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Resumo

Um componente fundamental no sistema de um robô móvel consiste na habili-
dade de localizar-se acuradamente, o que envolve estimar sua postura em relação
a uma representação global do espaço. A especificação geral de uma abordagem
de localização baseada em dados sensoriais possui uma estimativa inicial da pos-
tura do robô e usa os dados coletados pelos sensores, em conjunto com um mapa
do ambiente, para produzir uma estimativa mais precisa da postura, que oferece
um valor de maior confiança em relação à postura real do robô. Uma dificuldade é
que os dados sensoriais são corrompidos por erros de medidas derivados de diver-
sas fontes, como rúıdos, quantização, dispositivos de digitalização, deslizamentos
do robô, entre outras. Sensores distintos medem diferentes propriedades f́ısicas,
corrompidas por diversos erros de medida. O uso de dados oriundos de vários
sensores fornece informação redundante e complementar, que pode ser processada
para derivar uma estimativa combinada com o objetivo de aumentar a confiança
na estimativa final da postura. Nesta dissertação é proposto ELViS, um sistema
que estima a localização de um robô móvel equipado com odômetros, uma câmera
de v́ıdeo e um semi-anel frontal de 8 sonares, o qual opera, com sucesso, em um
ambiente interno, estruturado e estático. Assume-se que o robô navega sobre
uma superf́ıcie plana e que diversos segmentos de retas possam ser identificados
nas imagens do ambiente. Para aumentar a seletividade dos marcos visuais e
diminuir a complexidade computacional no processamento e correspondência dos
dados com os modelos, elementos do ambiente são representados por modelos
minimalistas, possibilitando o uso do ELViS em um grande número de aplicações
onde o custo ou tempo de execução sejam fatores limitantes. ELViS foi imple-
mentado e testado utilizando dois estimadores baseados em Filtro de Kalman. Os
resultados, obtidos com robôs reais e em simulações, indicam direções bastante
promissoras.



Abstract

A key component of a mobile robot system is the ability to localize itself ac-
curately, which involves estimating its pose with respect to some global repre-
sentation of space. The general specification of a sensor-based localization ap-
proach starts with an initial estimate of the robot’s pose and uses sensor data
in conjunction with a map to produce a refined pose estimate that has an in-
creased confidence about the true pose of the robot. One of the main difficulties
is that sensor data is corrupted by measurement errors. These errors can arise
from noise, quantization, digitalization artifacts, wheel slippage, and other such
sources. Different sensors measure different physical properties, which are cor-
rupted by different sources of measurement errors. The use of data from multiple
sensors provides redundant and complementary information that can be processed
to obtain a combined estimate aiming at an increase in the confidence of the fi-
nal pose estimate. In this work we propose ELViS, a system that estimates the
localization of a mobile robot equipped with odometers, a video camera and a
frontal semi-ring of 8 sonar sensors, and that operates successfully in stationary
and structured indoor environments. It is assumed that the robot navigates on
flat surfaces and that straight lines can be identified in the environment image
acquired by the camera. To increase selectivity of the landmarks and reduce com-
putational complexity in data processing and matching to the map, environment
features are represented using minimalist models in the map. This allows the use
of ELViS in a large number of applications where tight budget or execution time
constraints exist. ELViS has been implemented and tested using two estimators
based on the Kalman Filter. The results, obtained with the real robots and in
series of simulation runs, indicate promising directions.
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5.1 Mapa de Profundidades denso obtido com um sonar rotatório e o
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dados reais, para EKF e UKF. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
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e projeções extráıdas por iteração. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
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laterais e odômetros com dados reais para o UKF. . . . . . . . . . 132
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I.2 Posicionamento do robô do interior da estrutura de calibração . . 158
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RMS Erro Médio Quadrático (Root Mean Square)

RTPF Filtro de Part́ıculas em Tempo Real (Real Time Particle Filter)

SCAAT Uma retrição por vez (Single-constraint-at-a-time)

SfM Estrutura a partir do Movimento (Structure from Motion)
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Convenções e Lista de Śımbolos

Na notação das fórmulas, as seguintes convenções foram utilizadas:

• letras maiúsculas em negrito são matrizes, exemplo: P;

• AT é a matriz transposta de A;

• os elementos que compõem uma matriz são exibidos da seguinte forma:
(

x1 x2

x3 x4

)

, sendo x1, x2, x3 e x4 os elementos da matriz;

• os elementos que compõem uma matriz com apenas uma linha podem ser

exibidos da seguinte forma: [x1, x2, x3], sendo x1, x2 e x3 os elementos da

matriz;

• letras minúsculas em negrito são vetores (matrizes com apenas uma coluna),

exemplo: x;

• śımbolos com uma barra em cima representam estimativas, exemplo: x̄ é

uma estimativa do vetor aleatório x;

• śımbolos com um acento circunflexo em cima representam estimativas ótimas,

exemplo: x̂ é uma estimativa ótima do vetor aleatório x;

• ı́ndice entre parênteses é um ı́ndice temporal discreto, exemplo: x(i), X(i);

• ı́ndice superescrito em vetor ou escalar indica elemento de um conjunto; em

uma matriz pode indicar coluna ou linha, exemplo: X(i), Y(i)(n), p(i);

• Ex[.] é o operador expectativa em função da variável x;

• variáveis, valores ou ı́ndices separados por | representam uma correlação

temporal de eventos, indicando que o elemento à direita de | precede o

elemento à esquerda. Usado para indicar ou referenciar uma probabilidade

condicional. Por exemplo, p(x|y) representa a probabilidade de ocorrer o

evento x dado a ocorrência do evento y. Já em x(n|n − 1) o ı́ndice n|n− 1

indica que a distribuição de probabilidades que a variável aleatória x segue

é relativa a um evento no instante n, considerando determinadas condições

do instante n − 1;



Três sistemas de coordenadas são usados durante o trabalho, dois represen-

tando espaços tridimensionais e um representado um espaço bidimensional.

• (X, Y , Z) define o sistema de coordenadas associado ao ambiente em que o

robô se desloca, fixo num ponto arbitrário. O plano definido pelos eixos X

e Y , plano XY , coincide com o plano de deslocamento do robô e é chamado

de plano horizontal. O eixo Z define a orientação vertical;

• (XC , YC , ZC) define um sistema de coordenadas associado à câmera de

v́ıdeo acoplada ao robô. O centro C do sistema de coordenadas corresponde

ao centro da câmera, o eixo XC é perpendicular ao plano de projeção da

câmera, que por sua vez é paralelo ao plano definido pelos eixos YC e ZC , o

plano YCZC .

• (U , V ) define um sistema de coordenadas associado ao plano de projeção

da câmera. Sua origem se localiza no canto esquerdo inferior do plano de

projeção, sendo U paralelo a YC e V paralelo a ZC .

Os seguintes śımbolos serão utilizados:

śımbolo descrição

x, y, θ parâmetros que indicam a posição (x, y) e orientação

(θ) sobre o plano de deslocamento do robô em relação

a um referencial absoluto

Y(n) matriz contendo observações sensoriais coletadas a

partir do instante inicial até o instante n

corry(i|i − 1) vetor gerado pelo estimador a partir das observações

para corrigir a estimativa prevista da postura, antes

de passagem pelo bloco de ganho do estimador

corrx(i|i − 1) vetor gerado pelo estimador a partir das observações

para corrigir a estimativa prevista da postura, após

passagem pelo bloco de ganho do estimador

DL distância percorrida pela roda esquerda do robô entre

dois instantes de tempo

DR distância percorrida pela roda direita do robô entre

dois instantes de tempo

dm distância percorrida pelo centro de massa do robô en-

tre dois instantes de tempo

continua. . .



śımbolo descrição

δθm variação da orientação do robô entre dois instantes de

tempo

N representação da distribuição probabiĺıstica normal,

ou gaussiana

f(.) função não-linear que representa o modelo de

dinâmica do robô

F matriz que representa o modelo de dinâmica do robô

linearizado

derr variável aleatória que segue distribuição gaussiana e

modela a incerteza associada à dm

δθerr variável aleatória que segue distribuição gaussiana e

modela a incerteza associada à δθm

σ2
dm(n) variância de derr

σ2
δθm(n) variância de δθerr

σdm

dm
coeficiente que determina a participação do

parâmetro d2
m no valor de σ2

dm(n)

σδθm

dm
coeficiente que determina a participação do

parâmetro δθm
2 no valor de σ2

dm(n)

σdm

δθm
coeficiente que determina a participação do

parâmetro d2
m no valor de σ2

δθm(n)

σδθm

δθm
coeficiente que determina a participação do

parâmetro δθm
2 no valor de σ2

δθm(n)

obs(n) vetor que agrupa as observações dos odômetros,

dm(n) e δθm(n)

Fobs matriz que representa a parte do modelo de dinâmica

do robô linearizado que corresponde a contribuição

das observações dos odômetros

Px matriz de covariância da estimativa da postura do

robô

Q matriz de covariância aditiva indicando o aumento de

incerteza na estimativa da postura do robô relativo às

observações dos odômetros

Qobs matriz de covariância das observações dos odômetros

β ângulo interno do arco de circunferência que repre-

senta o alcance de um sonar

continua. . .



śımbolo descrição

k número de observações do sonar que estão sendo usa-

das na etapa de validação

kmin número mı́nimo de observações do sonar necessárias

para validar um elemento sendo observado

α ângulo formado na intersecção entre elemento obser-

vado pelo sonar e a trajetória do robô

γj,j−1 relação adotada na validação das observações dos so-

nares que, em caso da validação confirmar o elemento

observado, representa o seno de α

χ2 representa a própria distribuição probabiĺıstica χ2

s2
γ variância do conjunto formado pelos k − 1 γj,j−1 ob-

tidos durante a validação

σ2
obsmedia variância da pdf gaussiana que a variável aleatória γ

deveria obedecer caso a hipótese que esteja se obser-

vando um elemento válido seja verdadeira

ωj,j−1 vetor composto pelas variáveis
dk,1

k−1
e yj,j−1, usadas

para obter a variável aleatória γj,j−1

Σωj,j−1 matriz de covariância do vetor ωj,j−1

Fγ linearização da função que recebe como entrada ωj,j−1

e retorna γj,j−1

rwall, θwall parâmetros que descrevem um elemento mapeado

usado pelo modelo de observação dos sonares

h(.) função não-linear que representa o modelo de ob-

servação. Recebe como entrada a postura do robô e

retorna a observação esperada do sensor para a pos-

tura entrada

H linearização da função h(.)

u, v coordenadas de um ponto no plano de projeção da

câmera de v́ıdeo

u0, v0 coordenadas que indicam o centro do plano de

projeção da câmera de v́ıdeo

fu , fv parâmetros do modelo de câmera adotado represen-

tando a distância focal na direção das coordenadas u

e v, respectivamente

continua. . .



śımbolo descrição

m parâmetro que caracteriza uma projeção de reta ver-

tical extráıda de um quadro de v́ıdeo. Indica o valor

da tangente entre a reta e a direção vertical da ima-

gem

R matriz de rotação usada na equação de transformação

de coordenadas

C matriz de translação usada na equação de trans-

formação de coordenadas

Cij correlação cruzada entre os PMCs das projeções das

retas verticais i e j

F
(k)
shift função auxiliar usada para determinar o conjunto de

associações entre projeções de retas verticais e ele-

mentos mapeados. Essa função concentra as carac-

teŕısticas espaciais das associações

Sck função usada para determinar o conjunto de asso-

ciações entre projeções de retas verticais e elemen-

tos mapeados. Essa função combina caracteŕısticas

espaciais e fotométricas das associações

ushift distância entre a projeção esperada de um elemento

mapeado e a projeção do quadro atual associada à

mesma

limstart,

limend

limiares dos valores dos pixels usados durante o afina-

mento das bordas ressaltadas na convolução do qua-

dro com o filtro apresentado na equação 6.4

Lh valor adotado para o número de pixels que devem ser

observados antes de interromper a geração de uma

seqüência a partir da imagem pré-processada

rangederiv parâmetro que define o número de pixels de uma

cadeia que são considerados para determinar a in-

clinação do segmento em torno de cada pixel com

objetivo de determinar se a cadeia pode ser conside-

rada ou não um segmento de reta, considerando que

todos os pixels de um segmento precisam apresentar

inclinação similar

continua. . .



śımbolo descrição

limderiv parâmetro que define o quanto a inclinação local dos

pixels de uma cadeia podem variar para que a cadeia

possa ser considerada um segmento de reta

uprox, mprox limiares que indicam que, se as diferenças entre os

valores dos parâmetros u e m, respectivamente, de

dois segmentos ficarem abaixo de uprox e mprox, então

os segmentos fazem parte da mesma projeção de reta

vertical

limnumpix determina o número mı́nimo de pixels necessários

para que um conjunto de seqüências de pixels que

representa uma reta vertical seja aceito

mmin, mmax delimitam a faixa de inclinações que um conjunto

de cadeias de pixels que representa uma reta verti-

cal pode apresentar para ser considerado uma reta

vertical –

nlateral indica o comprimento dos vetores compõem o PMC.

O comprimento de cada vetor é dado por 1+2.nlateral

αprox determina o espalhamento dos pontos sigma na trans-

formada Unscented usada para determinar a janela

de busca espacial. Quanto menor α, mais próximos

os pontos sigma ficarão e menor o risco de incon-

sistências serem geradas

xmin, xmax valores do afastamento máximo e mı́nimo que um ob-

jeto pode estar da câmera para ser considerado

cjanela determina o tamanho da janela de busca obtida

quando mais de uma projeção estiver associada à reta

vertical

Cmin limiar de corte para rejeitar associações entre

projeções do quadro atual e do quadro anterior

usando a medida de similaridade Cij baseada nos

PMCs

mprojs número máximo de projeções usadas para obter o

PMC das retas verticais

continua. . .
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uextra indica o quanto se permite que a projeção esperada

de um marco potencialmente observado fique distante

dos limites do plano de projeção

dushift,1,

dushift,2,

dushift,3,

dushift,4

indicam as diferenças máximas entre os ushift da pri-

meira e da última associações de uma seqüência de

associações ordenada por ushift para que a mesma

seja aceita para o próximo passo do algoritmo de as-

sociação entre projeções extráıdas do quadro de v́ıdeo

e elementos mapeados

uShiftmult coeficiente usado na determinação do conjunto asso-

ciações entre projeções extráıdas do quadro de v́ıdeo

e elementos mapeados

uSshiftatt,lim coeficiente usado na determinação do conjunto asso-

ciações entre projeções extráıdas do quadro de v́ıdeo

e elementos mapeados

Nproj,assoc indica quantas vezes um mesmo elemento do ambi-

ente deve ser identificado em quadros consecutivos

através da associação de projeções entre quadros para

poder ser considerado como sendo observado

Nmarco,assoc indica quantas vezes consecutivas um mesmo ele-

mento mapeado deve ser associado a um mesmo ele-

mento sendo observado para que a associação possa

ser usada para corrigir a postura do robô
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6.5 Associação de projeções às retas verticais . . . . . . . . . . . . . . 78

6.5.1 Restrição por janela de busca espacial . . . . . . . . . . . . 80

6.5.2 Restrição por Perfil Médio de Cor . . . . . . . . . . . . . . 89

6.5.3 Determinação do conjunto de associações válidas . . . . . 90

6.5.4 Considerações sobre a medida de similaridade . . . . . . . 91

6.5.5 Algoritmo para determinar as associações válidas entre re-

tas verticais e projeções . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

6.6 Modelo de Marcos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

6.6.1 Associação entre marcos e retas verticais . . . . . . . . . . 95

6.6.2 Formação e comparação entre os conjuntos de projeção por

disposição espacial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

6.6.3 Descrição do algoritmo de associação . . . . . . . . . . . . 99

6.6.4 Obtenção das observações esperadas a partir dos marcos . 103

6.6.5 Jacobiano do Modelo de Marcos . . . . . . . . . . . . . . . 103

6.7 Implementação - distância entre quadros processados . . . . . . . 104
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1 Introdução

Segundo Dudek e Jenkin (2000), a robótica móvel é uma área de estudos que

se preocupa com o controle de véıculos autônomos e semi-autônomos. Essa

área combina conhecimento de diversas outras áreas, como inteligência artifi-

cial, mecânica, teoria de controle, entre outras, objetivando a navegação do robô

com intuito de atingir alguma meta.

Dentre as diversas aplicações da robótica móvel, pode-se citar alguns exem-

plos:

• robôs para servir em hospitais, transportando suprimentos médicos, re-

feições ou medicamentos;

• mini-submarinos autônomos para exploração de naufrágios ou para veri-

ficações em plataformas de petróleo;

• dispositivos que permitam o acompanhamento médico de pacientes remo-

tamente;

• robôs para exploração espacial, tanto no solo de outros planetas como em

suas órbitas;

• robôs para entretenimento, como o Aibo, o cachorro-robô da Sony.

Para navegar com sucesso, é necessário determinar a postura do robô em

relação aos elementos com os quais precisa interagir. Esse problema é conhecido

como determinação da Localização, fundamental no estudo dos robôs móveis, e

é considerado como um dos mais importantes na área, conforme Cox e Wilfong

(1990). A determinação da Localização implica na determinação de um conjunto

pré-determinado de parâmetros que define a postura do robô. A postura de um

robô em um ambiente como o descrito pode ser determinada pelas suas coorde-

nadas x e y na superf́ıcie de deslocamento em relação a um sistema cartesiano

referencial (posição do robô no plano), e sua orientação θ (para onde a frente

do robô aponta) em relação a esse sistema. Por exemplo, para um robô-avião, a
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postura pode ser representada pelas três coordenadas do seu centro de massa, e

suas inclinações em relação aos três eixos de coordenadas do ambiente.

Para determinar a postura do robô à medida que o mesmo se movimenta, é

necessário obter alguma informação a respeito do deslocamento realizado. Essa

informação pode ser: i) os acionamentos que provocam o deslocamento (como a

aceleração sendo imposta ao robô), ii) as observações do deslocamento (o quanto

o robô se moveu entre dois pontos, por exemplo), ou iii) as observações da própria

postura do robô (a latitude e longitude em que o robô se encontra, por exemplo).

Seja qual for o tipo de informação dispońıvel, um algoritmo de determinação

da localização deve levar em conta o fato que essas informações estão corrompi-

das por sinais indesejados, chamados de rúıdos ou incerteza da informação, e é

imposśıvel separar esses sinais das informações desejadas observando apenas as

próprias informações.

O problema da determinação da localização pode ser dividido em duas ca-

tegorias. A primeira, conhecida por Localização Global, consta em determinar

a localização sem conhecer previamente a postura inicial. A segunda etapa é

conhecida por Rastreamento ou Localização Local. Nessa categoria, existe uma

estimativa inicial da postura, que deve ser atualizada conforme o robô se desloca.

O rastreamento é uma tarefa muito requisitada durante a navegação, pois é

através da postura atualizada do robô que se pode tomar uma decisão do que

fazer em seguida. Quanto menor o tempo gasto para determinar a postura, mais

tempo pode ser destinado à tomada de decisão pelo algoritmo de navegação.

O foco deste trabalho está na Localização Local (aqui chamada apenas por

Localização) de robôs móveis que se deslocam por superf́ıcies planas em ambien-

tes internos. Esse tipo de ambiente é caracterizado pela existência de superf́ıcies

planas, paredes verticais, portas, janelas, móveis, adornos e outros objetos, for-

mando um ambiente cuja caracteŕıstica principal é a abundância de elementos

geométricos retangulares, dispostos paralelamente ou ortogonalmente ao plano

de deslocamento do robô. Como exemplos desse tipo de ambiente podem-se ci-

tar escritórios, escolas, apartamentos, hospitais e centros comerciais. É esperado

que a maioria dos elementos presentes nesses ambientes não se movam. Exceção

é feita para um número reduzido de pessoas circulando. O número de pessoas

deve ser pequeno o suficiente de modo que elas não bloqueiem por muito tempo

a observação do ambiente pelo robô.
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1.1 Objetivo

Neste trabalho é proposto um estimador para rastrear a postura de um robô que

se movimenta por um ambiente interno conhecido, fazendo uso de sonares e de

uma câmera de v́ıdeo rigidamente fixados a ele, de odômetros que monitoram o

deslocamento do conjunto (robô e seus sensores) e que seja capaz de operar em

tempo real fazendo uso de um processador de capacidade moderada (por ex., um

Pentium 4 1.5GHz).

Reconhecendo que acurácia e baixo custo (financeiro e computacional) geral-

mente são requisitos conflitantes, procura-se atingir um equiĺıbrio entre a acurácia

e o tempo de execução, fixando o processador.

1.2 Justificativa

Teoricamente, a qualidade da estimativa da postura que se pode obter é proporci-

onal à qualidade da informação dispońıvel sobre a postura. Quanto mais sensores

observarem a postura ou o deslocamento do robô e quanto maior for a acurácia

desses sensores, maior a probabilidade de se obter uma estimativa mais acurada

da postura.

Além de potencialmente aumentar a acurácia da estimativa da postura, o

uso de mais de uma fonte sensorial pode fornecer maior robustez contra erros

grosseiros gerados pelas próprias fontes sensoriais, que poderiam conduzir a es-

timativas muito distantes da localização real do robô. Esses erros grosseiros são

originados tanto de problemas de funcionamento dos sensores como também de

má interpretação das leituras, que podem ocorrer por situações não previstas ou

não modeladas. Com duas ou mais fontes sensoriais observando a postura, pode-

se determinar com mais segurança quando uma observação que resulta em uma

postura muito diferente da esperada é um erro grosseiro ou não.

