = 

0,038958. 

Observa-se, portanto, que apesar de não ter ocorrido a parada antecipada e o 

erro de treinamento não ter atingido o critério estabelecido para a RN2, o seu erro de 

validação final foi menor que o da RN1.  

Outro fato a ser observado é que os erros de validação não aumentam 

significativamente após o mínimo, no caso da parada antecipada feita no 

treinamento de RN1. Com isso, conclui-se que mesmo com a utilização do método 

houve um ganho, porém não significativo. Tal observação é feita na literatura sobre 

o Modo assintótico, onde N > 30 W (sendo N o tamanho do conjunto de treinamento 

e W o número de parâmetros livres da rede), ou seja, quando temos um conjunto de 

treinamento muito grande, o ganho na aplicação do método de parada antecipada 

seria pequeno (Haykin,2001). Entretanto, este não e o caso do experimento, pois 

não temos um conjunto de treinamento bem maior que os parâmetros livres da rede. 
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Algo que pode, de algum modo, explicar o fenômeno observado, seria o fato de os 

dados utilizados não possuírem um alto nível de ruído nas amostras obtidas com o 

conjunto de sensores no ambiente operacional do robô. Assim, as redes não 

poderiam ajustar-se demasiadamente aos dados de treinamento. 

 

4.8 – Modo Localização 

 

O mapa topológico é representado internamente para o sistema de localização 

na forma de arquivos gravados durante o processo de Aquisição, Cadastro e 

Treinamento das redes neurais. Com todos os arquivos armazenados referentes a 

um mapa, é possível carregar este mapa e operar o robô no modo Localização. A 

Fig. 4.16 mostra as principais unidades do sistema utilizadas neste módulo. 

 

 
Fig. 4.16 - O sistema operando no modo Localização. 

 

O ato de carregar os mapas faz com que o aplicativo verifique se todos os 

arquivos necessários para localização estão disponíveis para o mapa com nome no 

campo "MAPA". A qualquer momento durante a localização, ou antes, de ativá-la, é 

possível calibrar o "limite de corte" do sistema (vide seção 4.8.1). Após os arquivos 

serem localizados pelo aplicativo, pode-se, através da Interface Remota de Usuário, 

ativar o modo de localização. Com este modo ativo, a cada ciclo do programa de 

tele-operação, após os cálculos de odometria, o Gerenciamento de Vetores de 
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Atributos disponibiliza para ser processado nas Redes Neurais um vetor de entrada, 

constituído com os dados de um vetor de atributos. Este vetor é pré-processado, 

obtendo-se a média e fazendo-se uso da transformada "Whitening" (Duda et.al., 

2001). A cada instante, os dados pré-processados são armazenados, obtendo-se a 

classificação correspondente aos dados sensoriais adquiridos online. A partir desta 

classificação, caso um nó topológico seja reconhecido, o mesmo é mostrado para o 

usuário na interface. Além disso, o sistema processa a correção nas coordenadas 

planares da odometria. O usuário pode então, acompanhar, via Interface Remota, o 

traçado da odometria original (que contém os erros sistemáticos e não sistemáticos 

acumulados ao longo da trajetória, conforme já discutido) e o traçado da odometria 

corrigida pelo sistema de localização, ambos plotados em um mesmo gráfico (ver 

Fig. 4.17). Caso nenhum nó topológico seja localizado, está informação é também 

mostrada ao usuário (o rótulo "FORA" é exibido em tela), e os traçados de odometria 

mantêm-se inalterados. Abaixo, na Fig. 4.17, é possível ver a correção feita para o 

sistema em uma navegação tele-operada entre os nós topológicos "d" e "c".  

 

 
Fig. 4.17 - Trajetória entre nó topológico "d" e nó topológico "c". Curva vermelha: Trajetória 

estimada pela odometria somente. Curva azul: Trajetória estimada pela odometria, 

corrigida pelo sistema de localização. 

 

 

 



78 

Nesta figura, são mostrados os traçados de trajetória do robô para este 

percurso, sendo a curva vermelha a estimativa odométrica e a curva azul a trajetória 

corrigida pelo sistema de localização. Pode-se observar a correção feita pelo 

sistema ao identificar o nó topológico "c", quando as coordenadas planares foram 

corrigidas para (180,75), como pode ser visto na curva azul. Ao observar o 

correspondente ponto na curva vermelha, iremos fazer a leitura de coordenadas 

planares aproximadamente iguais à (200,-50). 