A escolha pelo uso de sonares e visão monocular (cujo sensor é a câmera de

v́ıdeo) como fontes de informação para estimar a postura pode ser justificada pelo

fato de que esses sensores apresentam caracteŕısticas complementares. A primeira

caracteŕıstica complementar diz respeito ao alcance dos sensores. Enquanto os

sonares têm alcance limitado em alguns metros (3 metros para os sonares usados

neste trabalho), a visão monocular atinge alcances bem maiores, da ordem de

algumas dezenas de metros, podendo aumentar conforme a regulagem da distância

focal da câmera.
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A segunda caracteŕıstica complementar diz respeito à acurácia que se pode

obter a partir de cada tipo de sensor. Os sonares são capazes de observar com

precisão e acurácia a distância do robô a elementos do ambiente, porém têm

dificuldade em determinar a direção em que eles se encontram; já a visão mono-

cular consegue determinar a direção com acurácia, mas não a profundidade do

elemento, conforme ilustra a figura 1.1.

Essas diferenças no modo em que observam o ambiente geram efeitos diferen-

tes na estimativa de cada parâmetro da postura (x, y , θ). A visão monocular

consegue fornecer melhores estimativas para o parâmetro θ, enquanto que os so-

nares oferecem melhores estimativas dos parâmetros x e y.

  Câmera realizando uma observaçãoSonar realizando uma observação

Cone de alcance
do sonar

Plano de projeção visual

Figura 1.1: Uma leitura do sonar retorna a distância do objeto mais próximo
dentro de um cone de atuação (esquerda), enquanto que um quadro capturado
pela câmera pode fornecer a direção de um objeto, mas não sua profundidade

(direita).

A escolha do uso de sonares em vez de sensores a laser se deve ao custo. Apesar

de fornecer leituras muito mais acuradas, o sensor de profundidade baseado em

laser ainda é um sensor caro, enquanto que os sonares estão presentes em diversas

plataformas robóticas e são mais baratos do que o equivalente laser.

O custo também justifica o uso da visão monocular no lugar de visão estéreo.

Apesar da informação de profundidade poder ser extráıda com maior facilidade

da visão estéreo e o custo de câmeras de qualidade regular não tornar proibitivo o

uso de visão estéreo, o custo adicional em hardware (para aquisição) e em recursos

computacionais (para processamento) para capturar e tratar quadros extráıdos

de duas câmeras torna mais atraente a adoção da visão monocular em relação à
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visão estéreo.

1.3 Contribuições

As principais contribuições do trabalho são:

• Um novo método para determinar a postura de um robô móvel usando

seqüências temporais de observações de sonares rigidamente acoplados ao

robô, com o auxilio de um mapa do ambiente.

• Um novo método para determinar a postura de um robô móvel através

de visão monocular, baseado na observação de elementos do ambiente que

produzem projeções na forma de segmentos de reta alinhados na direção

vertical, com o auxilio de um mapa do ambiente.

• Um novo método para resolver o problema da correspondência entre projeções

de elementos observados em dois quadros de v́ıdeo não seqüenciais. O

método se limita a considerar elementos do ambiente que produzem projeções

na forma de segmentos de reta vertical.

• Combinação dos métodos citados acima para tratar observações de sona-

res, visão monocular e odômetros utilizando um Filtro de Kalman com o

objetivo de obter um estimador de localização mais confiável do que se

fosse usado qualquer outra combinação de apenas dois dos três conjuntos

de sensores utilizados.

1.4 Organização do trabalho

O restante deste trabalho está dividido do seguinte modo: O caṕıtulo 2 apresenta

uma revisão de conceitos fundamentais e do que já foi feito na área. O caṕıtulo 3

descreve em linhas gerais o estimador proposto. O caṕıtulo 4 descreve o modelo

de dinâmica que modela o deslocamento do robô. O caṕıtulo 5 descreve o modelo

adotado para a resposta dos sonares, enquanto o caṕıtulo 6 apresenta o modelo

adotado no trabalho para lidar com a visão monocular. O caṕıtulo 7 descreve

os detalhes de implementação do sistema proposto e apresenta os experimentos

realizados. A conclusão do trabalho é apresentado no caṕıtulo 8.
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2 Conceitos Fundamentais e
Revisão da Literatura

Nesse caṕıtulo é apresentada uma revisão de conceitos importantes para o melhor

entendimento deste trabalho, juntamente com uma breve revisão da literatura das

áreas abordadas no mesmo.

2.1 Sensores

Sensores são instrumentos que observam alguma caracteŕıstica ou condição do am-

biente à sua volta e transformam essa observação em uma outra informação que

possa ser interpretada, seja por computadores ou por seres humanos. Neste traba-

lho os sensores são classificados em dois grupos distintos: os sensores apropriados

para observar deslocamento e os sensores apropriados para observar postura. Os

sensores dos dois grupos podem ser usados para determinar a postura, porém

com os sensores do primeiro grupo a postura é determinada através da avaliação

do movimento do robô entre dois pontos, enquanto que nos do segundo grupo ela

é determinada diretamente, sem levar em conta o deslocamento do robô.

Entre os sensores para observar deslocamento pode-se citar sensores de odo-

metria (como contadores de giros fixados nos eixos das rodas) e sensores inerciais

(que detectam acelerações). Os sensores citados são também classificados como

sensores proprioceptivos, ou seja, sensores que observam o estado interno do robô.

O sensores próprios para observar deslocamento não se restringem apenas a sen-

sores proprioceptivos. Sensores exteroceptivo (sensores que observam o ambiente,

como sonares, visão, audição) também podem ser usados para observar desloca-

mento, dependendo de como suas observações são usadas.

A obtenção da postura do robô com esse tipo de sensor é realizada integrando

o deslocamento do robô desde a posição inicial até a atual. A integração pode ser

realizada por partes, à medida que observações dos sensores se tornam dispońıveis

ou quando é necessário determinar a postura. Assim, toda vez que a postura é
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calculada, parte-se do último valor estimado, e a ele se integra o deslocamento

decorrido desde então.

Os sensores para observar postura são sempre sensores exteroceptivos, como

radar, laser ou sonar (tanto montados sobre plataformas rotativas como cons-

trúıdos na forma de vetores), GPS e câmeras de v́ıdeo. A obtenção da postura

é realizada através da determinação da posição relativa entre o robô e algum

elemento de posição conhecida detectado pelo sensor.

Alguns sensores podem ser usados tanto como sensores para observar o des-

locamento como para observar a postura. Neste trabalho, por exemplo, a visão

monocular é usada para observar postura ou deslocamento, dependendo das in-

formações dispońıveis.

Em ambos os tipos de sensores é necessário processar a observação do sen-

sor a partir da postura do robô. Esse processamento é contido num modelo de

observação. Uma inovação no estudo da Localização que envolva a parte senso-

rial pode significar tanto o uso de um novo sensor como de um novo modelo de

observação, que lide com algum sensor já usado anteriormente.

Outro fator importante em relação aos sensores é a acurácia da observação que

ele é capaz de realizar. Todo sensor, ao realizar uma observação, sempre introduz

algum rúıdo indesejado, muito dif́ıcil de ser separado do sinal desejado. Esse

rúıdo pode resultar de inúmeras fontes, como perda de precisão em conversões

analógico-digitais, componentes com leves desvios de especificação, rúıdo térmico,

etc. Mais importante do que determinar a incerteza da observação é determinar

como essa incerteza é propagada para a postura obtida. Isso também é função

do modelo de observação.

2.2 Localização

O problema da Localização vem sendo muito estudado ao longo dos anos e di-

versas soluções já foram propostas. O ponto em comum de todas as abordagens

analisadas é o uso de um ou mais sensores para determinar a postura do robô.

A solução mais simples consiste em manter a postura do robô através de ob-

servações do deslocamento (usando algum sensor de deslocamento). Esse tipo de

determinação da localização local é conhecida na literatura como dead-reckoning

e tem como grande vantagem a simplicidade e baixo custo computacional. A

maior desvantagem do método está em depender de todas as observações realiza-

das até um dado instante para obter a estimativa da postura. Uma nova postura
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obtida é corrompida tanto pelo rúıdo da observação mais recente obtida como

pelo rúıdo acumulado das observações passadas, e a cada iteração a incerteza da

estimativa da postura aumenta. Conforme o robô se desloca, a estimativa tende

a divergir da postura real. Em alguns casos, em que os sensores apresentam erros

pequenos e os deslocamentos são restritos, esse tipo de localização é aceitável.

Foxlin (2005) apresenta uma solução para rastrear a posição de bombeiros em

ambientes de alto risco através de sensores inerciais em seus sapatos, utilizando

dead-reckoning.

Nas situações em que o erro acumulado não é aceitável, é necessário um

modelo de observação que seja capaz de fornecer estimativas cujo erro não tenda

a aumentar com o deslocamento. Para tal, o sensor necessita realizar observações

tendo como base comparativa um referencial cuja postura seja conhecida (ou cuja

estimativa seja conhecida a menos de um erro limitado superiormente). Esse é o

caso dos sensores de postura. Essa diferença entre os tipos de sensores é melhor

ilustrada na figura 2.1.

Legenda:

Estimativa da postura

Observação

Postura Real do Robô

��
��
��
��

��
��
��
��
Referencial Fixo

Figura 2.1: A estimativa da postura do robô que usa como referência a sua
postura na iteração anterior tende a divergir (esquerda). Já a estimativa da
postura do robô que usa um referencial fixo não tende a divergir (direita).

Os modelos de observação de sensores de postura necessitam conhecer um

referencial fixo no ambiente cuja posição seja conhecida absolutamente (a menos

de um dado erro) em relação ao sistema de coordenadas considerado. Isso implica

em algum conhecimento prévio do ambiente por onde o robô se desloca. O modelo

de observação de um sensor de profundidade, por exemplo, ao observar a distância

do robô a um objeto, precisa conhecer a posição do objeto no ambiente para que

seja posśıvel estimar a posição do robô no ambiente. Um GPS funciona da mesma
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forma. A posição do GPS é determinada graças ao conhecimento das posições

dos satélites em relação à Terra.

Na literatura existem diversas formas de se incorporar o conhecimento do

ambiente nos algoritmos de localização. Essas formas podem ser classificadas

como: mapas de ocupação ou mapas de grades, mapas geométricos e mapas

topológicos ou mapas de marcos.

Os mapas de grade discretizam o ambiente em células pequenas, e cada célula

armazena a informação se aquela região do espaço está ocupada ou não. Mapas

de grades permitem uma descrição com grande acurácia do ambiente sem impor

restrições sobre a forma do mesmo, porém seu custo computacional em memória

é grande, e aumenta conforme o tamanho do ambiente e a resolução desejada

aumentam. Baltzakis, Argyros e Trahanias (2003) usam mapas formados por

grades, também conhecidos como grades de ocupação.

Os mapas geométricos tentam compactar a informação dos mapas de grades

representando construções do ambiente por modelos geométricos, como segmentos

de retas, circunferências e elipses, por exemplo. Leonard e Durrant-Whyte (1991),

Tardós (2002), Borges (2005), Bilgic e Turksen (1995), Chung e Kim (2002), Lu

e Milios (1997) usam mapas geométricos para descrever o ambiente.

Os mapas topológicos não representam absolutamente o ambiente, como as

abordagens anteriores. Um mapa topológico baseia-se em identificar certas regiões

e objetos no ambiente, conhecidos por marcos, e determinar as relações entre essas

regiões. Um mapa topológico pode ser visto como um grafo, onde os nós são os

marcos e os arcos, as relações entre dois marcos. Os marcos devem ser facilmente

distingúıveis do local onde estão. Fukuda (1995), Moon, Miura e Shirai (1999)

usam marcos naturais presentes no ambiente, enquanto Briggs (2000), Kleeman

(1992) e Lin e Tummala (1997) fazem uso de marcos adicionados artificialmente.

Borenstein (1997) descreve métodos que utilizam tanto marcos naturais como

marcos artificiais.

2.3 Combinação sensorial

Não é novidade que a combinação das observações de mais de um sensor pode

produzir localizadores de melhor qualidade e soluções combinando mais de um

sensor vêm sendo apresentadas há tempos.

A combinação mais comum encontrada na literatura é a de um sensor de des-

locamento com um sensor de postura. Essa é uma combinação vantajosa devido
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à complementaridade dos dois tipos de sensores: enquanto os sensores de deslo-

camento costumam fornecer estimativas precisas para deslocamentos pequenos, a

baixo custo computacional e com uma taxa de amostragem alta, os sensores de

postura costumam apresentar maior custo computacional e menor taxa de amos-

tragem, porém conseguem manter a incerteza da estimativa da postura limitada

superiormente. Trabalhos que adotam essa combinação são encontrados na litera-

tura desde a década de 80. Davison e Murray (2002) usam visão ativa combinada

com odometria, Leonard e Durrant-Whyte (1991) e Tardós (2002) combinam um

sonar montado em plataforma rotatória (sonar rotatório) com odometria. Frin-

trop, Jensfelt e Christensen (2006) usam visão monocular para extrair marcos do

ambiente e corrigir a postura obtida através de odômetros. Já Kleeman (1992)

combina odometria com uma rede de marcos ativos (um marco ativo é um marco

que emite algum tipo de sinal, captado pelo robô).

A próxima evolução está em se combinar mais de um sensor de postura para

refinar a precisão da estimativa. Os sensores de postura em geral têm pontos

fortes e pontos fracos. Combinar dois ou mais deles é um método para tentar

minimizar seus pontos fracos. Outra vantagem na combinação de dois ou mais

sensores de postura é diminuir a chance de que uma falha em um sensor ou modelo

de observação leve o estimador a gerar estimativas muito longe da realidade. Em

geral essa abordagem é mais comum em problemas de mapeamento (AKBARALLY;

KLEEMAN, 1996), porém alguns trabalhos que lidam com localização também a

usam. Borges (2005), por exemplo, combina um laser rotatório, visão monocular

e odometria para localizar o robô, enquanto Kortenkamp e Weymouth (1994)

combinam sonar rotatório e visão monocular para obter um mapa e depois usá-

lo para localizar o robô. Para determinar a localização de pessoas em diversos

tipo de ambiente, Bertozzi (2006) combina dois conjuntos de visão estéreo: um

operando na faixa da luz viśıvel e outro na faixa do infra-vermelho.

2.3.1 Combinação entre sensor de profundidade e visão

Como já foi dito para sonares e visão monocular, a combinação mais genérica

entre sensores de profundidade e visão apresenta vantagens similares devido à

complementaridade apresentada. Nem toda combinação de sensor de profundi-

dade e visão apresenta as mesmas caracteŕısticas, mas em geral pode-se listar as

seguintes caracteŕısticas complementares:

• Sensores de profundidade (em especial os sonares e infravermelhos) têm seu

alcance limitado (em alguns metros para sonares, em dezenas de cent́ımetros
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para infravermelhos), enquanto sensores de visão conseguem trabalhar com

alcances bem maiores, da ordem de algumas dezenas de metros, podendo

aumentar conforme a regulagem da distância focal da câmera.

• Sensores de profundidade têm grande capacidade de observar a distância do

robô a elementos do ambiente, porém eles possuem dificuldades em determi-

nar a direção em que se encontra o elemento em relação ao robô, em especial

sonares. Mesmo laser e infravermelho, que possuem resolução angular bem

maior que sonar, têm dificuldade em detectar pontos de descontinuidade

espacial (fim de paredes, por exemplo) (BORGES, 2005). Já a visão tem boa

acurácia angular, porém não consegue determinar com acurácia a profun-

didade que o elemento se encontra. A visão estéreo consegue obter alguma

informação sobre profundidade, porém com acurácia bem menor que os

sensores de profundidade.

• Sensores de profundidade conseguem observar descontinuidades espaciais, o

que os permite detectar novos objetos sendo observados ou uma mudança na

forma de um objeto observado. Já a visão tem maior facilidade em determi-

nar descontinuidades fotométricas, que nem sempre indicam mudanças de

forma. Por exemplo, para visão uma mudança de cor na parede se destaca

mais do que um canto da parede, enquanto que um sensor de profundidade

detectaria o canto, mas não a mudança de cor.

Vários trabalhos encontrados na literatura já mostraram combinações des-

sas duas técnicas, além de observações de deslocamento, seja para Localização

ou para Mapeamento. Akbarally e Kleeman (1996) integram uma matriz de so-

nares com visão monocular para obter uma reconstrução 3-D de um ambiente

interno. Kortenkamp e Weymouth (1994) integram um sonar rotatório com visão

monocular para identificar gateways (que podem ser classificados como marcos)

no ambiente. Bing, Lakshmanan e Hero (2001) combinam um radar rotatório e

visão monocular com o objetivo de identificar a partir de um véıculo os limites

da estrada. A integração é realizada utilizando aproximações das funções de pro-

babilidades de cada sensor. Lanthier, Nussbaum e Sheng (2004) integram visão

estéreo, um anel de 24 sonares e um conjunto de 8 sensores infravermelhos para

mapear um ambiente. Wilhelm, Böhme e Gross (2002) usam visão monocular e

um sonar rotatório para detectar e rastrear pessoas.

Murarka, Modayil e Kuipers (2006) usam visão estéreo e dois lasers rotatórios

para determinar um mapa local contendo áreas seguras por onde uma cadeira de

rodas semi-autônoma pode transitar. Grandjean (1989) integra um laser rotatório
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e visão estéreo com o objetivo de obter uma reconstrução 3-D de um ambiente

interno. Borges (2005) integra um laser rotatório com visão monocular com o

objetivo da obtenção de mapas 2-D do ambiente. Baltzakis, Argyros e Trahanias

(2003) também integram um laser rotatório com visão monocular para mapear

um ambiente.

2.4 Estimadores

Conceitualmente um estimador é uma função que aceita um vetor de observações

e retorna um vetor indicando o valor de variáveis não observáveis diretamente,

denominadas de estado, porém relacionadas de algum modo às observações (HAY-

KIN, 1995). Um estimador é a base de um algoritmo de Localização, responsável

por combinar as observações da melhor forma para obter a postura, levando em

conta as caracteŕısticas do rúıdo de cada observação.

Caso as observações não fossem corrompidas por rúıdo, o estimador ficaria

reduzido a apenas uma aplicação entre espaços vetoriais (entre o espaço de esta-

dos e o espaço de observações) (CALLIOLI; DOMINGUES; COSTA, 1995), bastando

utilizar um conjunto mı́nimo de observações para determinar a postura, pois com

observações livres de erro, a postura obtida também seria livre de erros, não

necessitando de mais observações para aumentar a acurácia.

Como não existem observações sem rúıdo, o papel do estimador está em tentar

obter a postura mais correta posśıvel com as observações dispońıveis. Para que um

estimador seja capaz de combinar as observações de modo a minimizar a incerteza

da postura, é necessário informar a ele o modelo do rúıdo que se acredita que esteja

corrompendo cada observação. Em geral quase nunca as formas exatas desses

rúıdos são conhecidas, e mesmo quando são, as formas em geral são complexas

demais para serem tratadas por algoritmos computacionalmente eficientes.

Existem diversos tipos de estimadores, e a maior diferença entre eles é como

eles tratam o rúıdo das observações (e também o rúıdo da postura, que é obtido

a partir dos rúıdos das observações combinados).

Desde a introdução de um estimador conhecido por Filtro de Kalman (KAL-

MAN, 1960), uma famı́lia de estimadores conhecidos por Estimadores Recursivos

Bayesianos vem sendo muito utilizada na literatura para resolver problemas em

que combinação sensorial e pequeno tempo de resposta são requisitos.
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2.5 Estimadores Bayesianos

Primeiro é importante ressaltar que a formulação realizada a seguir e no decorrer

do trabalho considera o tempo discretizado numa série de instantes, denominados

de iterações. Os instantes começam na iteração zero, onde existe uma estimativa

prévia do estado (neste trabalho a postura está contida no estado), representada

por x̄(0) (estimativa do estado x na iteração, ou instante, zero). A partir da

iteração 1, é considerado que existe dispońıvel uma observação relativa ao estado

na dada iteração, representada por y(n) (observação y do estado x na iteração

n).

Representando o estado sendo estimado (no caso, a postura) na iteração n

pelo vetor aleatório x(n), e sendo Y(n) = [y(1), ...,y(n)] uma matriz contendo

as observações y(i) obtidas em n iterações, os estimadores Bayesianos são cons-

trúıdos com o objetivo de encontrar o valor de x(n) que maximize a função de

densidade de probabilidades (ou pdf):

fx|Y(x(n)|Y(n)) =
fY|x(Y(n)|x(n))fx(x(n))

fY(Y(n))
. (2.1)

Diversos tipos de estimadores Bayesianos foram apresentados na literatura, e

uma das grandes diferenças apresentadas entre eles está na forma como cada um

aproxima a pdf apresentada na equação 2.1. Uma aproximação muito comum é

considerar que x possa ser aproximado por um processo de Markov de primeira

ordem, ou seja, que x(n) respeite uma pdf da forma dada por:

p(x(n)|x(n − 1)), (2.2)

onde o valor assumido pelo estado x num dado instante está relacionado ao valor

assumido pelo estado x no instante anterior, e a apenas ao instante anterior. Isso

permite o desenvolvimento de estimadores mais eficientes, os já citados Estima-

dores Recursivos Bayesianos. Esses estimadores, em vez de considerar sempre

todas as observações realizadas até então para obter uma estimativa, trabalham

apenas com as observações obtidas na iteração corrente e com a estimativa obtida

na iteração anterior. No apêndice II esses estimadores são tratados com maior

profundidade.

Ao se trabalhar com estimadores as pdfs apresentadas em geral são con-

tidas em modelos espećıficos com o objetivo de organizar e modularizar suas

implementações. A pdf apresentada na equação 2.1 é contida num modelo que

determina o valor da observação y(n) que deveria ser obtida caso o robô se encon-
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trasse no estado x(n) fornecido ao modelo. Esse modelo é conhecido por modelo

de observação.

O modelo que contém a ação da pdf da equação 2.2, determinando como

x(n) pode ser obtido de x(n − 1), é conhecido por modelo de dinâmica. Além da

estimativa do estado na iteração anterior, o modelo de dinâmica também aceita

como entrada alguma observação ou informação de controle que permita realizar

a previsão.

A primeira famı́lia de Estimadores Recursivos Bayesianos é composta pelo

Filtro de Kalman e suas variações. O Filtro de Kalman parte da suposição que

todos os rúıdos que perturbam o sistema (observações e sinais de controle) seguem

uma distribuição normal com média zero.

Para os estimadores derivados de Filtro de Kalman, os modelos de dinâmica

operam recebendo uma estimativa do estado anterior juntamente com a ob-

servação do deslocamento ou as entradas de controle do sistema, gerando uma

estimativa do estado, segundo o deslocamento estimado.

Os modelos de observação operam recebendo uma estimativa do estado e

retornando uma estimativa da observação que seria obtida caso o estado fosse

a estimativa fornecida. A figura 2.2 ilustra o fluxo de dados de um Estimador

Recursivo Bayesiano.

Pela figura pode-se notar que a observação é usada para gerar uma correção,

corrx(i|i − 1), que é aplicada ao vetor de estado. O bloco K é responsável

por transformar a diferença entre a observação esperada (ȳ(i)) e a observação

mensurada (y(i)) numa diferença entre o estado usado para obter a observação

esperada (x̄(i)) e o estado real que gerou a observação mensurada ((x(i)), desco-

nhecido). Além dessa transformação, K é responsável também por determinar a

importância que é dada para a observação, ou seja, o quanto da correção fornecida

pela observação será incorporado na estimativa do estado.

A importância dada à correção fornecida pela observação é tão maior quanto

menor for a incerteza da observação em relação à incerteza da estimativa predita

até o momento. Analisando por esse ângulo, pode-se dizer então que estimadores

recursivos bayesianos (e os demais estimadores bayesianos) obtêm a estimativa

do estado ponderando as contribuições de diversas fontes pela incerteza de suas

pdfs. A incerteza de uma pdf pode ser entendida como o espalhamento da mesma.

Por exemplo, uma pdf cujo gráfico esteja concentrado sobre um ponto terá pe-

quena incerteza. Nas pdfs gaussianas, o desvio-padrão é uma boa medida da sua
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yy (i)

Correção
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Observação
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Dinâmica
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Delay
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mov

Figura 2.2: Diagrama de fluxo da estimativa do Filtro de Kalman. O fluxo
começa na entrada do modelo de dinâmica, recebendo a estimativa anterior,

x̄(i − 1), a observação do movimento atual, ymov(i), determinando a evolução
da estimativa entre as iterações e gerando x̄(i|i − 1), que alimenta o modelo de

observação, produzindo uma estimativa da observação, ȳ(i), a partir de
x̄(i|i − 1). A diferença entre a estimativa da observação, ȳ(i), e a observação,
y(i), alimenta o bloco K, conhecido por Ganho de Kalman, gerando a correção

de corrx(i|i − 1), que é usada para determinar a estimativa atual, x̄(i).

incerteza.

Apesar da popularidade, o Filtro de Kalman original praticamente não é

usado, pois ele é um estimador que trabalha com modelos (de dinâmica e de

observação) lineares, e na grande maioria dos problemas abordados na literatura

são utilizados modelos não-lineares. São então adotadas variações do Filtro de

Kalman para modelos não lineares, sendo o mais disseminada o Filtro de Kalman

Estendido (EKF) (SCHMIDT, 1966).

Leonard e Durrant-Whyte (1991), Qian, Chellappa e Zheng (2001), Nieto

(2003), Welch (1996), Moon, Miura e Shirai (1999), Chiuso (2002), e Borges

(2005) usam EKF em problemas de localização e mapeamento.

Mais recentemente Julier e Uhlmann (1997) introduziram uma nova variação

do Filtro de Kalman, o Filtro de Kalman Unscented (UKF). O UKF é posterior

ao EKF, não sendo ainda bem difundido, apesar de alguns trabalhos (MERWE,

2001), (ORDERUD, 2005) apontarem que o UKF pode obter estimativas melhores

que o EKF. Bellotto e Hu (2006) faz uso do UKF para rastrear pessoas a partir

de um robô móvel, enquanto Kraft (2003) o usa para resolver o problema de
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rastreamento.

Em meados dos anos 90 uma segunda famı́lia de Estimadores Recursivos

Bayesianos tornou-se popular: os estimadores baseados em Amostragem por Im-

portância com Reamostragem (SIR, sigla do inglês) (THRUN, 2001). Eles são

conhecidos por diversos nomes: Condensation, Filtro de Part́ıculas, Localização

Monte Carlo. Essa é uma técnica que apresenta estimadores mais precisos, porém

elevando a complexidade computacional do estimador.

Alguns trabalhos optam por estimadores alternativos (não bayesianos), mas

são a minoria. Nakamura e Xu (1989), por exemplo, apresentam uma arquitetura

para combinação sensorial baseada em pesos determinados a partir da incerteza

esperada de cada sensor, obtendo resultados muito similares aos da teoria baye-

siana.

2.6 Discussão

Apesar das várias soluções apresentadas para determinar a localização de um

robô, nenhuma delas se preocupou em apresentar uma solução para localização

combinando sensores de profundidade e visão que possa ser implementada numa

plataforma de baixo custo. Este trabalho apresenta uma solução focando o uso em

plataformas de baixo custo. No trabalho é proposto o uso de modelos minimalistas

e algoritmos de menor complexidade computacional, para diminuir a exigência

de processamento, e de sensores mais acesśıveis (sonares em vez de lasers e visão

monocular em vez de visão estéreo ou omni-direcional) para atingir esse objetivo.
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3 ELViS: Estimador de
Localização com Visão e
Sonares

As condições esperadas e as premissas adotadas para a execução da tarefa obser-

vada neste trabalho são as seguintes:

3.1 Premissas Adotadas

Resumindo o que já foi dito, os objetivos e condições esperadas adotadas neste

trabalho são as seguintes:

1. Um robô se movimenta por ambiente interno estruturado conhecido;

2. Utiliza-se um estimador para rastrear a postura de um robô;

3. O estimador utiliza odômetros para determinar o deslocamento do robô,

um anel de sonares e visão monocular;

4. O estimador deve apresentar baixo tempo de resposta;

5. Deve-se utilizar de hardware (processador, plataforma robótica e sensores)

de baixo custo.

Visando atender os itens acima, é proposto neste trabalho o sistema ELViS:

Estimador de Localização Visão-Sonar. ELViS foi projetado para operar utili-

zando um robô acionado por um par de motores diferenciais, que permitem ao

robô realizar rotações sobre o próprio eixo. É considerado que o robô possui um

sistema de odometria que permite obter boas estimativas para pequenos desloca-

mentos (entre meio metro e um metro) em linha reta, e que o robô esteja equipado

com um anel semicircular fixo de sonares, que circundam sua metade frontal. É

considerado também que o robô esteja equipado com uma câmera montada sobre

ele, apontada na direção frontal do robô.
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ELViS trabalha considerando o tempo uma grandeza discreta, onde cada in-

tervalo de tempo é delimitado pela necessidade em se gerar uma estimativa da

postura. A cada momento em que é produzida uma estimativa da postura uma

iteração do estimador é executada, onde as observações dispońıveis são processa-

das, atualizando a estimativa obtida na iteração anterior para obter a nova es-

timativa. A postura é representada pelo vetor x(n), composto de três variáveis,

x(n), y(n) e θ(n). O ı́ndice n indica a iteração na qual a estimativa foi produzida.

Na primeira iteração (n = 1), é considerado que existe uma estimativa prévia da

postura , x̄(0).

3.2 Estimador

ELViS combina as observações dos três sensores (odômetros, sonares e visão mo-

nocular) utilizando um Filtro de Kalman para modelos não-lineares. Neste traba-

lho o sistema utiliza duas variações, o EKF e o UKF. Apesar de trabalhos recentes

apontarem o UKF como sendo superior ao EKF (MERWE, 2001), (JULIER; UHL-

MANN, 1997), (RISTIC, 2003), alguns trabalhos apontam que em alguns casos não

há diferença percept́ıvel entre os dois (ANDRADE-CETTO; VIDAL-CALLEJA; SAN-

FELIU, 2005), (ST-PIERRE; GINGRAS, 2004) e optam pelo EKF devido a ganhos

em tempo de execução (LAVIOLA, 2003), além do que o uso do EKF ainda está

mais difundido que o uso do UKF. Uma discussão mais profunda das vantagens

de cada filtro pode ser encontrada no apêndice II.

Ambos os estimadores são implementados usando uma variação nos algorit-

mos visando torná-los robustos contra instabilidades numéricas que podem surgir

durante a operação. Mais detalhes sobre o problema e uma descrição dos algo-

ritmos robustos são apresentados no apêndice II, seção II.5.

A escolha por um estimador derivado do Filtro de Kalman em vez de um

baseado em Filtro de Part́ıculas tem como motivador o tempo de resposta (com-

plexidade computacional). Apesar de algumas adaptações do Filtro de Part́ıculas

possúırem uma complexidade computacional menor que a média (conseguem tra-

balhar com quantidades menores de part́ıculas), ainda são mais lentos que os Fil-

tros de Kalman e não geram estimativas muito mais acuradas. O uso de Filtros

de Part́ıculas pode ser justificado quando se trabalha com Localização Global, ou

quando o robô está sujeito a ‘se perder’ com alguma freqüência, ou seja, eventual-

mente estar em situações onde a estimativa da postura se torne inconsistente com

as observações ou dúbia (onde posturas distintas podem ser soluções igualmente

boas). Nesses casos, é justificável aumentar o custo na determinação da postura
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para aumentar a confiabilidade na estimativa.

3.3 Tratamento Sensorial

Foi visto no caṕıtulo anterior que trabalhos anteriores já fazem uso da tripla com-

binação de sensores de odometria, profundidade e visão para resolver problemas

de mapeamento e localização, e alguns até fizeram uso da combinação espećıfica

odometria, sonar e visão monocular. Uma diferença importante entre a maioria

dos trabalhos apresentados e o trabalho corrente é em como são aproveitadas as

observações de cada sensor. Na maioria dos trabalhos revisados, as caracteŕısticas

complementares dos sensores são exploradas, unindo o que cada sensor oferece

de melhor, porém ignorando a contribuição que um dos sensores (ou os dois)

poderiam oferecer na caracteŕıstica em que são menos precisos (a informação de

profundidade é ignorada no caso de um sensor de visão, por exemplo). No tra-

balho corrente as observações de cada sensor (sonares, visão e odometria) são

usadas para determinar de forma independente um do outro a postura do robô.

Essas estimativas completas da postura do robô são então combinadas.

Akbarally e Kleeman (1996) geram um modelo com linhas verticais e horizon-

tais extráıdas com a ajuda de uma matriz de sonares, e um segundo modelo com

linhas verticais extráıdas usando visão monocular. Em seguida é obtida uma in-

tersecção entre os dois modelos (linhas de ambos os modelos que correspondem a

um mesmo elemento no ambiente), e com base nessa intersecção um novo modelo

é criado combinando as linhas dos dois modelos. Kortenkamp e Weymouth (1994)

usam um sonar em base rotatória para identificar configurações geométricas dis-

tintas do ambiente ao redor (uma junção ‘T ’ de corredores, uma porta à esquerda

do robô, etc.), chamadas de gateways, e usa visão para diferenciar entre gateways

que tenham configuração similar. Borges (2005) produz um mapa local formado

por segmentos de reta obtidos usando observações de um laser rotativo. Em se-

guida, usando visão monocular, algumas retas verticais são detectadas e usadas

para corrigir as extremidades dos segmentos já obtidos, enquanto outras são adi-

cionadas ao mapa como novos elementos. Baltzakis, Argyros e Trahanias (2003)

geram um mapa na forma de uma grade de ocupação com as observações do laser.

Em seguida observações consecutivas da visão monocular são utilizadas a fim de

determinar inconsistências no mapa obtido, além de adicionar regiões ocupadas

no mapa com o intuito de evitar potenciais colisões. Lanthier, Nussbaum e Sheng

(2004) combinam visão estéreo, um anel de 24 sonares e um conjunto de 8 sen-

sores infravermelhos para mapear um ambiente. As observações são integradas a
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um mapa de ocupação através de um Filtro de Kalman.

Uma das principais diferenças entre o tratamento da visão monocular apresen-

tado neste trabalho e nos trabalhos encontrados na literatura está em considerar

os quadros relacionados temporalmente, permitindo extrair alguma informação

de profundidade a partir da visão monocular.

Arras, Tomatis e Siegwart (2000) combinam um laser rotativo e visão mo-

nocular através de um Filtro de Kalman para determinar a localização de um

robô num ambiente interno. O método de integração da informação sensorial

é o mais similar ao adotado neste trabalho. Schroeter (2005) combina visão

omni-direcional com um anel de 24 sonares usando um Filtro de Part́ıculas para

determinar a localização de um robô numa loja de departamentos. A abordagem

considera a informação completa de ambos os sensores. Wilhelm, Böhme e Gross

(2002) usam visão monocular e um sonar rotativo para rastrear pessoas. Ind́ıcios

de onde possa existir uma pessoa são extráıdos de ambos os sensores e então

alinhados para determinar a direção de maior probabilidade de se encontrar uma

pessoa.

A maior vantagem em obter a postura completa (estimativas para x, y e

θ) a partir de cada sensor não está no aumento da acurácia da postura final,

mas sim no aumento da confiabilidade do estimador, seja no combate a erros

grosseiros, seja numa eventual perda de um dos sensores. Outra possibilidade é a

de um sensor ficar impossibilitado de fornecer observações por um peŕıodo, seja

por algum problema com o sensor, ou seja por não existir ao alcance do sensor

elementos do ambiente que o estimulem.

Apesar de neste trabalho cada sensor poder ser tratado como um estimador

único da postura do robô, é importante ressaltar que essa abordagem só é válida

durante o processo de combinação sensorial para a obtenção da postura. Um

processo anterior necessário para o funcionamento dos modelos de observação

dos sonares e visão, conhecido por associação de dados (data association), faz

uso das observações dos odômetros (na verdade, da melhor estimativa corrente

da postura) para obter uma estimativa provisória do deslocamento do robô (não

necessariamente sua postura). Esse processo consiste em associar (e validar a

associação) de uma observação (ou seqüência de observações) a um elemento do

ambiente, seja ele previamente mapeado ou não.
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3.4 Representação do Ambiente

O conhecimento prévio do ambiente é o principal fator que diferencia a tarefa

de Localização daquela de Mapeamento. Sem esse conhecimento prévio, dead-

reckoning seria o único modo para se estimar a postura. A granularidade, a

qualidade e a forma desse conhecimento são determinantes para o funcionamento

dos modelos de observação. Não seria muito útil utilizar um sonar se o único

conhecimento dispońıvel fossem marcos pintados nas paredes, por exemplo.

Neste trabalho é pressuposto o conhecimento da planta baixa e de objetos

estáticos presentes no ambiente que o sonar possa captar (objetos que, no plano

de medição do sonar, possuam superf́ıcies de pelo menos 30 cent́ımetros). O sonar

pode captar objetos menores, porém o sinal recebido pode apresentar compor-

tamento diferente do esperado pelo modelo de observação do sonar, como será

detalhado no caṕıtulo 5. Apenas superf́ıcies planas são registradas no mapa. É

considerado que a planta possua apenas segmentos retos.

Além da planta e de objetos relevantes, o mapa guarda informação da posição

em que ocorrem variações bruscas de cor ou iluminação (variações fotométricas),

de modo a formar uma fronteira na forma de uma linha vertical entre dois blocos

de cores distintos, do ponto de vista de um observador que está em pé e olhando

para frente, de modo que um plano, que passe pelos seus olhos e pelo horizonte da

sua observação, seja paralelo à superf́ıcie de deslocamento. Por exemplo, quinas

e cantos formados por duas paredes usualmente geram esse tipo de fronteira,

porém em geral são de menor importância pois o contraste nesses casos (em

especial em cantos) é baixo. Batentes de portas, quadros, canaletas e adornos

são fontes dessas fronteiras, chamadas neste trabalho de r
¯
etas verticais. A posição

de algumas dessas retas verticais é armazenada no mapa, juntamente com uma

descrição da distribuição de cores na sua vizinhança, conforme será detalhado no

caṕıtulo 6.

A planta baixa do ambiente e os objetos relevantes (móveis, por exemplo) são

armazenados na forma de conjuntos de segmentos de retas, formando poĺıgonos

fechados. As retas verticais são armazenadas como pontos sobre os segmentos,

juntamente com a sua descrição local da distribuição de cores (vetor de carac-

teŕısticas). O objetivo do vetor de caracteŕıstica associado a cada reta é tentar

torná-las únicas, ou pelo menos diminuir a chance de duas retas verticais próximas

serem confundidas. Por esse motivo as retas verticais existentes no ambiente e

mapeadas na representação desse ambiente serão chamadas de marcos neste tra-

balho.
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3.5 Estrutura do Estimador

Como já dito, são usadas duas variantes do Filtro de Kalman, o EKF e o UKF.

Tanto para um como para o outro, a estrutura e o fluxo de dados é similar ao

exibido na figura 2.2. Quando se leva em conta as caracteŕısticas dos modelos

do ELViS, a estrutura passa a ser a apresentada na figura 3.1. A seguir são

detalhados os modelos de observação e dinâmica adotados, apresentando o que

cada um espera como entrada, como tratam esses dados e o que geram de sáıda.

Delay

y (i)

Obs. da 

y (i)

x(i|i−1)x(i−1)

y (i)

x(i)

Mapa do Ambiente

Odômetros
Obs. dos

y

y (i)
1

K

2

T

T

Modelo de
Dinâmica

Modelo de Visão
Monocular

Modelo de
Sonares

corr  (i|i−1)

corr  (i|i−1)

x

y (i)
2

y (i) 1

Câmera
Obs. dos
Sonares

Figura 3.1: O diagrama genérico do Estimador Recursivo Bayesiano é
especializado com os modelos do ELViS. Como existem dois modelos de

observação (o de visão e o de sonar), as observações (y1(i) e y2(i)) e observações
esperadas (ȳ1(i) e ȳ2(i)) devem ser combinadas num único vetor, yT(i) e ȳT(i),

respectivamente.

3.5.1 Modelo de Dinâmica

A função do modelo de dinâmica é modelar o resultado da ação que ocorre no

sistema (no caso, o robô) entre iterações consecutivas. Para realizar isso o modelo

de dinâmica leva em conta o funcionamento do sistema, como ele opera, como

os sinais de controle gerados atuam e como o ambiente interage com o sistema,

a fim de determinar qual deveria ser o estado na iteração i sendo que o sistema

estava num dado estado na iteração i − 1.



3.5 Estrutura do Estimador 23

Para modelar a dinâmica de um robô desse modo, um modelo espećıfico

deveria ser criado para o robô, levando em conta os sinais que são enviados para

acionar os motores, sua velocidade e aceleração, além de uma série de parâmetros

que podem variar de robô para robô e iteração para iteração devido ao processo

de fabricação, desgaste, consumo de bateria, etc.

Uma segunda alternativa para se construir um modelo de dinâmica é, em vez

de se observar os sinais de controle, observar apenas um conjunto de sensores que

monitoram algumas variáveis resultantes das ações de controle, como a velocidade

do robô, por exemplo, e a partir dessas observações construir um modelo de

dinâmica mais simples, eliminando a parte mais complexa, e obtendo um modelo

menos senśıvel à variação nos valores de parâmetros internos, muitas vezes dif́ıceis

de estimar.

Além de ser um modelo mais simples e menos senśıvel à variação de parâmetros

do robô, a segunda alternativa tem como vantagens um vetor de variáveis de es-

tado mais enxuto, e também maior acurácia na predição, pois quanto mais com-

plexo o sistema que se deve modelar e quanto mais parâmetros existirem, maior

a probabilidade de perda de acurácia. Como desvantagens, pode-se dizer que o

modelo de dinâmica constrúıdo desse modo perde sua capacidade preditiva, pois

só se tem acesso às observações após as ações terem sido executadas, além de que

se incorre no risco de se ter erros grosseiros nas respostas do modelo, pois não se

está modelando fisicamente o comportamento do robô, mas sim se está confiando

em sensores, que podem fornecer observações errôneas.

O fato do modelo não ser mais preditivo não implica em problemas para o

algoritmo de localização. Como uma iteração do modelo de dinâmica é muito

mais rápida do que uma iteração dos modelos de observação dos outros sensores,

o ganho de tempo que se teria prevendo antecipadamente a posição do robô não

seria percept́ıvel. Quanto aos erros grosseiros, apesar de existir a possibilidade

dos sensores que medem o deslocamento do robô falharem de modo grosseiro, a

possibilidade é pequena, e erros muito grosseiros podem ser limitados impondo

restrições nos valores esperados através de limites máximos para a aceleração,

por exemplo.

Neste trabalho é escolhido usar um modelo de dinâmica baseado nas ob-

servações dos odômetros. O modelo recebe a estimativa da postura da iteração

anterior, as observações oriundas dos odômetros, e retorna a ‘previsão’ da postura

na iteração atual. O modelo de dinâmica é detalhado no caṕıtulo 4.
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3.5.2 Modelo de Observação dos Sonares

Os sonares utilizados no sistema ELViS funcionam medindo o tempo decorrido

entre a emissão de um curto pulso sonoro de alta freqüência e a sua recepção.

Conhecendo as caracteŕısticas do meio de propagação do pulso, é posśıvel deter-

minar a distância percorrida pelo pulso, logo a distância entre o sonar e algum

obstáculo. Como já dito, o robô utilizado conta com um anel semicircular de

sonares, localizado na sua parte frontal, composto por oito sonares.

Para não ocorrer interferência entre os sonares, cada um é acionado em ins-

tantes distintos. Caso o robô esteja em movimento, cada resposta é obtida em

uma posição diferente. Por esse motivo e por outros que serão abordados no

caṕıtulo 5, cada sonar é tratado como um sensor independente. Então os sonares

representam 8 sensores distintos, com um modelo de observação espećıfico para

cada um. A diferença entre os modelos de observação está apenas na informação

sobre a posição do sonar em relação ao robô. Essa abordagem é coerente com a

proposta de extrair o máximo de informação de cada sensor.