  

4.8.1 - O limite de corte para definição de nó topológico 
 

A saída das redes neurais, quando excitadas com um padrão nos seus 

terminais de entrada, produz um sinal de resposta. Após o treinamento, o que se 

deseja é que, com a apresentação de um padrão de determinada classe nos 

terminais de entrada, a resposta da rede seja a mais próxima possível do valor alvo, 

ou valor desejado d, correspondente a esta classe. Então, o que o sistema de 

localização, quando operado no modo Localização faz após processar o vetor de 

atributos e obter um sinal de resposta, é comparar este sinal com os valores-alvo de 

todas as classes existentes para o mapa. Esta comparação e feita através da norma 

||.|| da diferença da saída da rede e cada valor-alvo destas classes. Então, é 

selecionada a menor norma obtida, e o rótulo da classe correspondente a este 

resultado será atribuído ao padrão, se e somente se, este resultado de distância 

mínima entre os dois vetores, estiver abaixo de um limiar, denominado "limite de 

corte". Este limite de corte precisa ser calibrado experimentalmente, e é em função 

dele que o desempenho de classificação do sistema será maior ou menor.  

 

c
c

doclasse −= minarg , c = 1,2,..., Cmax 

se e somente se, cortedo c
c

limmin ≤−  

(4.12) 

Onde,  

o é o vetor contendo a saída da rede neural. 

dc é o vetor desejado da classe c. 
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A fim de verificar o comportamento do limite de corte, em torno de um nó 

topológico, para fins de estudo de calibração, realizou-se o seguinte experimento, 

nas vizinhanças do nó topológico "d". Foi medido o valor limite de corte, no interior 

do nó, e no seu exterior (ponto de corredor). Foram tomados passos de 10 em 10 

cm e um passo mais longo nas extremidades da região, de 60 cm, conforme mostra 

a Fig. 4.18.  

 
Fig. 4.18 – Esquema do experimento para verificação do limite de corte do sistema de 

localização. 

 

Como resultado, foi obtida a curva mostrada na Fig. 4.19, de norma mínima em 

função da coordenada "x".  

min || . ||

0,2

0,22

0,24

0,26

0,28

0,3

0,32

0,34

0,36

min || . || 0,28869 0,33449 0,33945 0,30197 0,3345 0,31273 0,28198 0,25659 0,26796 0,24405 0,28285 0,34164 0,33326 0,32207 0,29472

800 860 870 880 890 900 910 920 930 940 950 960 970 980 1040

REGIÃO DO NÓ TOPOLÓGICO "D"

 
Fig. 4.19 - Curva de norma mínima lida pelo sistema de localização, em diversos pontos da 

vizinhança do nó topológico "d". 
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Para a realização deste experimento, a correção na odometria foi desativada, 

colocando-se o limite de corte em zero, o que acarreta que o sistema não reconhece 

nenhum nó como verdadeiro, uma vez que na prática a distância entre a resposta da 

rede neural e o vetor desejado teórico correspondente ao nó que o robô se encontra 

fisicamente poderá ser bem próxima, mas estes vetores não serão exatamente 

iguais. Para todos os pontos obtidos acima, a norma mínima foi em relação ao nó 

topológico "d", ou seja, a calculada sob o valor-alvo [-1 1 -1 -1 -1 -1 -1-1]T, sendo 

este nó o correspondente à classe 2, no mapa cadastrado.  

 

4.9 – Arquitetura global do sistema de localização 

 

A arquitetura global do sistema de localização proposto está indicada na 

Fig.4.20. 

 

 
Fig. 4.20 – Diagrama da arquitetura global detalhada do sistema de localização. 

 

No diagrama mostrado (Fig. 4.20), é possível observar os principais fluxos de 

dados e arquivos referentes aos dois modos de operação do sistema. Os detalhes 
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de funcionamento destes modos de operação, bem como de suas respectivas 

unidades de processamento e fluxo de dados foram explicados nas seções 

anteriores deste capítulo. Aqui é mostrada a composição final da arquitetura do 

sistema. 

Com relação à construção de aplicativos, o sistema segue o mesmo esquema 

adotado para o módulo de odometria, ou seja, foram construídos dois aplicativos, 

sendo o primeiro um programa console, que fica instalado localmente no robô, e um 

programa Win32 (baseado em classes MFC) executado remotamente em um 

microcomputador. 

 Os programas foram desenvolvidos em linguagem VC++, utilizando recursos 

multi-tarefas (“multithreading”). O sistema operacional para os quais estes aplicativos 

foram concebidos é o Windows. 

A Fig. 4.21 mostra a tela do programa console mencionado. Já na Fig. 4.22 

pode ser vista a interface remota de usuário (Win32) mencionada. 