O modelo de observação de um sonar recebe como entrada uma estimativa

da postura do robô, e tendo como referência o mapa do ambiente, determina

qual seria a observação esperada do sonar para a postura recebida. O modelo de

sonar adotado trabalha apenas com reflexões originadas por superf́ıcies planas.

Para gerar a observação esperada, o modelo precisa primeiro determinar se a

observação obtida é originada de uma superf́ıcie plana e em seguida identificar

qual superf́ıcie mapeada é a mais provável fonte da observação, ou se nenhuma

delas o for, indicar como sendo um objeto desconhecido no ambiente. Os detalhes

de funcionamento do modelo de observação dos sonares estão descritos no caṕıtulo

5.

3.5.3 Modelo de Observação da Visão Monocular

A visão monocular fornece uma seqüência de imagens, ou quadros, registradas

numa taxa constante, geralmente de 30 quadros por segundo. Os quadros são

fornecidos por uma câmera montada sobre o robô, alinhada como mostra a figura

3.2, de modo que as transições fotométricas bruscas registradas no mapa como

retas verticais apareçam nos quadros capturados também como retas verticais.

O modelo de observação de visão monocular adotado neste trabalho opera

de modo similar ao modelo de observação dos sonares, associando observações a

elementos mapeados. O primeiro passo do modelo de observação é a detecção
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Figura 3.2: O eixo Z sistema de coordenadas intŕınseco à câmera (ZC) está
alinhado ao eixo Z do sistema de coordenadas de referência.

de elementos do ambiente, para os quais representações matemáticas (modelos)

são extráıdas. Os elementos procurados nos quadros são transições fotométricas

verticais bruscas, ou seja, as retas verticais do ambiente. Após extrair retas

verticais de um quadro, é determinada a correspondência entre o conjunto de retas

verticais extráıdas no quadro atual e o conjunto extráıdo no quadro anterior. A

correspondência implica em encontrar pares de retas verticais (com uma reta de

cada conjunto) que são projeções de um mesmo elemento ou região do ambiente.

Em seguida, tenta-se associar a cada reta vertical algum marco conhecido do

mapa. Tendo um subconjunto de retas associadas, elas são validadas durante

alguns quadros e aquelas que passarem pela validação são usadas para corrigir a

estimativa da postura do robô. Essa validação implica em assegurar, entre qua-

dros consecutivos, que as mesmas retas verticais extráıdas são associadas sempre

aos mesmos marcos. Após a validação, os marcos associados a retas verticais

válidas são usados para gerar as observações esperadas.

O modelo de observação trabalha com conjuntos pequenos de retas verticais

(entre 10 e 30, em média), que se reduz ainda mais conforme retas são eliminadas

pelas etapas de validação, o que possibilita o uso de um algoritmo de complexidade

computacional (em tempo de execução) similar ao do modelo de observação dos

sonares, uma vez extráıdas as projeções dos quadros.

Maiores detalhes sobre o tratamento sensorial da visão monocular estão no

caṕıtulo 6.
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3.5.4 Processamento Asśıncrono

A cada iteração, ELViS gera uma previsão da postura usando os dados dos

odômetros e, na seqüência, corrige essa estimativa usando as observações dos

sonares e da visão. Observando o diagrama do estimador da figura 3.1, e consi-

derando que todas as observações vão estar sempre dispońıveis, o fluxo de dados

não apresenta maiores problemas. Porém, ao ser considerado o diagrama de ob-

tenção das observações ao longo do tempo, mostrado na figura 3.3, pode-se ver

claramente que as observações não ocorrem de modo sincronizado.

Tempo

Visão OdômetroSonar
Legenda:

Obtenção de Observações

Figura 3.3: Fluxo de obtenção de observação dos diversos sensores em função
do tempo.

Para lidar com esse problema existem dois caminhos distintos. O primeiro

seria sincronizar artificialmente as observações, executando o estimador apenas

quando todas as observações se encontrarem dispońıveis. Desse modo, ao se

processar as observações, apenas a última obtida seria a partir da postura atual

do robô. As demais estariam defasadas por um certo peŕıodo, aumentando a

imprecisão das correções obtidas a partir dessas observações. Existem métodos

para corrigir as observações levando em conta o deslocamento entre a obtenção

da observação e a execução do estimador, porém eles não conseguem corrigir

com perfeição, além de introduzirem correlações entre as observações, o que pode

trazer implicações na utilização dos estimadores selecionados (EKF e UKF).

O segundo caminho seria tratar cada observação individualmente, no instante

em que são obtidas, sem esperar por observações de todos os sensores. É bem

posśıvel que a partir de apenas as observações individuais de um dado sensor não

seja posśıvel se obter a postura. Nesse caso, é dito que a observação (ou mesmo

um conjunto de observações) é incompleto.

Observações completas e incompletas são termos usados para indicar se a

partir do conjunto de observações é posśıvel obter o estado do sistema (a postura,
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no caso) ou não, ou seja, se o sistema é ou não observável. Por exemplo, um

sistema de localização que confia apenas numa bússola para determinar a postura

seria não-observável, pois a bússola não permite determinar a posição (x, y).

Logo, a bússola gera observações incompletas. Um GPS também gera observações

incompletas, pois é capaz de determinar apenas a posição. Ao combinar os dois

sensores, porém, obtém-se um sistema observável.

Esse tipo de abordagem é conhecida por Rastreamento Incremental com In-

formações Incompletas, (SCAAT, sigla do inglês) (WELCH; BISHOP, 1997). Welch

(1996) apresenta um método baseado em Filtro de Kalman para integrar ob-

servações incompletas, e prova que, integrar conjuntos de observações localmente

incompletas (observações incompletas apenas durante um intervalo de tempo)

porém globalmente completas equivale a integrar um conjunto de observações

completas.

SCAAT diz que integrar as observações da bússola e do GPS em uma única

iteração ou em duas iterações distintas geraria o mesmo resultado. É claro que

para integrar as duas observações na mesma iteração seria necessário que ambas

estivessem dispońıveis ao mesmo tempo, caso contrário seria necessário sincro-

nizá-las de alguma forma, tornando os resultados dessa abordagem inferiores aos

resultados da abordagem SCAAT.

No trabalho aqui desenvolvido, as observações dos odômetros, dos odômetros

e visão, e dos odômetros e sonar são interpretadas separadamente com o uso do

SCAAT. As observações dos odômetros são sempre usadas porque SCAAT per-

mite apenas separar em iterações distintas observações tratadas como observações

(por modelos de observação). Os odômetros neste trabalho são usados como me-

didas para o modelo de dinâmica. O uso das observações dos odômetros em

todas as iterações não causa grande transtorno devido à inserção de atraso entre

a captação e o processamento das observações, pois como pode ser visto na fi-

gura 3.3 os odômetros geram observações a uma taxa muito maior que os outros

sensores, o que permite ter sempre observações dos odômetros próximas às dos

sonares ou da visão.

Fazendo uso da técnica SCAAT, a dinâmica de execução de ELViS segue

temporalmente o fluxo mostrado na figura 3.4.
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x(i+5)
ELViS ELViS ELViS ELViS ELViS ELViS

Sonar

Visão

Odômetro

x(i+1) x(i+2)x(i) x(i+3) x(i+4)

Figura 3.4: Fluxo de execução do estimador no tempo. A cada obtenção de
uma observação do sonar e visão o estimador é executado, ou a execução é

disparada apenas com a informação do odômetro, após um certo deslocamento
do robô sem executar outras observações.
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4 Modelo de Dinâmica

O modelo de dinâmica descreve como o estado, ou postura, do robô evolui entre

dois instantes, ou iterações, consecutivas. A evolução é dada pelo deslocamento

do robô, resultado de comandos enviados ao robô. Para modelar a dinâmica, é

necessário conhecer a mecânica do deslocamento do robô.

O robô utilizado neste trabalho é um Pioneer 2 - DXe (figura 4.1), da empresa

ActivMedia Robotics. O robô se desloca usando duas rodas laterais controladas

por motores independentes. As rodas com movimento independente permitem

que o robô realize curvas, incluindo rotações sobre o próprio eixo, acionando cada

roda com velocidades diferentes, ou mesmo em sentido contrário. Esse modo de

controle de deslocamento é conhecido por direção diferencial, e é muito comum

entre robôs móveis experimentais.

Como já foi dito em caṕıtulos anteriores, pode-se optar por duas abordagens

para se obter o modelo de dinâmica: observando os sinais de controle do sistema

ou observando algum sensor que monitora estados internos do sistema. A segunda

opção é escolhida pois ela permite eliminar grande parte da complexidade do

modelo, permitindo que o vetor de estado seja representado apenas pela postura

do robô. No primeiro caso, seria necessário adicionar pelo menos as velocidades

e acelerações do robô ao vetor estado.

O diagrama do robô visto por baixo é esboçado na figura 4.2. Com base

nessa visão é constrúıdo o modelo de dinâmica. É considerado que entre duas

iterações as rodas percorram distâncias distintas, dL e dR. Essas distâncias são

obtidas através de encoders colocados nos eixos de cada roda, que monitoram a

quantidade de rotação de cada uma. A distância média percorrida pelo robô é

dada por:

dm =
dR + dL

2
. (4.1)

O desvio da orientação é obtido mudando o ponto de vista para um observador

sobre uma das rodas. Esse observador verá o movimento descrito pela figura 4.3.
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Figura 4.1: Robô Pioneer 2 - DXe

Nessa situação tem-se que o movimento observado da roda direita, dado por

dR − dL, representa um arco da circunferência de raio b, sendo b a distância entre

os centros das rodas. Então δθm é dado por:

δθm =
dR − dL

b
. (4.2)

O robô usado neste trabalho já fornece os valores de dm e δθm como as ob-

servações internas do robô. O estado x(n) é descrito conforme a equação a seguir,

sendo que x(n), y(n) e θ(n) indicam a postura do robô:

x(n) = [x(n), y(n), θ(n)]T . (4.3)

O modelo de dinâmica adotado é:

x(n) = x(n − 1) + dm(n)cos(θ(n))

y(n) = y(n − 1) + dm(n)sen(θ(n))

θ(n) = θ(n − 1) + δθm(n) (4.4)

Esse modelo é uma aproximação bem simples que só deve ser usado quando
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m

y

x

dL Rd

r

δθm

b

d

Figura 4.2: Vista inferior do robô. No modelo de direção diferencial cada roda
assume uma velocidade diferente, vR e vL, percorrendo distâncias distintas entre

duas iterações, dR e dL. A partir das distâncias percorridas pelas rodas é
posśıvel determinar o deslocamento dm e a rotação δθm do centro do robô; r

indica o raio médio das rodas e b a distância entre os centros das rodas.

se considera pequenos deslocamentos entre iterações consecutivas, além de não

levar em conta caracteŕısticas dinâmicas do robô (acelerações, velocidades), que

poderiam ser relevantes caso o robô fosse se deslocar em altas velocidades. Porém

é considerado que o robô se desloca em baixas velocidades, da ordem de 0, 2m/s

e que a taxa de execução do modelo de dinâmica seja da ordem de 50ms. Vários

autores que trabalham com robôs em condições similares adotam o mesmo modelo

sem reportar problemas (LEONARD; DURRANT-WHYTE, 1991), (JENSFELT, 1999).

O Filtro de Kalman Estendido utiliza a matriz F(n) (ver o apêndice II.5.1

para detalhes), obtida derivando as funções descritas na equação 4.4 em relação

ao estado, para propagar a incerteza e obter o Ganho de Kalman, como ilustram

os passos descritos a seguir:

Partindo do modelo de dinâmica f(.) dado pela equação:

f(x(n − 1)) =









x(n)

y(n)

θ(n)









=









x(n − 1) + dm(n)cos(θm(n − 1))

y(n − 1) + dm(n)sen(θm(n − 1))

θ(n − 1) + δθm(n)









, (4.5)
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δθ

LddR −

r

b

m

Figura 4.3: Deslocamento do robô sob o ponto de vista de um observador
localizado na roda direita.

deseja-se obter:

F(n) = ∂f(x(n−1))
∂x

| x = x̄(n − 1).

Derivando os elementos de f(.) pelos elementos de x obtém-se:

F(n) =









1 0 −dm(n)sen(θ̄m(n − 1))

0 1 dm(n)cos(θ̄m(n − 1))

0 0 1









. (4.6)

4.1 Incerteza do deslocamento

É considerado que as incertezas das variáveis observadas, dm e δθm, seguem distri-

buições gaussianas e não-correlacionadas entre si e entre si mesmas em instantes

distintos (não auto-correlacionadas). O modelo de dinâmica considerando as in-
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certezas como variáveis distintas, derr(n) e δθerr(n), é:

x(n) = x(n − 1) + (dm(n) + derr(n))cos(θ(n − 1)), (4.7)

y(n) = y(n − 1) + (dm(n) + derr(n))sen(θ(n − 1)), (4.8)

θ(n) = θ(n − 1) + δθm(n) + δθerr(n),

derr(n) ∼ N(0, σ2
dm(n)),

δθerr(n) ∼ N(0, σ2
δθm(n)),

onde σ2
dm(n) e σ2

δθm(n) são as variâncias das incertezas derr(n) e δθerr(n), respecti-

vamente.

Essa aproximação permite simplificar o modelo e se adequar aos requisitos do

Filtro de Kalman, porém não retrata a realidade fielmente. Segundo o modelo

adotado, considerando uma operação de rastreamento usando apenas o modelo de

dinâmica (localização tipo dead reckoning), a pdf do estado também apresentará

distribuição gaussiana (pois é resultante de uma soma de gaussianas), e após um

certo deslocamento, ao se traçar uma curva fechada indicando os pontos em que

a pdf da posição do robô (x e y apenas) apresenta o mesmo valor (uma espécie

de curva equipotencial, ou curva de ńıvel) surgirá o desenho de uma elipse, como

pode ser visto na figura 4.4.

Figura 4.4: Uma curva representando a pdf da posição do robô assumindo
distribuição gaussiana da observação do modelo de dinâmica. A elipse

representa um limite, no plano de deslocamento do robô, onde a pdf apresenta o
mesmo valor (curva equipotencial). A seta indica a estimativa da postura do

robô.

Na realidade, a elipse apenas aproxima o formato real dessa curva. A curva

real se assemelha a uma meia-lua, conforme mostra a figura 4.5.

O desejado é que a elipse aproximada circunscreva a curva real, superes-

timando a incerteza real. Caso a incerteza seja subestimada, será dada mais

importância do que deveria para a estimativa obtida pelo modelo de dinâmica,

correndo o risco de ignorar em demasia informações fornecidas por outras ob-

servações.
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Figura 4.5: Conjunto de part́ıculas distribúıdas segundo uma distribuição
próxima à pdf real da postura do robô, quando utilizado apenas o modelo de

dinâmica. A seta indica a estimativa da postura do robô.

A incerteza associada ao deslocamento do robô dependem do próprio des-

locamento: quanto maior o deslocamento, maior a incerteza. Se não ocorrer

deslocamento, não há incerteza. A incerteza num deslocamento de 10m é maior

do que num deslocamento de 10cm. Considerando isso, nesse trabalho adotou-se

que as variâncias σ2
dm(n) e σ2

δθm(n) são proporcionais ao quadrado do valor de dm(n)

e δθm(n).

O modelo adotado para a determinação de σ2
dm(n) e σ2

δθm(n) considera inici-

almente a participação de dm(n) e δθm(n) no cálculo de ambas as variâncias da

seguinte forma:

σ2
dm(n) = (dm(n).σdm

dm
)
2
+ (δθm(n).σδθm

dm
)
2

σ2
δθm(n) = (δθm(n).σδθm

δθm
)2 + (dm(n).σdm

δθm
)2,

onde σdm

dm
indica a influência do deslocamento linear sobre a incerteza do desloca-

mento linear, σδθm

dm
indica a influência do deslocamento angular sobre a incerteza

do deslocamento linear, σdm

δθm
indica a influência do deslocamento linear sobre a

incerteza do deslocamento angular, e σδθm

δθm
indica a influência do deslocamento

angular sobre a incerteza do deslocamento angular.

Foram realizados experimentos para determinar o valor de cada um desses

coeficientes. Para determinar o valor dos coeficientes de dm (σdm

dm
e σδθm

dm
) realizou-

se experimentos movimentando o robô sobre uma linha reta, considerando-se

que o robô não realiza nenhuma mudança de orientação durante o deslocamento

(eliminando a influência dos coeficientes de δθm), e para determinar os coeficientes

de δθm realizou-se experimentos com o robô rotacionando sobre o próprio eixo.
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Como resultado dos experimentos foi determinado que o efeito de σδθm

dm
poderia

ser desprezado por terem sido detectadas apenas variações muito pequenas na

posição devido a rotação do robô e, ainda assim, apenas após o robô completar

revoluções próximas a 360o sobre o próprio eixo, situações estas pouco comuns na

operação normal do robô. Com base nos resultados dos experimentos, propõe-se

a seguinte forma de cálculo dos valores σ2
dm(n) e σ2

δθm(n):

σ2
dm(n) = (dm(n).σdm

dm
)2

σ2
δθm(n) = (δθm(n).σδθm

δθm
)2 + (dm(n).σdm

δθm
)2.

4.2 Incerteza do modelo de dinâmica

Para satisfazer as descrições do EKF e do UKF (mostradas no apêndice II.5),

é necessário obter a matriz de covariância do estado do modelo de dinâmica,

Q. Como é considerado que as observações do modelo de dinâmica não são

correlacionadas com as variáveis que compõem o estado, então caso o sistema

fosse linear sobre essas variáveis (estado e observações), poder-se-ia separar o

sistema em duas matrizes, cada uma relativa a um dos conjuntos de variáveis

não-correlacionadas:

x(n) = f(x(n − 1),obs(n)) ∼ F(n)x(n − 1) + Fobs(n)obs(n), (4.9)

onde obs(n) = [dm(n), δθm(n)]T é o vetor de observações e Fobs(n) é a matriz

que representa a parte do sistema linear relativa às observações. F(n) é a matriz

que representa a parte do sistema linear relativa ao estado. Tanto Fobs(n) como

F(n) podem representar sistemas lineares ou linearizações de sistemas para os

respectivos conjuntos de variáveis.

Porém o modelo de dinâmica não pode ser escrito na forma da equação 4.9

pois não é linear. Contudo, para determinar a propagação da incerteza originária

das observações do modelo, pode ser feita uma aproximação, similar à usada

no EKF. O EKF lineariza um sistema não-linear usando uma aproximação de

primeira ordem de Taylor ao redor da melhor aproximação até então da estimativa

do estado (veja as equações II.15 e II.16, no apêndice II para detalhes). Então

as matrizes F(n) e Fobs(n) podem ser obtidas derivando as equações em relação

do conjunto de variáveis que cada uma atua. Como já visto, F(n) é dada pela
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equação 4.6, enquanto Fobs(n) é dada por:

Fobs(n) =









cos(θ̄(n − 1)) 0

sen(θ̄(n − 1)) 0

0 1









(4.10)

A expansão de Taylor do modelo de dinâmica, com o sistema linearizado já se-

parado nas duas matrizes, é:

f(x(n − 1),obs(n)) = f(x̄(n − 1),obs(n)) + F(n)(x(n − 1) − x̄(n − 1)) +

Fobs(n)(obs(n) − obs(n)), (4.11)

onde obs(n) é a estimativa da observação do modelo de dinâmica, ou seja, os

valores obtidos da observação (dos odômetros).

Para obter Q a partir de 4.11 basta calcular a covariância da função f(x(n),obs(n))

usando a linearização realizada acima, e isolar a contribuição originária do vetor

de observações:

E[(f(x(n − 1),obs(n)) − f(x̄(n − 1),obs(n))).

(f(x(n − 1),obs(n)) − f(x̄(n − 1),obs(n)))T ]

= E[(F(n)(x(n − 1) − x̄(n − 1)) + Fobs(n)(obs(n) − obs(n))).

(F(n)(x(n − 1) − x̄(n − 1)) + Fobs(n)(obs(n) − obs(n)))T ]

= E[F(n)(x(n − 1) − x̄(n − 1))(x(n − 1) − x̄(n − 1))TFT(n)] +

E[Fobs(n)(obs(n) − obs(n))(obs(n) − obs(n))
T
FT

obs(n)]. (4.12)

Considerando que a covariância de x(n) é Px(n) e que:

Qobs(n) =

(

σ2
dm(n) 0

0 σ2
δθm(n)

)

, (4.13)

substituindo na equação 4.12, a covariância aproximada da função f(x(n),obs(n))

é dada por:

F(n)Px(n − 1)FT(n) + Fobs(n)Qobs(n)FT
obs(n)

= F(n)Px(n − 1)FT(n) + Q(n) (4.14)

A partir dessa dedução, obtém-se que Q(n) = Fobs(n)Qobs(n)FT
obs(n).
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4.3 Determinação dos parâmetros usados no mo-

delo de dinâmica

O modelo de dinâmica depende dos valores dos parâmetros das variâncias das

observações dos odômetros, σdm

dm
, σdm

δθm
e σδθm

δθm
, e dependem do tipo de superf́ıcie

na qual o robô se desloca.

Neste trabalho o robô é testado apenas sobre superf́ıcies lisas de concreto ou

granito. Para determinar os valores dos parâmetros para esse tipo de superf́ıcie,

foram realizados experimentos que consistiram em 10 deslocamentos do robô an-

dando numa linha reta de 10 metros e 10 rotações de 180 graus. A partir desses

dados, os valores obtidos foram os seguintes:

σdm

dm
= 0, 033,

σδθm

δθm
= 0, 035,

σdm

δθm
= 0, 001.

4.4 Resumo do Caṕıtulo

A cada iteração efetua-se uma observação dos odômetros, obs(n) = [dm(n), δθm(n)]T .

Com base na estimativa da postura na iteração anterior, x̄(n − 1), é predita a

postura atual, x̄(n|n − 1), usando o modelo de dinâmica, f(.):

x̄(n) = f(x̄(n − 1),obs(n)) ∼ F(n)x(n − 1) + Fobs(n)obs(n)

Tanto o EKF como o UKF (os estimadores usados neste trabalho) consideram

que a postura é uma variável aleatória que segue uma distribuição gaussiana.

Para descrever a postura totalmente, então, é necessário determinar, além da sua

média (x̄(n)), a sua covariância (Px(n)). Aplicando as técnicas de linearização

descritas nesse caṕıtulo, obtém-se o seguinte:

Q(n) = Fobs(n)Qobs(n)FT
obs(n),

onde Qobs é dado pela equação 4.13, e Fobs é dado pela equação 4.10.
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5 Modelo de Observação:
Sonares

O sonar é um sensor de profundidade, que opera emitindo e captando ondas mo-

duladas de som, e com base no tempo entre emissão e recepção, calcula a distância

do alvo. Um sensor de profundidade ideal detecta a distância do objeto que está

localizado na direção que o sensor está apontado. Um sensor de profundidade que

usa laser tem um comportamento próximo a um sensor de profundidade ideal,

por exemplo. A partir de um sensor de profundidade de laser montado numa base

rotativa, é posśıvel gerar um mapa de profundidades1 cuja interpretação visual é

intuitiva.

O sonar não funciona como um laser. Um mapa de profundidades gerado

por um sonar montado numa base rotativa gera um mapa de profundidades cuja

interpretação visual não é intuitiva, como pode ser visto na figura 5.1, fazendo

parecer que as observações do sonar não são confiáveis.

Das figuras 5.1 e 5.2 pode-se reparar que, em algumas regiões, as observações

dos sonares se aproximam das paredes, em especial quando a parede e o sonar

estão alinhados de tal modo que uma linha partindo na direção que o sonar

está apontando intersecta a parede formando um ângulo próximo de 90 graus

com ela. Nessas regiões, as observações do sonar geram arcos que tangenciam

as paredes. Efeito semelhante ocorre com a maioria das quinas e cantos, porém

o arco formado toca o contorno apenas em um ponto (o canto ou a quina).

É interessante notar que, em geral, quanto mais próxima da parede estiver o

sonar, menor é o arco formado. Arcos formados que não se encaixam nos padrões

descritos são resultados de efeitos secundários da interação dos pulsos sonoros

com os elementos do ambiente, e os arcos mais distantes do robô e das paredes

indicam que o sonar não detectou nada, e retornou um valor padrão de distância

1Um mapa de profundidades é o resultado das observações de um sensor de profundidade
rotatório coletadas durante uma rotação do sensor, usualmente de 360 graus. Neste caso, o
centro do mapa de profundidades é a posição do sensor, e a partir dessa posição um ponto
é adicionado na direção de cada observação. A distância entre o ponto e o centro indica a
distância observada.
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Figura 5.1: Mapa de Profundidades denso (formado por observações realizadas
em curtos deslocamentos angulares) obtido com um sonar rotatório e o contorno
da sala. O sonar é representado pelo triângulo no centro da figura. Obtido de

Leonard e Durrant-Whyte (1992).

máxima.

Segundo Leonard e Durrant-Whyte (1992), ao se analisar o funcionamento de

sonares montados em bases rotatórias, pode-se obter um modelo confiável para

interpretar corretamente a resposta obtida dos mesmos.

Os pulsos de som emitidos e captados são filtrados pelo próprio sensor, de

modo que apenas reflexões especulares sejam consideradas, rejeitando retornos

provenientes de reflexões difusas. Paredes, por exemplo, geram reflexões especu-

lares dos pulsos sonoros. Para um pulso ser detectado, ele precisa ser refletido

por algum obstáculo e retornar para o detector. Considerando que um pulso seja

formado por um único raio muito fino, disparado na direção que o sonar aponta,

um obstáculo para ser detectado tem que estar alinhado com o sonar de modo

que a reflexão do pulso retorne pela mesma trajetória que realizou para atingir

o obstáculo. No caso de uma parede, o pulso deve incidir perpendicularmente

sobre ela.

Na realidade, o pulso sonoro emitido não pode ser modelado por um feixe

muito fino. Numa aproximação mais fiel à realidade, o pulso é modelado por

um cone cujo vértice coincide com o sonar e a reta que passa pelo seu vértice e

pelo centro de sua base é paralela à direção que o sonar aponta. O ângulo de
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Figura 5.2: Mapa de Profundidades denso com um sonar rotatório obtido a
partir de simulação. O sonar é representado pelo triângulo no centro da figura.

Obtido de Leonard e Durrant-Whyte (1992)

abertura do cone é β. O pulso vai se expandindo à medida que se afasta do sonar.

Pode-se pensar no pulso sonoro como raios muito finos e muito próximos que vão

se afastando uns dos outros à medida que se afastam do sonar. Então, voltando

ao exemplo da parede, para que o sonar consiga observá-la, é necessário que pelo

menos um dos raios contidos no cone sonoro incida perpendicularmente sobre ela.

Pode-se concluir que para o sonar observar uma parede é necessário que o

centro do pulso sonoro emitido incida sobre a parede formando um ângulo α de

tal modo que 90o − β

2
≤ α ≤ 90o + β

2
. A distância entre a parede e o sonar é

dada então pela distância percorrida pelo raio que incidiu perpendicularmente na

parede, ou seja, a distância da parede até o sonar.

A análise realizada considera o pulso sonoro apenas como um cone de som,

porém, na verdade, o pulso real apresenta outros dois cones menores, localizados

nos lados do cone principal, separados dele por um ‘cone de silêncio’. A figura

5.3 mostra um gráfico com um trecho da resposta do sonar rotatório em que é

observada uma parede. No eixo y estão as profundidades observadas pelo sonar,

e no eixo x a orientação do sonar em relação à parede observada. O grau 0o

indica que uma reta orientada na direção em que o sonar aponta é perpendicular

à parede. A figura 5.4 mostra uma visão alternativa dos mesmos dados, na forma
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de um mapa de profundidades. Como se pode notar na figura 5.3, o cone principal

do pulso sonoro detecta a parede numa faixa de 50 graus (de -20 a 25 graus),

aproximadamente. Seguindo o cone principal estão duas regiões pequenas onde

a parede não é detectada. Essas regiões de silêncio são seguidas por pequenas

regiões (de -35 a -25 graus e de 30 a 40 graus) que novamente contêm observações

da parede, porém mais ruidosas do que as do cone principal.

Figura 5.3: Gráfico orientação × profundidade da resposta do sonar para uma
parede. Valores acima de 1, 20m indicam observações fora do alcance do sensor.

Obtido de Leonard e Durrant-Whyte (1992).

A distância angular entre o cone principal e os secundários, assim como o

tamanho dos cones secundários, depende das caracteŕısticas e da distância do

obstáculo ao sonar. O valor do ângulo de abertura β então depende da distância e

caracteŕısticas do obstáculo. Porém, para simplificar o modelo e evitar o trabalho

de levantar os valores de β para diversos tipos de materiais e distâncias, optou-se

por trabalhar com um valor fixo para β, de tal modo que o valor será o menor

valor encontrado nos experimentos para sua determinação.

Apesar do trabalho corrente considerar apenas observações de paredes, a te-

oria permite também detectar cantos e quinas. Observando a parte superior

esquerda da figura 5.2 pode-se ver que as observações do sonar relativas ao canto

produzem um arco. Esse arco é resultado da geometria peculiar de um canto

de 90 graus. Os pulsos do sonar refletem em ambas as paredes que definam o
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Figura 5.4: Resposta do sonar ao observar uma parede. Obtido de Leonard e
Durrant-Whyte (1992)

canto, de modo a gerar as observações em forma de arco. Uma quina também

gera observações em forma de arco, como pode ser visto na parte inferior direita

da figura 5.1, por exemplo. Uma quina age como um difrator do pulso sonoro,

atuando como se fosse uma fonte irradiadora do pulso. As observações indicam

a distância do sonar à quina. Por ser um difrator do pulso, as observações de

quinas em geral são mais fracas que as de cantos e paredes.

5.1 RCDs

Para interpretar as observações de sonares rotatórios, Leonard e Durrant-Whyte

(1992) propuseram o modelo de Região de Profundidade Constante (RCDs, do

inglês). Cada arco obtido pelo cone principal do pulso é classificado como uma

RCD. Analisando a figura 5.3, pode-se ver que as observações originadas a partir

do cone principal formam uma região quase plana, vindo dáı o nome. As RCDs

permitem filtrar as observações do cone principal das observações dos cones se-

cundários, pois os últimos geram RCDs menores e mais acidentadas.

Cada RCD é composta por um conjunto de observações, o que garante alguma

resistência contra erros grosseiros dos sonares, além de filtrar os retornos das
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bandas laterais do pulso sonoro. Utilizando as RCDs extráıdas de um mapa de

profundidades de um ciclo de operação do sonar, e conhecendo a disposição dos

objetos no ambiente, é posśıvel associar as RCD aos objetos do ambiente.

5.2 Adaptação do método RCD

Leonard e Durrant-Whyte (1992), e Kuc e Siegel (1987) usam sonares rotatórios

capazes de gerar mapas de profundidades densos, com quase 2 observações por

grau de rotação. Neste trabalho, por outro lado, são usados oito sonares fixos dis-

postos num semićırculo conforme ilustra a figura 5.5. Esse sistema de sonares, sem

se deslocar, é capaz de gerar apenas um mapa esparso de profundidades, exem-

plificado pela figura 5.6. Esse tipo de mapa não consegue capturar informação

suficiente para fazer uso do método de RCDs diretamente.

A solução adotada neste trabalho segue o mesmo prinćıpio das soluções apre-

sentadas por Tardós (2002) e por Wijk, Jensfelt e Christensen (1998): em vez

de considerar observações capturadas variando a orientação do sonar para uma

posição fixa, são consideradas observações para uma orientação fixa variando a

posição do sonar. Para obter o conjunto de observações desejado, é necessário

mover o robô durante a captura das observações.

Em seu trabalho, Tardós (2002) coleta uma massa de dados durante um deslo-

camento do robô, e os processa utilizando a Transformada de Hough (GONZALEZ;

WOODS, 1992) para obter um mapa local do ambiente com os objetos observados.

O método adotado garante boa resistência contra erros grosseiros e permite obter

a posição de paredes, cantos e quinas, porém não é ideal para um estimador que

necessita operar em tempo real, pois é necessário coletar previamente um con-

junto de observações para cada aplicação do método, o que implica em corrigir a

postura do robô com uma freqüência muito menor do que o sonar permitiria.

O método proposto no trabalho corrente tenta evitar grandes peŕıodos sem

correção na postura estimada, reduzindo a quantidade mı́nima de observações

que precisam ser coletadas antes que correções possam ser realizadas.

5.3 Restrições adotadas

Neste trabalho são consideradas apenas observações provenientes de superf́ıcies

planas perpendiculares ao plano de deslocamento do robô, como paredes, origi-

nadas pelo cone principal do pulso sonoro. As demais observações são rejeitadas.
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Figura 5.5: Oito sonares formam um semićırculo na região frontal do robô. Os
valores indicam a orientação, em graus, dos sonares em relação à frente do robô.

O motivo para essa restrição é facilitar a análise dos resultados e aumentar a con-

fiabilidade das observações não rejeitadas. Pode-se ainda justificar que a perda

de informação não é tão grande, pois em geral superf́ıcies planas são responsáveis

pela maioria das observações num ambiente interno estruturado.

Cada sonar do anel semicircular é tratado individualmente pelo modelo pro-

posto. Assim, as observações de um sonar não influenciam no tratamento das ob-

servações dos demais. Pela figura 5.5 pode-se notar que cada sonar está espaçado

dos sonares adjacentes por 20 ou 40 graus, dependendo da sua posição no anel.

Considerando o valor do ângulo β como sendo 30 graus (um valor próximo do

encontrado em experimentos), pode-se concluir que, para distâncias de até 2 me-

tros (a faixa de operação do sonar), em geral apenas dois sonares irão captar

observações de uma mesma superf́ıcie plana. Então considerar cada sonar como

um sensor independente do outro não implica em grande perda de informação.

As observações só serão consideradas enquanto o robô descreve uma trajetória

retiĺınea. Assim são obtidas seqüências de observações cuja direção e sentido são

fixos e a posição, variável. A figura 5.7 apresenta uma simulação de dois ma-

pas de profundidades obtidos a partir de um sonar fixo num robô executando

um movimento retiĺıneo. Dessa figura pode-se notar que as observações do sonar
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Figura 5.6: Mapa de Profundidades Esparso obtido com doze sonares
espaçados igualmente ao redor de um robô. Observe que mudando um pouco a
inclinação do robô, as observações dos sonares podem mudar bastante. Obtido

de Leonard e Durrant-Whyte (1992).

resultantes da parede formam um segmento de reta, enquanto que retornos ori-

ginados de quinas e cantos geram uma pequena curva, similar a um arco, porém

com curvatura oposta à dos arcos gerados nos mapas de profundidades de sonares

rotatórios.

Para detectar as observações originadas de superf́ıcies planas é considerado

que observações coletadas durante um movimento retiĺıneo sejam colineares. Além

de respostas de quinas e cantos não o serem, elas são obtidas apenas durante

pequenos deslocamentos, e isso também é usado como forma de se rejeitar ob-

servações não desejadas. As observações provenientes dos cones secundários do

pulso sonoro e outros efeitos não modelados dos sonares são rejeitadas consi-

derando que essas observações são mais ruidosas, não aderindo tão bem a um

segmento de reta.

5.4 Descrição do modelo de observação

Baseado nas idéias desenvolvidas até agora, o modelo de observação do sonar é

proposto. Ele determina a observação que o sonar deveria fornecer para uma

dada postura do robô. O modelo analisa um conjunto de observações do sonar

capturadas até o instante atual e determina se é posśıvel ou não gerar a observação

esperada. Se for, o modelo a retorna para o estimador.

Para isso, primeiro é preciso identificar se o sonar está observando algum

objeto válido (superf́ıcies planas), e então determinar a postura do objeto em
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(a)
Sonar Sonar

Observações

(b)

Figura 5.7: Mapa de Profundidade Linear, obtido de observações de um sonar
(cuja posição e orientação são indicadas por triângulos) em diversas posições

sobre uma trajetória retiĺınea. a) Sonar observa uma parede: nessa situação as
observações, representadas por pontos, encontram-se alinhadas de modo a
formar um segmento de reta. b) Sonar observa um canto: as observações

formam uma figura semelhante a um arco. Nessa representação as observações
foram manipuladas para ressaltar o formato de arco, em geral mais sutil.

Observações do sonar indicadas por um ‘X’ indicam que o sonar não recebeu
resposta de uma leitura, o que significa que nenhum obstáculo se encontrava ao

alcance do sonar.

relação à referência global (usando o mapa do ambiente). O modelo pode ser

dividido em três etapas principais:

Validação das observações A primeira tarefa é determinar o que está sendo

observado pelo sonar. Nesta etapa as observações e as respectivas estimati-

vas da postura do robô são usadas para determinar, com o aux́ılio do mapa,

se uma superf́ıcie plana está sendo observada; em caso positivo determinar

uma estimativa para a postura da parede, em relação ao sonar, baseada na

estimativa da postura do robô.

Associação das observações com o mapa Tendo obtido uma estimativa para

o elemento observado, o mesmo é associado a algum elemento mapeado.

Nesta etapa é realizada uma segunda validação, verificando se a última

observação obtida pode ter sido originada pelo segmento mapeado.

Obtenção das observações esperadas Conhecendo a posição global do ele-

mento observado, é obtida a observação esperada desse elemento a partir

de uma estimativa da postura do robô.

As duas primeiras etapas são executadas até que algum elemento mapeado

seja associado com sucesso às observações. Enquanto isso não ocorre, o modelo
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de observação indica ao estimador que não é posśıvel utilizar a observação do so-

nar para corrigir a postura do robô. Após uma associação ser realizada, as duas

etapas entram numa fase de manutenção, enquanto a terceira passa a gerar as ob-

servações esperadas (valores ȳ2(n), conforme mostrado na figura 3.1, necessárias

para o estimador operar.

O modelo de observação trabalha com as observações e estimativas mais

recentes da postura do robô. O conjunto de observações do sonar j é repre-

sentado pelo vetor de dimensão k, zj(n) = [yj(n), yj(n − 1), ..., yj(n − k + 1)],

onde yj(i) indica a observação do sonar j no instante i. O conjunto de es-

timativas da postura do robô é representada pela matriz de dimensões 3 × k

X(n) = [x̄(n|n − 1), x̄(n − 1|n − 2), ..., x̄(n − k + 1|n − k)], onde x̄(i|i − 1) in-

dica a postura do robô prevista na iteração i (x̄(i) = [x(i), y(i), θ(i)]T ). Cada

observação do sonar durante movimento retiĺıneo é armazenada juntamente com

a postura estimada. Os vetores crescem até um certo tamanho, dado por kmin.

A partir dáı, cada nova observação inserida resulta no descarte da mais antiga.

Os vetores são descartados quando é detectado um desvio de orientação no des-

locamento do robô que indique movimento não retiĺıneo.

Para facilitar a notação, o ı́ndice j referente ao sonar nos vetores será descar-

tado quando não houver risco de confusão. É importante notar como as seqüências

z(n) e X(n) são formadas. As observações e posturas mais recentes são inseridas

nas posições iniciais das seqüências. Então, quanto menor for o ı́ndice de um

elemento nessas seqüências, mais atual terá sido sua ocorrência.

O número de observações e a distância entre as posturas em que as ob-

servações forem realizadas influenciam no resultado da etapa de validação da

observação: quanto menor for o número e mais próximas entre si as observações,

menos confiável será o resultado da validação; por outro lado, quanto maior o

número e mais espaçadas, maior será o tempo sem correção na estimativa da

postura e maior o percurso retiĺıneo que o robô precisará realizar. No entanto,

o número de observações não pode ser muito grande, pois quanto maior o for,

maior será a probabilidade de que o conjunto contenha observações provenien-

tes de diferentes elementos do ambiente, diminuindo o número de observações

validadas.

5.4.1 Operação

À medida que observações são coletadas, aumenta o número de observações, k.

Enquanto k < kmin a etapa de validação indicará que as observações são inválidas.
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Quando k = kmin, a etapa de validação passa a ser executada, até que seja con-

siderada plauśıvel a hipótese de que as observações advenham de uma mesma

superf́ıcie plana. Uma vez validadas as observações, um modelo da superf́ıcie

observada é obtido, o qual é usado na etapa de associação para encontrar elemen-

tos mapeados que possam ser o elemento observado. As etapas de validação e

associação são executadas até que um elemento mapeado possa ser associado ao

conjunto de observações. A partir desse momento, a observação esperada passa

a ser calculada.

A partir da iteração em que um elemento mapeado é associado às observações,

a etapa de associação pára de buscar uma associação entre as observações e um

elemento mapeado sendo a partir dáı somente verificado se as observações podem

ter sido originadas pelo último elemento mapeado selecionado. O último elemento

mapeado é mantido até que, em algum momento, a etapa de validação o rejeite.

5.4.2 Validação das observações

Conforme já explicado, esta etapa só passa a ser executada quando kmin ob-

servações estão dispońıveis. Caso contrário é indicado que as observações não

são válidas. Nesta etapa é determinado se as observações correspondem a uma

superf́ıcie plana através de um teste que se aproveita da propriedade apresentada

na figura 5.7: as observações tendem a se alinhar num segmento de reta caso uma

superf́ıcie plana esteja sendo observada.

Na figura 5.8 é mostrado o robô se deslocando em movimento retiĺıneo ob-

servando uma parede em três momentos distintos, e as observações do sonar são

representadas por uma linha traçada de modo a formar um ângulo reto com a

parede observada. Entre cada uma das três observações da parede, y(1), y(2) e

y(3), o robô percorreu uma certa distância: entre as observações y(2) e y(1), o

robô percorreu d2,1, e entre y(3) e y(2), o robô percorreu d3,2. Considerando essas

grandezas e observando os triângulos formados por elas, pode-se estabelecer a

seguinte relação, com y(j) − y(i) = yj,i:

y2,1

d2,1

=
y3,2

d3,2

(5.1)

É interessante notar que a relação é válida não importando a inclinação α

entre a trajetória do robô e a parede, desde que o sonar esteja numa inclinação

adequada para observar a parede. Essa relação pode ser estendida para as k
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2,1

Parede Observada

α

Trajetória do Robô

y y y(2)(3) (1)

d 3,2

d

Figura 5.8: Representação de observações do sonar em diferentes posições ao
longo de um movimento retiĺıneo; y(1), y(2) e y(3) representam as observações de
um sonar do robô (sendo y(1) a mais recente), espaçadas entre si por d2,1 e d3,2,

respectivamente.

observações consideradas, resultando em:

y2,1

d2,1

=
y3,2

d3,2

= ... =
yk,k−1

dk,k−1

e considerando:

yj,j−1

dj,j−1

= γj,j−1,

para a realização do teste é formado um conjunto de k − 1 elementos γj,j−1, com

j > 1. Como esse conjunto é formado por variáveis que seguem distribuições de

probabilidade gaussianas e independentes conhecidas (as observações e o desloca-

mento do robô), é posśıvel determinar a variância de cada elemento do conjunto.

Assumindo que dj,j−1 e di,i−1 não variam muito para quaisquer i e j, i 6= j, então

pode-se dizer que a variância dos k − 1 elementos γj,j−1 tende a ser próxima.

Levando a aproximação um passo adiante, e assumindo que a hipótese de que um

único segmento de reta está sendo observado é verdadeira, pode-se considerar que

os k − 1 elementos γj,j−1 são amostras de uma mesma distribuição.