 

 
 Fig. 4.21 – Programa console do sistema de localização. 
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Fig. 4.22 – Interface remota do usuário, do sistema de localização. 

 

A comunicação entre os dois programas é feita via TCP/IP, com o uso de 

“sockets”. O programa console, que é executado localmente no robô, opera como 

servidor. Já o aplicativo de usuário remoto, opera como uma interface-cliente. Há 

“threads” para o gerenciamento de conexões e dados.  

A unidade de processamento "Administração de mensagens" é responsável por 

montar e interpretar os pacotes de envio e recebimento de dados, conforme 

protocolo apresentado no apêndice. O maior fluxo de dados ocorre no sentido da 

plataforma robótica para a interface remota do usuário. Por este motivo, no 

programa console, a administração de mensagens contempla ainda uma fila de 

envio de dados, onde o dado, após ser enviado, aguarda uma confirmação de 

recebimento, para que, caso ocorra algum problema de comunicação, possam ser 

feitas algumas tentativas de retransmissão.   

 

4.10 – A portabilidade do sistema 

 

O sistema foi concebido objetivando-se conter aspectos de portabilidade, ou 

seja, que pudesse ser facilmente aplicável a qualquer ambiente semelhante ao 

usado em seu desenvolvimento. 
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 No sistema proposto, a utilização de redes neurais, com a sua característica de 

aprendizagem, é o principal fator de portabilidade. Com isto o sistema pode ser 

facilmente treinado para operação em novos ambientes. 

Alguns aspectos construtivos também concorrem para a portabilidade. O fato 

de poder ser calibrado para outros ângulos iniciais, possibilitando a criação de 

setores angulares adaptados à constituição física de outros prédios, cujas paredes 

sejam orientadas de forma diferente. 

O sistema permite o armazenamento de mais de um mapa topológico ao 

mesmo tempo, uma vez que os arquivos necessários para localização são 

separados por aplicativo, identificados pelo nome do mapa cadastrado.  
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Capítulo 5 – Resultados, conclusões e trabalhos futuros 
 

O sistema de localização desenvolvido foi testado na prática no ambiente 

operacional de corredores para a solução do problema a que se propôs resolver, do 

rastreamento de posição de uma plataforma robótica. Os resultados de campo são 

apresentados neste capítulo. Alguns resultados referentes ao desempenho das 

redes neurais que compõem o modelo neural apresentado no capítulo 4, também 

serão mostrados. 

O problema da localização global, cuja dificuldade de solução é maior do que a 

apresentada nos problemas de rastreamento de posição, é também discutido (do 

ponto de vista de perspectivas para extensão do trabalho), mediante a realização de 

um experimento específico. 

 

5.1 – Desempenho das redes neurais utilizadas 
 

O desempenho de classificação das redes neurais treinadas foi testado com 

relação ao número de acertos e erros da mesma sob o conjunto de validação. O 

estudo está sendo apresentado desta forma, uma vez que com os testes do sistema 

em campo fica difícil a determinação do desempenho das redes, uma vez que a 

localização ou não de um nó topológico é dependente da calibração feita para o 

limite de corte. 

A Tabela 5.1 mostra o resultado obtido com os classificadores a partir do 

conjunto de validação de cada rede (96 amostras cada conjunto). 

 

Tabela 5.1 – Desempenhos de classificação obtidos com as 
redes neurais utilizadas no sistema de localização, medido 
sob a classificação do conjunto de validação. 

 
Rede Neural Acertos Erros Total 

RN1 
96 

(100%) 

0 

(0%) 

96 

(100%) 

RN2 
95 

(99%) 

1 

(1%) 

96 

(100%) 
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Com isto pode-se constatar que as redes neurais após treinamento com o 

algoritmo de retro-propagação, apresentaram um excelente desempenho, chegando 

a atingir 100% de acertos nos testes realizados, no caso da Rede Neural RN1. Tal 

fato, entretanto, não garante o mesmo desempenho em geral. 

 

5.2 – Testes de campo do sistema de localização para problemas de 
rastreamento de posição 

 

O robô foi testado para o problema de rastreamento de posição, onde 

informamos as coordenadas planares dos nós de origem através da interface 

remota. Todos os testes de campo foram feitos com o robô operando no modo de 

tele-operação, comandado por "joystick". Foram feitos dois experimentos, o primeiro 

colocando o robô no nó topológico "c" e percorrendo um trajeto que passou por 

todos os 6 nós topológicos cadastrados. Observamos que ao informar a pose inicial 

e ativar o modo localização, o robô já indicava na interface que estava sob o nó 

topológico "c". Durante o trajeto o robô pôde reconhecer os nós existentes no 

caminho, "d", "h", "i", "m" e o nó de destino "p". Imediatamente ao reconhecer um nó, 

o robô realizava a correção na odometria, cadastrando as coordenadas do nó 

reconhecido no sistema. Esta correção mencionada pode ser observada na Fig. 5.1. 

A linha vermelha indica a trajetória conforme estimativa feita pela odometria, e a 

linha azul mostra a trajetória corrigida, onde é possível observar pelas mudanças 

abruptas no traçado a identificação de um nó topológico no caminho. Podemos 

mencionar, por exemplo, que o sistema de localização corrigiu as coordenadas da 

odometria, de (1180, 810) para (1240,947), ao identificar o nó topológico "m", 

conforme se vê na Fig. 5.1 (curva azul). Ao compararmos este mesmo ponto (ponto 

onde ocorre mudança de direção à esquerda) na curva vermelha, iremos observar 

coordenadas planares de aproximadamente (1120,1010). Pela figura é possível 

observar ainda que o sistema está indicando que está situado sob o nó topológico 

"p". 
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Fig. 5.1 - Trajetórias do nó topológico "c" ao nó topológico "p", no momento em que 

chega ao destino "p". Curva vermelha: Trajetória estimada pela odometria somente. 

Curva azul: Trajetória estimada pela odometria, corrigida pelo sistema de localização. 

 

Pode-se ver, assim, que os pontos corrigidos (isto é, os pontos mais à direita na 

curva azul) estão sobre uma perpendicular ao eixo x, como deveria ser, a partir da 

planta do ambiente (Fig. 5.2). 

 

 
Fig. 5.2 - Trajetória do nó topológico "c" ao nó topológico "p" indicada 

em relação à planta do ambiente. 
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Entretanto, pôde-se observar durante a execução do experimento que, em 

algumas situações, o robô detectava que havia chegado ao nó topológico antes de 

isto ter fisicamente ocorrido, ou então, que continuava identificando determinado nó 

como válido, um pouco depois de já ter saído da região considerada como nó. Isto 

ocorrendo, a odometria é corrigida, ou mantendo a curva azul sob o nó topológico 

mais tempo, ou se adiantando na correção para o próximo nó a ser atingido. Este 

fato, que pode ser minimizado, entretanto, está diretamente relacionado à calibração 

do limite de corte adotado. Para os experimentos descritos nessa seção foi utilizada 

a calibração norma = 0,3. Não foi observado, no experimento acima descrito, o caso 

do sistema confundir um nó topológico com algum nó incorreto. E em outras 

navegações preliminares realizadas com o robô no ambiente, observaram-se poucas 

ocorrências para este problema. Já para o problema relacionado com o limite de 

corte e calibração, onde o robô indica estar fora de um nó ou dentro dele 

incorretamente, a ocorrência é maior. 

O outro experimento realizado com a plataforma em campo consistiu em 

colocar o robô em outro nó do ambiente, o nó "i" (origem) (vide Fig.5.3), e navegar 

com o uso da tele-operação, no outro sentido, tendo o nó "c" como destino final. 

  

 
Fig. 5.3 - Experimento de campo realizado com o sistema de localização no 

LAC. Imagem tomada a partir do nó topológico "i". 
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Neste experimento, requisitou-se do aplicativo que fosse mostrado o traçado 

das paredes do corredor. Está é uma opção que pode ser ativada, caso as 

coordenadas da planta estiverem cadastradas no sistema. O comportamento do 

sistema de localização foi bastante parecido com o explanado para o experimento 

anterior, compartilhando de problemas e resultados positivos similares. Observe na 

Fig. 5.4, o traçado das trajetórias percorridas referentes a este experimento, quando 

a plataforma robótica já havia atingido o destino (nó topológico "c") e a informação 

do sistema indicando nó "c" pode ser também visualizada nesta figura. É possível 

ver também a correção nas coordenadas de odometria feita pelo sistema ao atingir 

este nó topológico, que passaram a terem valores (180,75). 

 

 
Fig. 5.4 - Trajetórias do nó topológico "i" ao nó topológico "c", no momento em que 

chega ao destino "c". Curva vermelha: Trajetória estimada pela odometria somente. 

Curva azul: Trajetória estimada pela odometria, corrigida pelo sistema de localização. 

Curva rosa: Traçado das paredes do corredor. 

 

Pela Fig.5.5 é possível a comparação dessas trajetórias (Fig.5.4) com relação 

à planta do ambiente. 
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Fig. 5.5 - Trajetória do nó topológico "i" ao nó topológico "c" indicada 

em relação à planta do ambiente. 