O teste consiste em verificar se é verdadeira a hipótese que a variância das k−1

amostras, dada por s2
γ, é menor ou igual à variância da distribuição, representada

por σ2
obsmedia. Um teste simples de variância, apresentado por Costa (1977), é

usado, cuja formalização é feita a seguir. Apresentam-se duas hipóteses sobre a

distribuição de probabilidade de γj,j−1, H0 e H1:

H0 : γ ∼ N(A, σ2
obsmedia) (5.2)

H1 : γ ∼ N(A, σ2
alternativo), σ2

obsmedia < σ2
alternativo.
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O teste é realizado sobre a estat́ıstica χ2:

χ2
k−2 =

(k − 2)s2
γ

σ2
obsmedia

. (5.3)

Para aceitar H0, é verificado se χ2 é menor que um dado limite:

χ2
k−2 < χ2

k−2,1−α,

onde χ2
k−2,α é um valor tabelado da estat́ıstica χ2

k−2 e α indica a confiança consi-

derada no teste.

O teste é realizado sobre todas as observações coletadas. Caso o teste resulte

em sucesso, então as observações são validadas. Caso o teste resulte em fracasso,

as observações são consideradas inválidas, e caso algum elemento do mapa esteja

associado a essas observações, a associação é desfeita.

Determinação de s2
γ

A média e a variância do conjunto de elementos γ são dadas por:

γ̄ =

∑k−1
i=1 γi,i−1

k − 2

e

s2
γ =

∑k−1
i=1 (γi,i−1 − γ̄)2

k − 2
.

Determinação de σ2
obsmedia

Considerando que todos γj,j−1 seguem uma mesma pdf gaussiana, σ2
obsmedia é a

variância dessa distribuição. Para determiná-la, cada γj,j−1 é tratado como uma

variável aleatória, e sua variância é obtida a partir das variáveis que a compõem,

dj,j−1 e yj,j−1. Essas variáveis, por sua vez, seguem pdfs que dependem de outras

variáveis cujas pdfs têm aproximações conhecidas. Assim, antes de σ2
obsmedia, são

determinadas as variâncias a partir de dj,j−1 e yj,j−1.

Durante as deduções a seguir é assumido que os todos os dj,j−1 têm o mesmo

valor dado por
dk,1

k−1
. Essa simplificação permite expressar as variâncias por equações

mais simples e se justifica pelos seguintes motivos: i) em geral os valores dos

dj,j−1 são próximos entre si pois as observações dos sonares são realizadas numa

freqüência constante e o robô não tende a variar a velocidade enquanto se desloca

em movimento retiĺıneo; ii) pode-se observar que γj,j−1 varia inversamente com
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dj,j−1, e a variância de dj,j−1 aumenta conforme aumenta dj,j−1. Então, quanto

maior dj,j−1, maior sua variância, porém menor será sua influência sobre γj,j−1, o

que faz com que a variância de γj,j−1 seja menos senśıvel às variações de dj,j−1.

O valor médio de γj,j−1 é dado por:

γ̄j,j−1 =
1

k − 1

k
∑

i=2

yi,i−1

di,i−1

=
1

k − 1

k
∑

i=2

yi,i−1

dk,1

k−1

=
yk,1

dk,1

, (5.4)

onde γ̄j,j−1 indica a estimativa da média de uma distribuição representada pelas

k − 1 amostras γj,j−1. Como se pode notar, o valor médio depende apenas das

primeiras e últimas observações consideradas.

Pelo modelo, é considerado que durante um segmento de deslocamento não

há mudança de orientação, então a única incerteza considerada para dk,1 é re-

lativa à distância percorrida no trajeto, sem levar em conta a incerteza relativa

à orientação. Eliminar essa fonte de incerteza faz com que o deslocamento seja

considerado menos ruidoso, e a validação das observações se torna mais restritiva.

A incerteza de dk,1 é dada então por (σ2
dxk,1

+ σ2
dyk,1

), onde σ2
dxk,1

e σ2
dyk,1

indicam

as incertezas do deslocamento do robô nos eixos x e y, respectivamente.

A incerteza de yj,j−1 é dada pela soma da incerteza de seus componentes, y(j)

e y(j−1). As incertezas desses componentes são dadas pela incerteza da própria ob-

servação, e pela incerteza do deslocamento do robô entre as posições consideradas.

Como o deslocamento não apresenta erro de orientação, apenas a componente do

deslocamento na mesma direção da reta representando a observação na figura

5.8 afeta a observação. Por exemplo, para a observação y(2), a componente da

incerteza de d2,1 que a afeta é dada por d2,1.sen(α), onde α indica a inclinação

entre a parede e o deslocamento do robô, conforme a figura 5.8.

Para determinar α, pode-se fazer uma aproximação considerando como ver-

dadeira a hipótese de que uma superf́ıcie plana esteja sendo observada. Então,

pode-se desenhar um triângulo retângulo cuja hipotenusa é dk,1 e um dos catetos

é | yk,1 |. O ângulo oposto a esse cateto é α.

A incerteza de y(i) é dada por σ2
ri

= σ2
obs +σ2

di,1
sen2(α), onde σ2

obs é a incerteza

da observação do sonar e σ2
di,1

é a incerteza do deslocamento entre a posição i e

a primeira posição. Considerando que a incerteza σ2
dj,1

pode ser decomposta em
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σ2
dj,j−1

+ σ2
dj−1,1

, a incerteza de yj,j−1 pode ser calculada da seguinte forma:

σ2
yj,j−1

= Ey[y
2
j,j−1]

= Ey[(y
(j) − y(j−1))2]

= Ey[(y
(j))2 + (y(j−1))2 − 2y(j)y(j−1)]

= Ey[(y
(j))2] + Ey[(y

(j−1))2] − Ey[2y
(j)y(j−1)]

= σ2
obs + σ2

dj,1
sen2(α) + σ2

obs + σ2
dj−1,1

sen2(α) − Ey[2y
(j)y(j−1)]

= 2σ2
obs + σ2

dj,j−1
sen2(α) + 2σ2

dj−1,1
sen2(α) − 2Ey[y

(j)y(j−1)].

Considerando que as observações em instantes distintos não são correlaciona-

das (apesar de seguirem a mesma distribuição) e levando em conta a decomposição

da distância, a expansão de Ey[y
(j)y(j−1)] resulta em:

Ey[y
(j)y(j−1)] = σ2

dj−1,1
sen2(α),

e assim:

σ2
yj,j−1

= 2σ2
obs + σ2

dj,j−1
sen2(α).

Conhecendo as variâncias de dj,j−1 e yj,j−1, o próximo passo é a determinação

da variância de γj,j−1.

Como γj,j−1 é uma função não-linear de variáveis aleatórias gaussianas, é

adotado o mesmo método usado pelo EKF para linearizar a função para, a partir

da função linearizada, determinar a sua variância. O primeiro passo é determinar

a matriz de covariância das variáveis que compõem γj,j−1.

Considerando o vetor ωj,j−1 contendo as variáveis que compõem γj,j−1, como:

ωj,j−1 =
(

dk,1

k−1
yj,j−1

)T

,

pode-se definir a matriz de covariância Σωj,j−1 como:

Σωj,j−1 =





σ2
dk,1

(k−1)2
Ey[yj,j−1

dk,1

k−1
]

Ey[yj,j−1
dk,1

k−1
] σ2

yj,j−1



 , (5.5)

onde σ2
yj,j−1

não varia com j, pois como é assumido que dj,j−1 =
dk,1

k−1
, então

σ2
yj,j−1

= 2σ2
obs+

σ2
dk,1

(k−1)2
sen2(α). O valor de Ey[yj,j−1

dk,1

k−1
] é determinado da seguinte

forma:
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Ey[yj,j−1
dk,1

k − 1
] =

Ey[(y
(j) − y(j−1))dk,1]

k − 1

=
Ey[y

(j)dk,1] − Ey[y
(j−1)dk,1]

k − 1

=
Ey[y

(j)(dk,j + dj,1)] − Ey[y
(j−1)(dk,j−1 + dj−1,1)]

k − 1

=
Ey[y

(j)dj,1] − Ey[y
(j−1)dj−1,1]

k − 1

=
σ2

dj,1
sen(α) − σ2

dj−1,1
sen(α)

k − 1

=
σ2

dj,j−1
sen(α)

k − 1

=
σ2

dk,1
sen(α)

(k − 1)2

A linearização de γj,j−1 é realizada sobre o valor médio de γj,j−1 dado pela

equação 5.4 e que será referenciado por γ(ω̄j,j−1). O resultado é:

γj,j−1 = γ(ωj,j−1) =
(k − 1)yj,j−1

dk,1

,

γ(ωj,j−1) = γ(ω̄j,j−1) + Fγ(ωj,j−1 − ω̄j,j−1),

sendo:

Fγ =
∂γ(ωj,j−1)

∂ωj,j−1

|ωj,j−1 = ω̄j,j−1

=
(

− (k−1)yj,j−1

d2
k,1

k−1
dk,1

)

|ωj,j−1 = ω̄j,j−1 (5.6)

Calculando a covariância da função linearizada, é obtida a variância desejada:

σ2
γ = Ey[γ(ωj,j−1)γ(ωj,j−1)

T ]

= Ey[(Fγωj,j−1)(Fγωj,j−1)
T)]

= FγEy[ωj,j−1ω
T
j,j−1]F

T
γ

= FγΣωj,j−1F
T
γ .

Como dito no começa da seção, σ2
obsmedia é a variância da variável aleatória

γj,j−1. Então:

σ2
obsmedia = σ2

γ = FγΣωj,j−1F
T
γ .
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Determinação da parede observada

Quando um conjunto de observações for validado, é necessário determinar uma

representação do plano que está sendo observado. Os planos são representados

num espaço bidimensional por retas infinitas. Cada reta é representada por dois

parâmetros: a sua distância à origem do sistema global de coordenadas (distância

da parede à origem), rwall, e a inclinação do segmento que une a reta ao seu ponto

mais próximo à origem, θwall.

Para estimar θwall, parte-se da orientação do robô durante o deslocamento

(invariante, segundo a aproximação considerada), e da estimativa de α. Já rwall

é estimado a partir do valor da primeira observação considerada válida, r(1), e da

posição do sonar ao realizar essa observação, (x
(1)
sonar, y

(1)
sonar). A posição do sonar

pode ser obtida a partir da postura do robô (x(1), y(1), θ(1)) conforme:

(

x
(1)
sonar

y
(1)
sonar

)

=

(

x(1)

y(1)

)

+

(

cos(θ(1)) −sen(θ(1))

sen(θ1) cos(θ(1))

)(

x
′

sonar

y
′

sonar

)

, (5.7)

onde x
′

sonar e y
′

sonar indicam a posição do sonar em relação à frente do robô.

A partir dos dados apresentados, os parâmetros da reta observada são obtidos

da seguinte forma:

θwall = θ(1) + α (5.8)

e

rwall = r(1) + x(1)
sonarcos(θwall) + y(1)

sonarsen(θwall). (5.9)

5.4.3 Associação das observações com o mapa

Usando a estimativa do plano sendo observado obtida pelas equações 5.8 e 5.9,

consulta-se o mapa para determinar quais retas mapeadas mais se aproximam

da estimativa. Essa é uma etapa cŕıtica, pois caso a associação realizada esteja

errada, erros grosseiros podem ser gerados pelo modelo de observação, podendo

fazer a estimativa da postura do robô divergir do valor real.

Para minimizar erros de associação, os procedimentos aplicados tendem a

obter mais falsos negativos do que falsos positivos. Se não for posśıvel determinar,

entre um grupo de elementos mapeados, qual deve ser associado às observações,

a etapa retorna que nenhum segmento foi associado.

A partir de todos os segmentos mapeados, uma seqüência de filtragens é apli-
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cada de modo que apenas um segmento não seja eliminado. A primeira filtragem

é realizada pela inclinação. São exclúıdos os segmentos mapeados que não pode-

riam ser observados pelo sonar, considerando a faixa de inclinações que o cone

principal do pulso sonoro alcança. A faixa, de tamanho β, é ampliada levando

em conta a incerteza da inclinação do robô, aumentando a faixa em 2σθ(1) , onde

σθ(1) é o desvio-padrão de θ(1) (orientação do robô na primeira posição). A faixa

de inclinações então fica com tamanho β + 2σθ(1) , centrada na estimativa da in-

clinação do sonar, que é dada somando à inclinação do robô a inclinação do sonar

em relação à frente do robô.

Em seguida, é determinado se o segmento está dentro do alcance do sonar

levando em conta o tamanho dos segmentos mapeados. Para cada segmento é

considerada uma reta infinita colinear ao mesmo. A partir dessa reta, é deter-

minada uma segunda reta perpendicular a ela e que toca o sonar. O segmento

mapeado é descartado caso não haja intersecção com essa segunda reta. Esse

teste é realizado para a primeira e a última posição do robô consideradas na

etapa de validação.

Finalmente, os segmentos restantes são testados para determinar quais deles

poderiam originar as observações. A primeira, a penúltima e a última observações

do sonar consideradas válidas na etapa de validação são usadas. É aplicado um

teste sobre a diferença entre a observação obtida do sonar r(i) e a observação

esperada calculada, denominada de h(.), para cada segmento (o cálculo de h(.)

será apresentado na seção 5.4.4). As medidas usadas para um elemento i dos

conjuntos de observações e posturas são:

v (i) = r(i) − h(x(i))

(s(i))2 = HP(i)
x HT + σ2

obs, (5.10)

onde H é a derivada da função h(.) em relação à postura, necessária para operação

do EKF (H é determinada na seção 5.4.4) e (s(i))2 é a variância da diferença v (i).

O teste realizado é:

(v (i))2

(s(i))2
< g2, (5.11)

onde g2 é o valor limite para a aceitação da observação. Esse teste também é

conhecido na literatura como validation gate, ou porta de validação (LEONARD;

DURRANT-WHYTE, 1991), e é usado para rejeitar observações que potencialmente

não são corretas, por apresentarem grande divergência do esperado.

Caso mais de um ou nenhum segmento mapeado passe por essa seqüência de
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filtros, a etapa de associação indica que nenhuma associação foi posśıvel.

Discussão

Para refinar mais a associação em caso de ambigüidade (mais de um elemento com

possibilidades de ser associado com as observações) pode-se considerar também

as potenciais associações dos demais sonares como um modo de localizar melhor

o robô no ambiente.

Outro modo de melhorar a associação seria considerar a última associação

realizada pelo próprio sonar. Caso uma associação seja perdida e recuperada

num mesmo movimento retiĺıneo, por exemplo, pode-se tentar inferir se a perda

da associação foi causada por uma descontinuidade da superf́ıcie sendo observada

(porta aberta, estreitamento) ou por um objeto desconhecido (pessoa se movendo,

por exemplo), e a partir do motivo mais provável restringir mais os segmentos

associáveis.

Essas melhorias não foram consideradas no trabalho corrente e ficam como

sugestão para trabalhos futuros.

5.4.4 Obtenção das observações esperadas para a estima-
tiva da postura

Seguindo as etapas de validação e associação, a resposta do modelo de observação,

h(x), é obtida a partir da estimativa da postura do robô na iteração atual e do

segmento mapeado associado às observações.

É usado o mesmo procedimento adotado por Leonard e Durrant-Whyte (1992)

para calcular a observação esperada do sonar. A figura 5.9 mostra um sonar

do robô observando uma parede. Pela figura, pode-se determinar a observação

esperada da seguinte forma:

ȳobs = rwall − (xsonarcos(θwall) + ysonarsen(θwall)),

onde yobs é a observação esperada para o sonar, xsonar e ysonar indicam a posição

do sonar. Recuperando-se o ı́ndice temporal n na notação, ȳobs(n), dado pela

função h(.), pode ser escrita por:

h(x̄(n)) = rwall − (xsonar(n)cos(θwall) + ysonar(n)sen(θwall)) (5.12)
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Usando 5.7 em 5.12 para eliminar xsonar e ysonar, obtém-se:

h(x(n)) = rwall − (x(n) + (cos(θ(n))x
′

sonar − sen(θ(n))y
′

sonar)cos(θwall) +

(y(n) + sen(θ(n))x
′

sonar + cos(θ(n))y
′

sonar)sen(θwall)), (5.13)

onde x
′

sonar e y
′

sonar indicam a posição do sonar em relação à frente do robô.

Sonar

��

θwall − 90

Parede Observada

θsonar
Robô

X

Y

θwall

rwall

− 90

y

Figura 5.9: Uma parede é representada pela sua distância à origem, rwall, e
sua inclinação, θwall em relação ao eixo X.

Como pode ser visto no apêndice II, seção II.5.1, o Filtro de Kalman Estendido

necessita da matriz H(n), obtida derivando a função descrita em 5.12 em relação

à postura, para propagar a incerteza e obter o Ganho de Kalman, sendo H(n)

dado por:

H(n) =









−cos(θwall)

−sen(θwall)

x
′

sonarsen(θ(n) − θwall) + y
′

sonarcos(θ(n) − θwall)









T

. (5.14)

5.5 Determinação dos parâmetros usados no mo-

delo de observação do sonar

A seguir o valor dos parâmetros adotados no modelo de observação são apresen-

tados.
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Determinação de β e de σ2
obs

Para determinar o valor de β, o robô foi posicionado em frente a uma parede

a uma distância de 1, 2m, de modo que sua frente ficasse alinhada a uma reta

perpendicular à parede. Essa inclinação foi variada para ambos os lados em

passos de 2, 5 graus, e, para cada inclinação, 100 observações foram realizadas.

Para cada posição foi calculado o valor médio, a variância e o valor esperado

das observações. Para cada direção que o robô foi inclinado foi determinada a

inclinação anterior à inclinação em que foi detectado um incremento grande na

variância das observações e na discrepância entre a média e a observação esperada.

A diferença angular entre as duas inclinações determinadas resulta no valor

adotado para a faixa de atuação do sonar, ou seja, β. O valor obtido para β, com

esses experimentos, foi de 27, 5 graus.

O valor de σ2
obs foi determinado a partir de todas as observações usadas no

experimento acima que se encontravam nas inclinações válidas (dentro da faixa

delimitada por β). O valor encontrado de σ2
obs foi de 625 mm2.

Quantidade mı́nima de observações (kmin)

O número mı́nimo de observações para operar a validação, kmin, depende de dois

fatores: i) a distância percorrida entre as observações do sonar, e ii) a quantidade

de observações necessárias para os algoritmos operarem.

A quantidade mı́nima de observações necessárias adotada para os algoritmos

de validação operarem são quatro. Apesar de com apenas três observações serem

obtidos dois γs (que é o número mı́nimo para se calcular a variância de um con-

junto), um conjunto de amostras com dois elementos praticamente não tem valor

estat́ıstico. Com três γs já é posśıvel determinar com algum grau de confiança

se o que está sendo observado é ou não uma superf́ıcie plana. À medida que au-

menta o número de observações usadas, aumenta a confiança com que se rejeita

ou aceita um conjunto.

O deslocamento mı́nimo necessário entre observações influi no algoritmo de

validação: quanto maior o deslocamento, maior a distância entre a primeira e

última observações consideradas, e melhor a validação, considerando um erro

de odometria pequeno para pequenos deslocamentos. Como nos experimentos

realizados o robô se deslocou em velocidade constante, o aumento da distância

entre observações implica diretamente no aumento do número de observações

consideradas.
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Por outro lado, à medida que aumenta o deslocamento do robô considerado,

superf́ıcies planas menores (como faces de colunas) passam a ser ignoradas. Além

disso, um atraso maior será imposto entre o momento que uma seqüência de

observações válidas começa a ser coletada e o momento em que correções da

postura começam a serem geradas.

Através de simulações com seqüências de observações coletadas com sonar

real observando uma parede enquanto se desloca em rotas paralelas à mesma,

observou-se que as observações dos sonares nas condições consideradas pelo mo-

delo (observando uma superf́ıcie plana dentro do ângulo de visão β do sonar) são

bem estáveis, oscilando em torno de um valor médio conforme o modelo prevê.

Chegou-se à conclusão que a distância percorrida pelo robô entre a primeira e

a última observações consideradas é de fato mais importante que o número de

observações consideradas para o algoritmo de validação, e foi determinado que a

partir de 25 cm já é posśıvel realizar validações que eliminem mais de 95% das

observações inválidas.

Assim, o número mı́nimo de observações é dado pelo maior valor entre quatro

e o número de observações capturadas durante um deslocamento de 25 cm.

Durante os experimentos com o robô se deslocando, porém, devido à veloci-

dade do mesmo, as observações de um mesmo sonar foram capturadas em média

a cada 20 cm, o que torna dominante a restrição de efetuar pelo menos quatro

observações. Na prática foi obtido um deslocamento médio de 80 cm entre as

observações coletadas. Essa distância é grande o bastante para que os sonares

não detectem as colunas presentes no ambiente onde foram realizados os experi-

mentos.

Limite de rejeição das observações (χ2
k−2,1−α

)

Em geral o valor de rejeição de testes estat́ısticos são escolhidos com faixas de

aceitação muito estreitas, com alta rejeição, com o objetivo de aceitar apenas

o que se tem grande confiança que obedeça a uma dada hipótese. A primeira

validação imposta às observações é constrúıda em cima de um modelo aproximado

que desconsidera parte das incertezas modeladas. Considerando isso e analisando

os valores obtidos em simulações e experimentos, foi adotado um grau de confiança

de 50 %, bem abaixo do que é encontrado na literatura estat́ıstica, que em geral

é de 80 % ou mais.

Em experimentos esse valor se mostrou adequado para filtrar observações

indesejadas e aceitar as observações desejadas.
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Limite de rejeição de uma observação (g2)

O limite de rejeição da equação 5.11 foi também determinado experimentalmente,

de modo a aumentar o rigor da primeira validação. O limite adotado foi de 3, 2.

5.6 Resumo do Caṕıtulo

Para cada observação coletada de um dos sonares (y(n)), determina-se a ob-

servação esperada do sonar (ȳ(n)) a partir do mapa do ambiente (dado por uma

coleção de segmentos de retas descritos por suas distâncias à origem, rwall, e

suas inclinações, θwall) e da estimativa predita da postura do robô (x̄(n|n − 1) =

[x(n|n − 1), y(n|n − 1), θ(n|n − 1)]T ) do seguinte modo:

ȳobs(n) = rwall − (x(n) + (cos(θ(n|n − 1))x
′

sonar − sen(θ(n|n − 1))y
′

sonar)cos(θwall) +

(y(n) + sen(θ(n|n − 1))x
′

sonar + cos(θ(n|n − 1))y
′

sonar)sen(θwall)),

onde x
′

sonar e y
′

sonar indicam a posição do sonar em relação à frente do robô.

A observação realizada e a observação esperada são usadas então para cor-

rigir o valor da postura predita do robô (x̄(n|n − 1)), obtendo o valor final da

estimativa da postura ((x̄(n)).

Para determinar qual e se foi um dos segmentos mapeados o responsável

pela observação realizada do sonar é aplicado o procedimento de teste descrito

no caṕıtulo. O resultado final é uma indicação que se deve ou não realizar a

correção da postura do robô, e em caso positivo o procedimento também fornece

os parâmetros rwall e θwall do elemento observado.
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6 Modelo de Observação:
Visão Monocular

O sensor de visão monocular é composto por uma câmera montada sobre o robô,

apontada na direção frontal do robô, posicionada conforme já mostrado na figura

3.2.

Obter a localização a partir de uma câmera de v́ıdeo é muito interessante,

pois a câmera consegue captar quase os mesmos est́ımulos visuais que os seres

humanos, e por ser esse um dos principais sentidos humanos, é esperado que, em

ambientes criados pelo homem, seja encontrada grande quantidade de est́ımulos

que podem ser usados para a localização. Apesar disso, obter a localização a

partir da visão computacional é um desafio. As principais dificuldades são as

seguintes:

• Grande volume de informação: uma câmera de v́ıdeo produz um grande

fluxo de dados, sendo necessário grande poder computacional para processar

todas as informações fornecidas em tempo real; além do mais, grande parte

dos dados em geral não tem utilidade para a localização ou apresentam

informação redundante.

• Interferência entre os est́ımulos visuais: causada também pelo grande vo-

lume de informação, interferências geradas por alguns elementos na ob-

servação de outros podem ocorrer, como oclusões (um elemento ocultando

outro temporariamente) ou alterações nas condições de iluminação do am-

biente através de sombras ou reflexão.

• Falta de informação de profundidade: a profundidade, ou distância que os

objetos observados se encontram da câmera, não pode ser obtida direta-

mente da visão monocular; sendo a visão monocular usada para determinar

a postura do robô, é necessário determinar sua postura relativa a elementos

conhecidos do ambiente e, sem a informação de profundidade, este processo

é dificultado.
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Uma outra dificuldade num sistema de localização que deve operar numa

plataforma computacional de baixo custo é manter baixa a taxa de uso do pro-

cessador, pois provavelmente outros subsistemas, como navegação e planejamento

de rota, por exemplo, compartilham o mesmo processador.

O processamento dos quadros de v́ıdeo, por mais simples que seja, é o gargalo

de desempenho do estimador, devido ao grande volume de dados. Como a taxa de

geração de quadros das câmeras é alta, fornecendo em geral de 15 a 30 quadros por

segundo, mesmo que o estimador seja capaz de manter o tempo de resposta baixo,

o processamento das imagens pode acabar consumindo quase toda capacidade de

processamento dispońıvel por grandes peŕıodos, interferindo na execução correta

dos demais sistemas.

Considerando que o robô se desloca vagarosamente, a 0, 3 m/s, por exemplo,

tratar quadros a uma taxa de 30 quadros/s pode não apresentar uma boa relação

entre o ganho obtido na postura do robô e o custo necessário de processamento.

Em geral, quanto menor o tempo decorrido entre quadros processados, menor a

distância percorrida pelo robô, menor o erro acumulado na postura do robô e

menor a importância dada para a correção do sensor de visão durante a correção

da postura do robô (lembrando que a importância dada para as correções é tão

maior quanto mais precisa ela for em relação à estimativa já existente).

A solução para aumentar a taxa de informação passada da observação para

a localização do robô por quadro processado é processar um novo quadro ape-

nas após uma distância mı́nima (tanto linear como angular) ter sido percorrida.

Entretanto, a distância percorrida entre quadros processados deve ficar limitada

às necessidades do algoritmo de observar um mesmo conjunto de elementos num

número mı́nimo de quadros consecutivos.

A distância linear mı́nima entre quadros adotada é representada por dcaptura

e a distância angular mı́nima é representada por θcaptura. Os valores reais para

essas distâncias são obtidos experimentalmente.

O conhecimento do modelo de projeção adotado e de conceitos básicos rela-

cionados à formação das projeções na câmera são importantes na definição da

abordagem adotada e serão descritos a seguir.

6.1 Modelo de Câmera

A câmera utilizada neste trabalho é do tipo CCD (MA, 2004), um dispositivo de

aquisição largamente usado em câmeras de baixo custo. O modelo de câmera
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é baseado no modelo de câmera de orif́ıcio, ou pinhole. Segundo esse modelo, a

câmera é constitúıda por um centro focal C e por um plano de projeção, dispostos

conforme exibido na figura 6.1. A reta perpendicular ao plano de projeção e que

contém o centro focal é denominada de eixo principal da câmera. As imagens

são formadas no plano de projeção, e a projeção de cada elemento do ambiente é

formada pelas intersecções entre o plano de projeção e as retas que intersectam

o elemento e contêm o centro focal C. Essas retas representam a luz refletida

(ou emitida) pelo elemento e captada pela câmera. Caso dois pontos distintos

do ambiente gerem a mesma reta ligando-os ao centro focal, diz-se que um ponto

está obliterando o outro e apenas o mais próximo à câmera será registrado (des-

considerando casos de transparência).

O plano de projeção é um espaço discreto, formado por um reticulado onde

cada unidade do reticulado pode assumir um único valor de cada vez. O tama-

nho do reticulado indica a resolução da câmera, e as células do reticulado são

denominadas de pixels. Apesar do plano de projeção em geral não ser quadrado,

e sim retangular, os pixels quase sempre podem ser representados por quadrados,

e é assumido neste trabalho que eles são quadrados.

A câmera utilizada possibilita a captação de imagens em cores. A repre-

sentação das cores é feita por três bandas distintas de cores: vermelho, verde e

azul. A combinação das intensidades das cores de cada banda fornece a imagem

colorida.

É considerado o sistema de coordenadas (XC , YC , ZC) intŕınseco à câmera,

alinhado conforme mostra a figura 6.1. Nesse sistema um ponto no espaço repre-

sentado por pcam = [xcam, ycam, zcam]T tem sua projeção no plano de projeção da

câmera pproj = [u, v]T obtida da seguinte forma:

u = fu
ycam

xcam

+ u0 (6.1)

v = fv
zcam

xcam

+ v0,

onde u e v são as coordenadas do ponto projetado no plano de projeção no sistema

de coordenadas (U, V ) intŕınseco ao plano de projeção. Os valores de u e v são

dados em pixels. fu e fv indicam a distância focal multiplicada por um fator de

conversão pixel/metro para as direções das coordenadas u e v, respectivamente,

e u0 e v0 indicam o centro do plano de projeção, ou seja, o ponto no plano

de projeção intersectado pelo eixo principal de projeção, dado no sistema de

coordenadas (U, V ).

Considere um sistema de coordenadas global (X, Y , Z) desvinculado da
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 (u  , v0)0 v count

V

U

Projeção
Plano de

Eixo Principal

CZ

XC

YC

Centro Focal

C

Objeto

u count

Projeção
do objeto

Figura 6.1: O modelo é composto pelo Centro de Focal (C) e pelo Plano de
Projeção. A reta perpendicular ao plano de projeção e que contém o centro
focal é chamada de Eixo Principal da câmera. O sistema de coordenadas

intŕınseco à câmera tem o centro focal como origem, e o eixo XC coincide com o
eixo principal. O plano de projeção é retangular e possui um sistema de

coordenadas formado pelos eixos U e V cuja origem é o canto inferior direito de
um observador localizado no centro focal. U e V são paralelos e orientados no

mesmo sentido dos eixos YC e ZC , respectivamente. A intersecção do eixo
principal com o plano de projeção é o ponto (u0, v0), e as dimensões do plano de

projeção são ucount de largura por vcount de altura.

câmera. A projeção de um ponto qualquer é obtida transformando o ponto

do sistema de coordenadas global para o sistema de coordenadas intŕınseco à

câmera, usando uma transformação de corpo ŕıgido (MA, 2004), e em seguida

aplicando as equações de projeção. O ponto no sistema global é representado

por preal = [x, y, z]T , enquanto o ponto no sistema intŕınseco continua sendo

pcam = [xcam, ycam, zcam]T . As equações de projeção são então as seguintes:

pcam = RT(preal − C) (6.2)

u = fu
ycam

xcam

+ u0

v = fv
zcam

xcam

+ v0,

onde R e C são os parâmetros que indicam a rotação e a translação do sistema

de coordenadas intŕınseco ao centro focal da câmera em relação às coordenadas

absolutas, respectivamente, com RT indicando a matriz transposta de R.

Os parâmetros do modelo de câmera usados pelo modelo de observação são

estimados numa etapa de calibração detalhada no apêndice I.
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6.2 Objeto Observado

Como já mencionado, devido à grande quantidade de informação captada pela

visão, é necessário grande poder computacional para tratar todos os dados ob-

tidos. Além do mais, considerar todos os elementos presentes numa cena exigi-

ria algoritmos muito complexos, que não necessariamente trariam benef́ıcios na

mesma proporção à sua complexidade. Um modo eficiente e muito utilizado na

literatura para se filtrar a informação é concentrar a atenção em um subconjunto

de caracteŕısticas e elementos nos quadros de v́ıdeo, como regiões que assumem

determinadas formas geométricas, ou objetos que se destacam, como extintores

de incêndio, por exemplo.

A escolha do tipo de elemento a ser observado influencia a confiabilidade e a

complexidade da solução. Para os sonares, conforme a figura 5.9 no caṕıtulo 5,

foi escolhido observar superf́ıcies planas por uma série de motivos. Para o trata-

mento da visão monocular, os fatores mais importantes que foram considerados

na escolha do que deve ser observado são os seguintes:

• Abundância do elemento ou caracteŕıstica no tipo de ambiente considerado:

quanto maior sua presença no ambiente, maior a probabilidade de se ob-

servar o elemento, e maior a acurácia que se pode obter; por outro lado o

excesso de elementos presentes num quadro pode exigir maior capacidade

de processamento.

• Existência de um conjunto de caracteŕısticas que identifique as projeções

de um objeto em diversos quadros. É importante ser capaz de identifi-

car um mesmo elemento do ambiente em mais de um quadro capturado

para aumentar a confiabilidade da associação dos elementos mapeados às

observações.

• Facilidade de identificação e extração do elemento a partir dos quadros

capturados.

• Invariância contra posśıveis interferências, como situações de oclusão e va-

riação de iluminação.

Em trabalhos anteriores uma série de caracteŕısticas dos quadros já foram

escolhidas para serem observadas. As caracteŕısticas mais usadas são variações

bruscas de intensidade e cor (variações fotométricas) na imagem em duas direções

ortogonais, formando pontos (CHIUSO, 2002), (MOURAGNON, 2006). Esses pontos
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são fáceis de extrair (JAIN; KASTURI; SCHUNCK, 1995) e em geral são abundan-

tes em qualquer tipo de ambiente, porém eles não apresentam boa resistência

a oclusões, e tendem a sofrer variações, podendo até desaparecer, conforme a

mudança da iluminação.

Outros autores optam por usar segmentos de retas formados por variações

fotométricas (CHANG; AGGARWAL, 1997). Tais segmentos são em geral menos

abundantes que os pontos, apresentam alguma proteção contra oclusões e são

menos senśıveis às variações de iluminação. A região da imagem ao redor de

cada segmento pode ser usada para caracterizá-los, provendo alguma capacidade

adicional de identificar projeções oriundas de um mesmo elemento em diferentes

quadros. A extração porém é mais complexa, assim como o tratamento posterior.

Em alguns trabalhos que adotam segmentos, uma restrição adicional é ado-

tada, aceitando apenas segmentos com uma dada orientação. Moon, Miura e

Shirai (1999) e Borges (2005) utilizam retas verticais para mapear um ambiente

com auxilio de visão. A restrição tem o intuito de aumentar a seletividade e agili-

zar a extração e processamento. Observando apenas segmentos de retas verticais

é posśıvel adotar algoritmos de detecção e extração mais eficientes e robustos, e

no tipo de ambiente considerado (ambientes internos) eles são encontrados em

boa quantidade e em geral representam variações fotométricas ou topológicas em

paredes, como batentes, portas, janelas, colunas, quinas e cantos. A vizinhança

desses segmentos verticais fornece informação que permite distingui-los entre si

com alguma confiança.

Pelos motivos apresentados acima, neste trabalho são observadas variações

fotométricas nos quadros que resultam em segmentos de retas verticais. A figura

6.2 apresenta um exemplo de quadro capturado num ambiente t́ıpico com vários

elementos capazes de produzir os segmentos verticais desejados.

Além das vantagens na identificação e extração, esse tipo de elemento per-

mite uma representação matemática otimizada tanto das projeções extráıdas dos

quadros como dos elementos do ambiente que resultam nessas projeções. Em

geral, segmentos de reta tridimensionais são representados por seis parâmetros

(as coordenadas dos dois pontos extremos, por exemplo) e suas projeções bidi-

mensionais, por quatro. Porém, como o robô se desloca apenas sobre um plano

perpendicular aos segmentos observados, e assumindo que não existem dois seg-

mentos colineares diferentes num ambiente, pode-se aproximar os segmentos por

retas infinitas. Sendo assim, cada reta, por ter inclinação conhecida, pode ser

representada pela intersecção da própria reta com o plano de deslocamento do
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Figura 6.2: Corredor contendo elementos geradores de retas verticais. Nessa
imagem tanto as janelas como as portas são potenciais fontes de retas verticais.

robô, o que resultaria numa representação com apenas um ponto num plano co-

nhecido (dois parâmetros). Do mesmo modo, a projeção de uma reta vertical

seria também uma reta vertical (caso a câmera esteja perfeitamente alinhada), e

sua representação é dada pela intersecção da projeção com uma reta do plano de

projeção que intersecta o eixo principal e seja a projeção de uma reta paralela ao

plano de deslocamento, conforme ilustra a figura 6.3.

Apesar da aproximação dos segmentos de reta por retas infinitas permitir

uma redução na representação, ela elimina uma caracteŕıstica dos segmentos que

poderia ser aproveitada, que é o seu tamanho. Porém essa não é uma perda

considerada como significativa pois o tamanho pode variar bruscamente de quadro

para quadro com pequenas mudanças na iluminação. Oclusão também afeta

muito o tamanho.

No decorrer do texto, as observações da câmera serão tratadas por quadros.

As projeções nos quadros em forma de reta vertical originadas de elementos do

ambiente serão tratadas por observações ou por projeções. Quando o termo

reta vertical for usado estará se referindo aos elementos do ambiente que pro-

duzem as projeções em forma de retas verticais. Já os elementos presentes no

mapa que representam as retas verticais do ambiente serão tratados por marcos.
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ao Eixo Principal
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Plano de
Projeção

(Batente de porta)
Reta Vertical

Reta Paralela ao Plano do

Plano de 
Deslocamento

do Robô

Deslocameno e perpendicular

Figura 6.3: Representação de uma Reta Vertical e sua projeção. Na figura é
apresentada a câmera, representada pelo centro focal, C, pelo eixo principal,
XC , e pelo plano de projeção, observando uma porta. A projeção de um dos
batentes no plano de projeção é exibida. Em vermelho (linha mais grossa) é

exibida a reta imaginária paralela ao plano de projeção e perpendicular ao eixo
principal, chamada aqui de horizonte. O ponto usado para representar a reta

vertical do batente é ressaltado por um ćırculo ao redor da intersecção do
batente com o plano de deslocamento, enquanto que a representação da

projeção da mesma reta é ressaltada por outro ćırculo sobre a intersecção da
projeção do batente com a projeção do horizonte.

6.3 Arquitetura

Apesar das diferenças existentes entre os sensores de visão e sonar, a arquite-

tura básica de ambos os modelos sensoriais é a mesma: primeiro associam-se

seqüências de observações a elementos do ambiente e determina-se a posição re-

lativa desses elementos ao robô. Em seguida associam-se esses elementos a algum

referencial conhecido, e então a postura obtida do robô a esse referencial através

das observações é usada para corrigir a postura do robô.

Uma grande diferença separa o tratamento sensorial dos sonares e da visão:

as observações fornecidas pelos sonares são resultado de no máximo um elemento

de interesse do ambiente1, enquanto que um quadro retornado pela câmera pode

1O retorno do sonar pode ser decorrência de mais de um elemento do ambiente, porém o mo-
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conter projeções de diversas retas verticais. Assim, é necessário determinar as

associações entre dois conjuntos de dados, as observações e os marcos, sendo que

nem todos os marcos precisam ser associados a alguma observação, e nem todas

as observações precisam ser associadas a um marco.

A arquitetura do modelo de visão está esquematizada na figura 6.4. Quando

um quadro é fornecido pela câmera, o primeiro passo é detectar e extrair as

projeções das retas verticais. Essa etapa pode ser considerada uma etapa de pré-

processamento, pois as projeções extráıdas são consideradas as observações do

modelo de visão.

mapa
Câmera Detecção das

Projeções de
Retas Verticais

Estimativa do

do robô
deslocamento

sendo observadas
Retas Verticais

e Retas Verticais
Associação entre Projeções

Obtenção das projeções
esperadas para cada marco

Estimativa do

do robô
deslocamento

Retas Verticais
entre Marcos e
Associação

quadro

observações retas verticais

observações esperadas

marcos

verticais
retas

Figura 6.4: Diagrama de blocos do modelo de observação para a visão
monocular. A câmera fornece um quadro de v́ıdeo para o módulo detector e

extrator de projeções de retas verticais, passando para o módulo de associação
as projeções encontradas. Esse módulo por sua vez determina quais projeções
correspondem às retas já sendo observadas, quais deixaram de ser observadas e
quais estão sendo observadas e que não estavam antes. As retas verticais que

estão sendo observadas no quadro são passadas para o próximo módulo, que as
associa a marcos mapeados. As associações válidas então são passadas para o

módulo que determina a observação esperada para cada marco sendo observado.

De posse das observações (as projeções das retas verticais), o próximo passo

é a associação entre as observações e os marcos. O maior problema que se quer

evitar numa associação de dados é que seja aceita a associação entre um marco

e uma projeção tal que a projeção não foi gerada pela reta vertical que o marco

delo adotado desconsidera essa possibilidade, eliminando as observações que não se enquadrem
na resposta do tipo de elemento considerado (paredes planas).
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representa (um erro do tipo falso positivo). Uma associação errada que passa

despercebida pode causar muito mais danos do que associações corretas perdidas

(falso negativo).

Para diminuir a aceitação de falsos positivos, é introduzido o conceito de reta

vertical sendo observada, cujo objetivo é estabelecer uma associação entre quadros

consecutivos processados, aumentando a capacidade do algoritmo em detectar

e eliminar associações do tipo falso positivo. Uma reta vertical observada, ou

apenas reta vertical, representa uma reta sendo observada no ambiente, e uma

etapa de associação é introduzida no modelo para associar as projeções extráıdas

do quadro a essas retas verticais da cena 3D.

Então para determinar se um marco está sendo observado, além de associá-lo

a uma projeção do quadro atual, ele precisa ser associado a uma reta vertical do

ambiente por um determinado número de quadros.

Essa etapa de associação entre projeções e retas verticais recebe as observações

retiradas do quadro sendo processado e um conjunto de retas verticais que estão

sendo observadas. Cada reta já tem ligada a si uma seqüência de projeções que

foram associadas a ela nas iterações anteriores. O objetivo dessa etapa é adicionar

mais uma projeção a essa lista. Caso não seja posśıvel, a reta é descartada.

As projeções que não são associadas a nenhuma reta dão origem a novas retas

verticais observadas.

A próxima etapa tenta então associar as retas verticais aos marcos. Apenas

marcos associados por um número mı́nimo de iterações à mesma reta vertical são

enviados à próxima etapa, responsável por determinar as observações esperadas‘,

ȳ(n) (a resposta do modelo de observação de algoritmo de localização).

O passo final obtém a projeção esperada para os marcos sendo observados

fornecidos pelo passo anterior para uma dada postura do robô.

A seguir é fornecida uma descrição detalhada de cada etapa do modelo de

observação, incluindo a descrição das caracteŕısticas usadas para comparar as

retas verticais entre si e com os marcos.

6.4 Extração das projeções a partir dos quadros

Essa etapa é responsável por obter dos quadros de v́ıdeo as projeções das retas

verticais e as caracteŕısticas que permitem identificar, entre quadros, projeções

da mesma reta vertical. As técnicas apresentadas são baseadas no trabalho apre-
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sentado por Barra e Costa (2005).

6.4.1 Formato das projeções das retas verticais

Para conseguir extrair as projeções desejadas com sucesso, é necessário primeiro

definir como as projeções devem estar nos quadros para serem aceitas como

projeções de retas verticais. Em teoria, caso o alinhamento da câmera fosse o

ideal, a superf́ıcie de deslocamento fosse totalmente plana e o robô não produ-

zisse vibração enquanto se desloca, retas verticais no ambiente produziriam retas

verticais como projeções. No mundo real nenhuma dessas suposições é verdadeira,

porém cada uma das fontes citadas produz diferentes tipos de desalinhamentos e

com magnitudes diferentes.