 

Outro fato observado é a ocorrência de oscilações nos valores de norma 

mínima obtidos em um determinado ponto, quando a plataforma está parada. Isto 

ocorre pois o sistema está a todo o momento processando informações dos 

sensores, e neste caso (robô parado) estarão ocorrendo variações nos componentes 

do vetor de atributos provocadas por oscilações nos sensores de ultra-som, devido a 

alterações nas reflexões. Ou ainda, o robô pode estar num ponto onde o limiar do 

alcance destes sensores esteja sendo atingido, e por este motivo, em algumas 

leituras são retornados valores e em outras não (ponto "cego"). Se as oscilações na 

norma mínima, resultantes destas variações no sistema de sensoriamento do robô, 

atingirem o patamar do limite de corte calibrado, a saída do sistema de localização 

também pode variar. 

Num caso extremo de calibração, onde o robô se antecipa muito ou se atrasa 

muito ao considerar sua localização em um nó, poderia ocorrer uma distorção na 

odometria de maneira que o robô não conseguisse mais classificar sua posição ao 

passar por um novo nó. Esta suposição consistiria em que o sistema considere que 

permaneceu por tempo excessivo no nó anterior (devido a uma calibração incorreta), 

e fisicamente a plataforma já se moveu até as proximidades de um nó adjacente. 

Neste caso, o vetor de atributos, ainda estaria registrando coordenadas planares nas 

vizinhanças do nó de partida. Com isto, poderia acontecer de o classificador não 

reconhecer o nó visitado, com a odometria continuando a se degradar, e o robô 

ficando perdido. Esta situação, todavia, não foi experimentada na prática pelo 
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sistema, e só cabe mencionar da possibilidade de ocorrência, caso a calibração do 

limite de corte seja feita com valores inapropriados. 

De uma maneira geral, os resultados obtidos para o problema de rastreamento 

de posição foram satisfatórios, ainda considerando que melhoras futuras possam ser 

implementadas. 

 

5.3 – Testes de campo para problemas de localização global - o experimento 
"salas" 

 

O problema da localização global é um problema de domínio mais complexo, 

conforme já mencionado, uma vez que o robô deve localizar-se sem que sua pose 

inicial seja informada. Embora o sistema de localização não tenha sido previsto para 

esta modalidade, realizou-se um experimento de localização global, a fim de testar o 

desempenho do sistema. 

As salas C2-00, C2-04 e C2-06 do LAC foram utilizadas no experimento. Os 

dados foram tomados a partir das entradas destas salas, com o robô posicionado na 

região do batente das mesmas. Vide Fig. 5.6 onde é mostrada uma fotografia com o 

robô em posição de captação de dados. 

 

 
Fig. 5.6 - Experimento de localização global (salas) - ângulo de 

obtenção dos dados. Imagem tomada em face da sala C2-06. 
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No vetor de atributos, foram retiradas as informações referentes às 

coordenadas de odometria, mantendo-se somente os sinais dos sensores de ultra-

som. Como as salas têm as entradas localizadas todas para o mesmo lado relativo, 

foi utilizada apenas uma rede neural (todas se situam no mesmo setor angular). Foi 

feito então o treinamento da rede neural 7-7-3. A convergência da rede, pelo 

treinamento com o algoritmo da retro-propagação, para o critério de parada 

especificado, ocorreu de forma bem mais rápida do que as redes em uso no 

sistema. Pequenas adaptações foram feitas no sistema, para contemplar este 

experimento, não previsto inicialmente.  

O sistema foi capaz de identificar as salas, cujos padrões foram treinados. 

Entretanto, para este tipo de problema, como era de se esperar, o sistema não se 

mostrou tão robusto quanto para os problemas de rastreamento de posição. Houve 

ocorrências de uma sala ser confundida com a outra, e oscilação de uma resposta 

para outra ao movimentar o robô nas vizinhanças do perímetro de aquisição de 

dados.  

Abaixo é mostrado na Fig. 5.7, o sistema indicando o reconhecimento da sala 

C2-04, quando o robô estava posicionado na entrada desta sala. 

 

  
Fig. 5.7 - Interface Remota de Usuário indicando o reconhecimento da 

sala C2-04. 

 

Com este experimento, todavia, foi possível mostrar que o sistema poderá ser 

melhorado a fim de ser utilizado também em pesquisas de localização global. 

 

5.4 – Conclusões e considerações finais 
 

O sistema de localização desenvolvido mostrou um desempenho 

razoavelmente satisfatório em campo, sobretudo na solução de problemas de 

rastreamento de posição em ambientes internos, para o qual o mesmo fora 

projetado. Foi verificada robustez na separação das classes correspondentes a cada 

nó topológico do mapa.  
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O resultado obtido com a correção da odometria mostrou que o traçado da 

trajetória corrigida possibilita a obtenção de uma curva, que apesar de não estar 

isenta de erros, consegue prover um resultado melhor do que o traçado quando o 

sistema está operando somente em "dead-reckoning", onde os erros são 

acumulados continuamente ao longo da navegação realizada. 

Podemos considerar ainda, de uma maneira geral, que apesar de o sistema 

ainda não se encontrar em uma versão otimizada, o mesmo foi capaz de resolver o 

problema proposto e possibilita contribuições ao estudo de autonomia em robótica 

móvel.  

As redes neurais utilizadas apresentaram aprendizado adequado, 

proporcionando um desempenho de classificação sob o conjunto de validação muito 

bom, demonstrando generalização, além de se mostrarem eficientes para solução 

do problema de localização em campo, comprovando o seu alto poder 

computacional.  

Com relação à problemática da localização global, o teste realizado possibilitou 

verificar que o sistema pode ser ampliado no futuro para a solução de problemas de 

âmbito mais complexo. 

 

5.5 – Trabalhos futuros 

 

Um campo de pesquisa futura para continuação do trabalho desenvolvido é o 

desenvolvimento de um sistema de localização global, capaz de resolver com 

robustez este tipo de problema. Neste sistema poderiam ser incluídos elementos de 

localização ativa, onde o robô ao constatar que se encontra perdido ou em dúvida, e 

verificar, por exemplo, a presença de um marco de localização, como uma sala com 

a porta aberta, que possa ser reconhecida como um nó topológico, poderia assim 

diminuir a incerteza com relação à sua localização. 

Outro trabalho que pode ser realizado, é a implementação de um sistema de 

navegação autônoma, a partir do sistema de localização desenvolvido. 

Poderia ainda ser integrado no sistema, o mapeamento do ambiente feito pelo 

próprio robô, e de tal forma, a constituir um sistema de mapeamento e localização 

simultâneos (SLAM). 

Com relação aos sensores utilizados, pode-se tentar buscar um melhor 

desempenho do sistema introduzindo sensores mais precisos, como por exemplo, a 
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utilização de sensores de varredura a laser, ao invés do ultra-som. Pode-se ainda, 

introduzir sensores na parte traseira da plataforma que já está preparada para isto. 

Com sensores na parte traseira, os atuais pontos "cegos" causados pelo alcance 

dos sensores de ultra-som, poderiam ser compensados pela existência de outros 

sensores que poderiam detectar a presença de paredes ou obstáculos na parte 

traseira. 

Outra possibilidade futura, é a utilização de imagens captadas por uma câmera 

de vídeo instalada na plataforma, para o reconhecimento de marcos de localização, 

complementando o vetor de atributos atual. 

Enfim, as possibilidades futuras de pesquisa são inúmeras, e o trabalho atual 

pode ser considerado um passo na busca do desenvolvimento de um sistema de 

robótica móvel autônomo. 
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Apêndice A – Protocolo de comunicação entre os 
aplicativos 

 

Para comunicação de dados é utilizado um protocolo proprietário, baseado em 

ASCII. A fim de garantir a integridade dos dados e permitir a certificação de que o 

dado recebido está completo, as mensagens trocadas entre cliente (computador 

remoto) e servidor (robô), são compostas de: 

 

< BoM Tipo; Mensagem; ChksumH ChksumL EoM> 

 

Onde: 

BoM  = Inicio de mensagem = caractere $ 

Tipo    = Identificador da mensagem, representado o comando que a 

mensagem representa, podendo ser, por exemplo: 

POSE_INICIAL / TRANSM_DADOS / MENSAGEM / 
RESPOSTA_OK / RESPOSTA_NOK 

 
Mensagem = Dados a serem transmitidos 

ChksumH  = Byte mais significativo do Checksum, hexadecimal convertido em 

ASCII 

ChksumL  = Byte menos significativo do Checksum, hexadecimal convertido 

em ASCII 

EoM  = Fim de mensagem = caractere € 

 
Com os caracteres BoM e EoM é possível garantir que a mensagem recebida 

remotamente está completa. Com os Bytes do Checksum, é possível confirmar a 

integridade dos dados recebidos (tipo e mensagem), e se não ocorreu falha no envio 

das informações, ou caracteres invertidos. O Checksum é feito a partir da cadeia de 

caracteres <Tipo; Mensagem>, sendo feita a somatória do código numérico ASCII 

de cada caractere contido nesta cadeia, multiplicado por sua correspondente 

posição no "string". O resultado desta conta, convertido em hexadecimal, é 

armazenado em ChksumH e CkksumL (através de caracteres ASCII).  

Falhas na transmissão de dados, ou interferências, podem ocorrer no processo 

de comunicação, principalmente considerando que a comunicação será feita via 
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comunicação sem fio, assim, optou-se por utilizar a estrutura acima descrita, 

proporcionando uma maior segurança na comunicação. 

Para comunicação entre os programas, seguindo o protocolo acima descrito, 

utilizam-se as mensagens: 

 

Protocolo1: Mensagens da plataforma robótica para a interface remota 

  

<$ TRANSM_DADOS; 

x;y;teta;x_corr;y_corr;teta_corr;B_M;US1;US2;US3;US4;US5;US6;US7;ChksumH ChksumL €> 

 <$ ALFA_INFO;Alfa1;Alfa2;Alfa3;Alfa4; ChksumH ChksumL €> 

<$ STATUS_ANGULAR; status_angular; setor_angular; ChksumH ChksumL €> 

<$ STEP_10VET; step; ChksumH ChksumL €> 

<$ COUNT_VET_NO; step; ChksumH ChksumL €> 

<$ LOCALIZACAO_RN; classe;dmin; ChksumH ChksumL €> 

<$ MENSAGEM; Mensagem para o usuário; ChksumH ChksumL € > 

 

Protocolo2: Mensagens da interface remota para a plataforma robótica 

 

<$ POSE_INICIAL;x0;y0;teta0; ChksumH ChksumL € > 

<$ REDEFINIR_POSE;x;y;teta; ChksumH ChksumL € > 

<$ CALIBRAR_LIMITE; limite_corte; ChksumH ChksumL €> 

<$ COMANDO; <Cod_Comando>;<Parametro_comando>; ChksumH ChksumL €> 

<$ RESPOSTA_OK;Ok!; ChksumH ChksumL €> 

 <$ RESPOSTA_NOK;Nok; ChksumH ChksumL €> 

 

Protocolo3: Comandos <Cod_Comando>;<Parametro_comando> 

CALIBRAR_ANGULO_INICIAL; nome_mapa 

ADQUIRIR_10_VETORES;rotulo 

CARREGAR_MAPA;nome_mapa 

SALVAR_VETORES_NO; 

SAIR; 

ATIVAR_LOCALIZACAO; 

GRAVAR_TXT_RN; 
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Apêndice B – Sobre a aquisição de amostras para 
composição dos conjuntos de treinamento e teste 
 

Na seção 4.5.3, já foi apresentado o procedimento para aquisição de dados que 

irão compor os conjuntos utilizados para o treinamento das redes neurais, sendo que 

este treinamento faz-se necessário para instalação do sistema de localização em um 

novo ambiente operacional. Serão apresentados a seguir alguns detalhes sobre esta 

aquisição de amostras, incluindo um fluxograma de seqüência para composição dos 

conjuntos com estes dados (Fig. B.1). 

Durante o processo de aquisição de vetores de atributos de um nó topológico, a 

plataforma realiza pequenos movimentos de translação para frente e para trás, 

sempre observando que o robô se mantenha fisicamente total ou parcialmente 

dentro da região que delimita este nó. A respeito da orientação da plataforma, 

podemos mencionar que é possível adquirir dados, para qualquer ângulo válido, isto 

é, que esteja compreendido pelos setores angulares calibrados para o ambiente 

operacional em questão (dentro da tolerância de ± 30o). Entretanto, para o sistema 

experimentado nesta pesquisa, não foram coletados dados em diversos ângulos de 

forma proposital e procedural, e as variações angulares obtidas durante a 

amostragem de dados foi ocasionada por fatores práticos na movimentação da 

plataforma de maneira aleatória. 
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Fig. B.1 - Fluxo de seqüencia para amostrar os vetores de atributos e compor os conjuntos de 

testes e treinamento. 
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A fim de mostrar numericamente alguns dados, serão informadas amostras de 

vetores de atributos obtidas para os nós topológicos do LAC, através do 

procedimento descrito acima. A tabela B.1 fornece dados referentes à rede RN1, e a 

tabela B.2 dados referentes à RN2. Os dados apresentados são as componentes de 

alguns dos vetores de atributos amostrados, antes do pré-processamento 

(normalização). 

 

Tabela B.1 – Valores numéricos dos vetores de atributos adquiridos nos 
nós topológicos do LAC, para a rede neural RN1. 

 
Nó x y US1 US2 US3 US4 US5 US6 US7 
c 203,828 71,432 49 47 0 0 0 59 51 
c 185,070 72,690 49 48 0 0 75 59 51 
c 208,516 69,444 51 49 0 0 0 55 50 
c 163,205 74,157 49 49 0 0 83 59 50 
d 899,403 72,838 54 51 138 128 121 51 42 
d 935,497 77,819 57 56 108 97 92 43 39 
d 920,000 75,000 58 54 122 110 107 46 40 
d 901,469 244,568 57 56 113 103 94 44 39 
h1 1252,710 79,047 221 212 63 55 57 59 17 
h1 1260,860 85,510 213 108 54 45 48 49 33 
h1 1215,170 216,450 209 91 52 46 50 56 21 
h1 1204,110 210,722 216 142 64 59 61 57 14 
h2 1236,630 77,570 62 58 45 28 62 197 160 
h2 1240,000 75,000 62 58 41 23 60 196 162 
h2 1570,370 226,116 62 61 38 20 56 194 165 
h2 1570,370 226,116 62 59 38 21 56 194 164 
i 1240,230 510,996 508 502 146 493 495 52 48 
i 1232,270 510,498 504 507 154 474 504 53 45 
i 1240,000 511,000 508 496 148 471 497 51 45 
i 1670,520 943,635 505 493 141 452 491 53 49 

m1 1241,850 947,115 54 35 33 29 26 62 59 
m1 1233,590 946,472 57 42 40 35 31 66 87 
m1 1248,220 949,181 57 36 32 45 18 59 56 
m1 1237,150 947,702 58 43 40 34 29 65 83 
m2 1240,300 933,965 24 22 55 0 289 76 128 
m2 1240,230 949,540 34 27 67 75 90 92 125 
m2 1236,650 948,273 30 26 32 71 90 86 127 
m2 1239,140 938,893 28 21 62 65 86 83 129 
p 911,899 941,943 48 47 106 116 115 55 49 
p 903,094 938,982 53 48 113 116 136 57 48 
p 920,000 947,000 47 44 99 103 125 58 52 
p 912,574 1142,990 44 41 88 198 120 63 53 
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Tabela B.2 – Valores numéricos dos vetores de atributos adquiridos nos 
nós topológicos do LAC, para a rede neural RN2. 

 
Nó x y US1 US2 US3 US4 US5 US6 US7 
c 180,058 78,899 58 58 97 166 167 49 43 
c 181,231 76,500 55 54 162 167 166 52 44 
c 178,696 74,610 56 53 89 162 162 58 48 
c 180,000 75,000 57 54 74 163 167 54 48 
d 908,752 70,227 50 47 103 111 0 54 47 
d 908,008 70,009 50 47 106 111 0 54 51 
d 920,000 75,000 48 46 116 0 170 55 49 
d 946,992 -35,630 49 49 109 0 168 52 48 
h1 1640,250 394,171 25 56 192 181 85 128 122 
h1 1233,860 65,335 24 57 180 168 75 139 204 
h1 1238,900 71,152 25 49 187 175 81 134 132 
h1 1242,900 76,464 31 37 192 181 84 134 124 
h2 1237,470 78,953 172 75 286 197 195 52 47 
h2 1240,820 72,223 174 80 257 204 116 52 47 
h2 1238,370 76,926 171 77 286 200 99 52 46 
h2 1236,760 81,075 171 74 284 195 117 53 50 
i 1227,760 514,416 56 54 317 149 145 486 494 
i 1237,340 511,794 55 53 329 308 158 491 495 
i 809,253 202,905 62 60 316 297 139 491 488 
i 825,130 199,429 62 59 330 312 159 498 489 

m1 1243,590 943,046 74 359 93 179 201 50 43 
m1 1235,680 946,189 82 91 101 175 192 48 41 
m1 1213,150 950,584 78 111 107 180 199 50 39 
m1 1209,470 949,946 80 93 94 177 196 46 41 
m2 1239,990 948,594 172 170 65 59 38 34 29 
m2 1219,490 949,110 172 169 61 55 36 37 33 
m2 1221,040 946,093 171 203 63 56 39 37 30 
m2 1224,220 909,381 79 157 97 92 62 28 24 
p 930,918 948,246 45 42 191 129 122 59 50 
p 907,170 946,040 45 43 0 912 104 57 51 
p 933,096 924,406 44 43 0 128 121 58 51 
p 942,664 925,164 44 43 194 134 128 58 54 

 

 

 