Foi constatado experimentalmente que variações e descontinuidades na su-

perf́ıcie de deslocamento e vibrações devido ao deslocamento não provocam dis-

torções significativas nos quadros capturados. A única distorção significativa

ocorre durante rotações bruscas, causando borramento da imagem. Em situações

como essa, as imagens produzem nenhuma ou quase nenhuma projeção apro-

veitável usando as técnicas que serão apresentadas.

Para evitar esse problema, colocou-se como restrição que, enquanto o robô

estiver executando rotação de ângulos maiores que 15 graus sem se deslocar,

nenhum quadro será processado.

Já quanto à questão do alinhamento da câmera sobre o robô, constatou-se

em experimentos que o alinhamento incorreto pode causar variações significati-

vas nos quadros. Constatou-se também que é muito dif́ıcil posicionar a câmera

sobre o robô de modo que o sistema de coordenadas intŕınseco à mesma fique

perfeitamente alinhado ao sistema de coordenadas de referência do ambiente.

Para facilitar o trabalho de alinhamento, o processo de extração deve permitir

um relaxamento parcial desse alinhamento. Sendo XC , YC e ZC os eixos do sis-

tema de coordenadas intŕınseco à câmera na posição ideal, é relaxada a acurácia

da inclinação da postura da câmera ao redor dos eixos XC e YC com objetivo

de obter melhor acurácia na inclinação ao redor do eixo ZC . Um desvio na in-

clinação ao redor do eixo ZC é cŕıtico pois implica num viés de igual magnitude

na estimativa da orientação do robô. Desvios nas demais orientações implicam

em distorções nas projeções das retas verticais nos quadros, afetando menos a

acurácia do estimador.

Os desvios de inclinação considerados fazem com que as projeções sejam retas
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com inclinações próximas a 90 graus, mas não verticais, e o algoritmo de extração

deve estar pronto para lidar com isso.

6.4.2 Organização da etapa de extração

A extração das observações é dividida em duas sub-etapas. Na primeira, chamada

de pré-processamento, as projeções das retas verticais são detectadas e realçadas

na imagem. Na segunda, as projeções são localizadas, extráıdas e representadas

por um conjunto de parâmetros.

6.4.3 Pré-processamento

O objetivo dessa etapa é obter uma imagem onde apenas os pixels mais prováveis

de serem parte de uma projeção de reta vertical estejam presentes. A literatura

apresenta diversos métodos que podem ser usados para ressaltar as projeções

das retas verticais. Grande parte desses métodos utiliza derivadas da imagem

(GONZALEZ; WOODS, 1992).

Considerando a imagem uma função bidimensional, I(u, v), onde a intensi-

dade de cada pixel é o valor que a função assume para o ponto (u, v), pode-se

tomar a derivada de I(u, v) em relação a u ou em relação a v. A combinação das

duas derivadas resulta no gradiente da imagem, onde a orientação do vetor indica

o sentido de maior crescimento da intensidade num dado pixel e o seu módulo, a

intensidade desse crescimento.

Considerando apenas a derivada numa direção, tem-se a indicação da variação

dos valores da imagem na dada direção. Para a derivada horizontal, quanto

maior o valor da derivada num pixel, maior a diferença de intensidade entre os

pixels vizinhos à direita e à esquerda, indicando a presença de uma transição

fotométrica.

As derivadas podem ser aproximadas utilizando determinadas matrizes e as

convoluindo com a imagem. As matrizes são preenchidas de tal modo a calcu-

larem a diferença entre os pixels vizinhos de um lado do pixel central com os

vizinhos do outro lado. Na figura 6.5 são mostrados as derivadas na direção ver-

tical e horizontal, e o módulo do gradiente utilizando uma técnica conhecida por

Operador de Sobel (GONZALEZ; WOODS, 1992). O Operador de Sobel utiliza os
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filtros nas direções horizontal (SobelX) e vertical (SobelY) apresentados por:

SobelX =









1 0 −1

2 0 −2

1 0 −1









e SobelY =









1 2 1

0 0 0

−1 −2 −1









. (6.3)

Outros filtros operam de formar similar ao filtro de Sobel, trocando apenas

a forma da matriz de convolução do filtro, como o filtro de Prewitt (GONZALEZ;

WOODS, 1992), por exemplo.

Figura 6.5: Em cima, à esquerda: imagem original. Em cima, à direita:
aplicação do Operador de Sobel vertical. Abaixo, à esquerda: aplicação do

Operador de Sobel horizontal. Abaixo, à direita: o módulo do gradiente obtido
através da combinação dos Operadores de Sobel horizontal e vertical.

Para detectar segmentos verticais, é interessante ressaltar apenas os pixels

cujo gradiente é mais intenso na direção horizontal. Após a realização de testes

usando diferentes matrizes de convolução, foi escolhido usar apenas a matriz dada
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por:

gradvert =































1 1 0 −1 −1

1 1 0 −1 −1

1 1 0 −1 −1

1 1 0 −1 −1

1 1 0 −1 −1

1 1 0 −1 −1

1 1 0 −1 −1































. (6.4)

Essa matriz é similar a SobelX porém mais alongada, tanto na vertical como

na horizontal. O alongamento vertical aumenta a seletividade de segmentos com

inclinações mais próximas a 90 graus (tendendo a segmentos verticais) e elimina

seqüências de pixels muito pequenas. O alongamento horizontal visa aumentar

a seletividade por transições entre duas regiões homogêneas, filtrando transições

sucessivas muito próximas, que seriam dif́ıceis de distinguir uma das outras.

Antes de realizar a diferenciação da imagem, primeiro aplica-se à imagem

uma operação de borramento leve, convoluindo a imagem com o filtro blur dado

por:

blur =









1 1 1

1 1 1

1 1 1









. (6.5)

Essa operação tem como objetivo diminuir a intensidade de rúıdos presentes na

imagem.

A convolução da imagem pelo filtro gradvert é realizada para cada banda de

cor, e como resultado final é selecionado para cada pixel o maior valor obtido

entre as três bandas (pontos de máximo local). Como resultado se tem uma

imagem em ńıveis de cinza com os segmentos com inclinação próxima à vertical

ressaltados. O resultado final dessa etapa de pré-processamento é mostrado na

figura 6.6, no quadro à direita.

6.4.4 Detecção das projeções

A partir do resultado do pré-processamento, as projeções são detectadas e suas

posições no quadro, calculadas. Essa etapa necessita localizar seqüências de pixel

que estejam alinhados verticalmente na imagem pré-processada.

O algoritmo adotado percorre a imagem procurando por pixels que tenham
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Figura 6.6: Em cima, à esquerda: imagem original. Em cima, à direita:
aplicação das operações para obter a imagem com as retas verticais ressaltadas.

Abaixo, à esquerda: pontos de máximo local detectados.

grande probabilidade de pertencer ou estar próximo a uma borda, ou seja, cujo

valor esteja acima de um dado limiar. Ao encontrar um pixel que ultrapasse tal

limiar, dado por limstart, o algoritmo procura a partir dele, na direção horizontal,

um pixel que represente um ponto de máximo local. Esse pixel é o primeiro de

uma nova borda, e a partir dele novos pixels são procurados caminhando para

cima e para baixo da imagem (na direção vertical).

Para cada pixel recém-adicionado à borda, são observados os três pixels vi-

zinhos logo acima ou abaixo, dependendo do sentido de crescimento da borda

para aquele pixel. O próximo pixel a ser adicionado à borda é aquele, dentre

os três, com maior intensidade. Caso não seja posśıvel determinar qual direção

seguir, a direção vertical é escolhida. Para o primeiro pixel são observados tanto

os três vizinhos acima como os três abaixo, e para cada conjunto é adicionado um

pixel. O procedimento é repetido até que se encontre um pixel que já faça parte

de alguma borda ou até se deparar com uma vizinhança cujos valores dos pixels

estejam abaixo de um limiar de parada, limend, indicando baixa probabilidade da

borda continuar por algum dos vizinhos.
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Devido a interferências e rúıdos nos quadros, pode ser que as projeções sofram

pequenas descontinuidades que poderiam interromper sua extração previamente,

obtendo várias pequenas seqüências de pixels em vez de uma seqüência única.

Para evitar isso, ao atingir uma vizinhança abaixo do limiar limend, o algoritmo

continua crescendo a borda para até Lh vizinhanças consecutivas abaixo do limiar

de rejeição. Caso, após a adição de Lh pixels, não seja encontrada uma vizinhança

com um pixel acima do limiar limend, os Lh pixels adicionados são descartados e

o crescimento da borda é finalizado.

O procedimento descrito é repetido para todos os pixels que estão acima do

limiar de ińıcio e que ainda não fazem parte de alguma borda já detectada. O

resultado dessa operação é um conjunto de seqüências de pixels adjacentes que

formam bordas que lembram segmentos com inclinação próxima a 90 graus. O

resultado pode ser visto na figura 6.6, no quadrante inferior à esquerda.

O próximo passo visa detectar seqüências que sejam de fato segmentos de

reta. Um segmento de reta precisa ter a mesma inclinação em todos os seus pontos

(com exceção das extremidades). Para selecionar apenas as seqüências que mais

se aproximam dessa caracteŕıstica, é verificado se elas apresentam inclinação local

similar ao longo de seu corpo. Essa operação é realizada calculando a inclinação

em cada pixel da seqüência, considerando os 2 rangederiv pixels mais próximos.

Caso a variação entre dois pixels seja maior que um limiar, limderiv, então a

seqüência é separada em duas, e os 2 rangederiv +1 pixels usados para determinar

as inclinações dos dois pixels que resultaram a ruptura são descartados.

No final desta etapa tem-se um conjunto de seqüências de pixels represen-

tando segmentos quase verticais. O último passo para se obter as representações

das projeções desejadas é combinar seqüências de pixels que podem ter sido ori-

ginadas pela mesma reta vertical e foram separadas por algum motivo, que pode

ser oclusão, rúıdo na imagem ou baixo contraste do quadro. Para esse passo é

determinado um modelo de reta para cada segmento. O modelo adotado é dado

por:

u = m.v + ufix, (6.6)

onde (u, v) indicam um ponto no sistema de coordenadas intŕınseco ao plano de

projeção, e m e ufix são os parâmetros que modelam a reta. Para obter m e ufix é

usada a técnica de regressão linear (COSTA, 1977). Considerando uma seqüência

de N pixels, e cada pixel i da seqüência é representado por (ui, vi), então os
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parâmetros m e ufix são dados por:

m =

∑N

i=1(vi − v̄)ui
∑N

i=1(vi − v̄)2
e ufix = ū − mv̄, (6.7)

onde N indica o número de pixels que compõem a seqüência e v̄ e ū indicam as

médias dos vi e ui da seqüência, respectivamente.

Os parâmetros de cada seqüência são comparados entre si, e aquelas seqüências

cujas diferenças entre os parâmetros ufix e m fiquem abaixo de limiares dados

por uprox e mprox, respectivamente, são consideradas como sendo parte do mesmo

segmento e são combinadas numa única seqüência. Caso mais de duas seqüências

possam ser combinadas com uma terceira seqüência, porém não combinam en-

tre si, então a terceira seqüência é combinada apenas com a seqüência que o

parâmetro ufix mais se aproxima.

Uma vez combinadas as seqüências, são descartadas as que têm menos pixels

que um dado limiar, limnumpix, e os parâmetros ufix e m são recalculados para

as novas seqüências. Finalmente, as retas verticais que possúırem o parâmetro m

dentro de uma faixa delimitada por mmin e mmax são consideradas aceitas.

6.4.5 Representação das projeções

A partir das seqüências de pixels obtidas nas etapas descritas e dos parâmetros

do modelo de reta, para cada seqüência são calculados os parâmetros finais das

projeções das retas verticais.

Cada projeção de reta vertical é acomodada num modelo que a considera uma

reta vertical, assumindo que o parâmetro m tem valor zero. Essa representação

tem a vantagem de ter um único parâmetro, uvert, o que permite obter um modelo

de observação para a visão com menor complexidade computacional. O valor de

uvert é obtido calculando a média de todos os pixels presentes na seqüência que

representa a projeção.

A obtenção da incerteza de uvert é um pouco mais complexa, e merece alguns

comentários a respeito. Considerando a câmera em alinhamento perfeito, caso

uvert fosse obtido de apenas um pixel, então a incerteza sobre sua posição seria

dada por σ2
ucam

, que é a variância da posição dos pixels devido ao próprio sensor

(câmera de v́ıdeo). Porém, como uvert é resultado de um certo número pixels,

nuvert
, a variância é reduzida para

σ2
ucam

nuvert
, considerando que a detecção dos pixels

que formam a reta vertical tenha sido perfeita. Se nuvert
for um número em torno

de 50 e σ2
ucam

for um valor pequeno em torno de 0,5 (valores razoáveis), o valor da
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variância fica em 0,01, o que é despreźıvel comparado com a incerteza adicionada

pelos fatores desconsiderados: os erros oriundos de desalinhamento da câmera e

da calibração da câmera (determinação da distância focal f e tamanho real do

plano de projeção).

Devido à presença de tantas fontes de incerteza distintas atuando, optou-

se por determinar a incerteza combinada para a posição uvert empiricamente. A

variância resultante é denominada σ2
uvert

e será usada como parâmetro de incerteza

das observações do modelo de observação.

Além da posição da projeção da reta vertical no quadro de v́ıdeo, um conjunto

de caracteŕısticas é calculado para cada projeção. O objetivo desse conjunto é o

de ajudar na associação entre projeções oriundas da mesma reta vertical. Esse

conjunto considera a distribuição de cores nos arredores de cada projeção, e é

chamado de Perfil Médio de Cor, ou PMC.

6.4.6 Determinação do Perfil Médio de Cor

A hipótese que orientou o desenvolvimento do Perfil Médio de Cor (PMC) é

que a distribuição de cores nos arredores das retas verticais contém informação

suficiente para ajudar a identificar projeções de uma mesma reta vertical em

diferentes quadros do v́ıdeo.

O PMC considera uma região da imagem centrada na seqüência de pixels que

originou cada projeção identificada (referenciada agora de seqüência central). A

região se estende por uma faixa de nlateral pixels para a direita e para a esquerda

de cada pixel da seqüência central, ao longo da mesma, conforme mostra a figura

6.7. Caso a seqüência central não seja cont́ınua (devido à fusão de seqüências

menores durante a obtenção das projeções), então a região considerada também

não será cont́ınua.

A partir dessa região, três vetores, sendo um para cada banda de cor da

imagem, são criados. Eles têm o mesmo tamanho da largura da região considerada

e são criados do seguinte modo: a posição central de cada vetor (o vetor terá

sempre tamanho ı́mpar) recebe o valor médio da respectiva banda de cor dos

pixels contidos na seqüência central. Caminhando no vetor em ambos os sentidos,

cada posição dos vetores distante i posições do centro recebe o valor médio da

respectiva banda de cor dos pixels que estão posicionados a i pixels ao lado do

pixel seqüência central que está à mesma altura, sendo que i pode ser positivo ou

negativo, indicando o sentido do afastamento do centro do vetor.
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transição fotométrica
Linha de máximo da

Figura 6.7: Representação do Perfil Médio de Cor. A figura representa um
pedaço de uma imagem centrado em uma transição fotométrica, com os pixels
destacados com a ajuda da sobreposição de um reticulado. Os pixels em preto
representam o máximo local da transição fotométrica. A flecha central aponta
um pixel em preto, enquanto as setas laterais mostram o tamanho da região

considerada no cálculo do PMC.

Essa é a última etapa do processamento de um quadro de v́ıdeo. A partir

desse ponto, serão usadas apenas as representações das projeções, formadas por

uvert e σ2
uvert

, e pelos três vetores do PMC, um para cada banda de cor.

6.5 Associação de projeções às retas verticais

Essa etapa recebe o conjunto de projeções extráıdas do quadro corrente e tenta

associá-las com retas verticais no ambiente. Se posśıvel, as projeções são associa-

das a retas que já vinham sendo observadas. Para as projeções em que isso não é

posśıvel, é assumido que novas retas estão sendo observadas. Essa etapa também

é responsável por eliminar as retas que não foram observadas no quadro atual.

No final da etapa, apenas retas observadas no quadro atual são mantidas.

Grimson (1990) classifica o problema de associar n observações a m modelos

(as retas verticais) como um problema de busca num espaço de correspondência,

com n dimensões, sendo que em cada dimensão pode-se assumir m valores distin-
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tos. Segundo ele, a menos que seja posśıvel limitar as possibilidades de associação

entre as observações e os modelos, seria necessário buscar pelo espaço inteiro para

se encontrar o conjunto correto de associações, ou seja, avaliar (m + 1)n con-

juntos de associações (considerando também a possibilidade de não associar as

observações a algum modelo), o que teria um custo computacional proibitivo.

Para restringir o número de possibilidades, Grimson (1990) propõe a uti-

lização de restrições, que eliminam regiões inteiras do espaço de busca, diminuindo

o número de possibilidades. O método adotado nessa etapa faz uso de restrições

que levam em conta tanto a posição das projeções como seus PMCs.

Devido à distância percorrida pelo robô entre os quadros processados e a

inexistência inicial de uma estimativa para a posição das retas verticais sendo ob-

servadas, não se pode prever onde suas projeções vão aparecer no quadro atual.

Esse motivo, e o grande número de projeções e retas observadas envolvidas, im-

pedem a adoção de métodos mais simples para realizar a associação de dados,

como o algoritmo do vizinho mais próximo, onde são associadas aos modelos as

observações que se encontram mais próximas.

Apesar de não ser posśıvel usar o método do vizinho mais próximo direta-

mente, é posśıvel determinar janelas no quadro atual, para cada reta vertical

sendo observada, que determinam uma região em que a probabilidade de encon-

trar a projeção relativa à reta vertical é grande.

Assim como as projeções, as retas verticais também possuem um Perfil Médio

de Cor (PMC). O PMC das retas verticais são obtidos a partir dos PMCs das

últimas mprojs projeções associadas à reta em quadros anteriores. O PMC da

reta vertical é a média aritmética dos PMCs das projeções consideradas. A

partir dos PMCs das retas verticais e das projeções do quadro atual, calcula-se

uma medida de similaridade, representada por Cij, que é usada como a segunda

restrição no espaço de busca. Os ı́ndices i e j indicam a reta vertical e a projeção

que compõe a associação, respectivamente.

Mesmo após aplicar essas restrições (janelas de busca e PMCs), em ge-

ral diversos conjuntos de associações entre retas verticais e projeções ainda são

posśıveis. Para escolher apenas uma dentre as possibilidades restantes, é ne-

cessário um método para comparar os conjuntos entre si, de modo a determinar

o mais provável. Nessa etapa são usados os PMCs como forma de determinar as

melhores associações.

A seguir as restrições adotadas são detalhadas, e o algoritmo para determinar
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o conjunto de associações é apresentado.

6.5.1 Restrição por janela de busca espacial

Ao realizar a primeira associação de uma reta vertical a uma projeção, dispõe-se

apenas da informação da última projeção associada à reta vertical, e não é posśıvel

obter uma estimativa sobre sua posição, porém, arbitrando valores máximos e

mı́nimos para a distância da reta vertical à câmera é posśıvel delimitar uma janela

de busca no quadro atual baseado na posição da projeção no quadro anterior.

Uma vez que duas ou mais projeções estão associadas a uma reta vertical,

é posśıvel obter uma estimativa para a posição da reta vertical, com o auxilio

da estimativa do deslocamento do robô. A estimativa está sujeita às incertezas

tanto do deslocamento do robô como das projeções sendo pouco precisa; porém, a

partir dela, é posśıvel obter uma janela de busca espacial igual ou mais restritiva

que a janela inicial.

A seguir são descritos os procedimentos adotados para obter a janelas nas

duas situações.

Restrição com uma projeção

Como visto pelo modelo de projeção da câmera, a projeção de um ponto do

ambiente é obtida na intersecção do plano de projeção da câmera com uma reta

que contém o próprio ponto e o centro focal da câmera. Seguindo o caminho

contrário, a partir de uma projeção no plano de projeção pode-se obter apenas a

reta que contém o centro focal e o ponto que gerou a projeção. Para determinar

a posição exata desse ponto sobre a reta seria necessário conhecer sua distância

ao centro focal.

Na ausência dessa informação, são assumidos então valores arbitrários para

a coordenada x da reta no sistema de coordenadas intŕınseco à câmera, xcam, de

tal modo a obter os dois extremos da janela de busca espacial.

Quanto mais perto da câmera um objeto está, mais sua projeção tende a

se deslocar em função do deslocamento da câmera, como pode ser visto pela

equação 6.1, onde é mostrado que a projeção, u, é inversamente proporcional a

xcam. Considerando isso, para determinar o afastamento mı́nimo da projeção da

reta vertical em relação à projeção da mesma no quadro anterior é escolhido um

valor grande para a coordenada xcam da reta vertical, dado por xmax. Para o

afastamento máximo, é escolhido um valor pequeno, dado por xmin.
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A partir de cada xcam escolhido e a partir da projeção da reta vertical no qua-

dro anterior, uant, é obtido o valor para ycam da reta usando a equação 6.1. Tendo

xcam e ycam da reta no referencial da câmera na postura em que foi capturado o

quadro da iteração anterior, uma transformação de corpo ŕıgido é aplicada para

obter as coordenadas da reta no referencial atual da câmera, do seguinte modo:

pcurr = RT
move(pant − Cmove),

onde pant representa as coordenadas xcam e ycam da reta vertical nas coordenadas

da câmera na postura do quadro anterior, representadas por xcam,ant e ycam,ant,

pcurr representa as coordenadas xcam,curr e ycam,curr da reta vertical nas coorde-

nadas da câmera na postura atual, e Cmove e Rmove representam o deslocamento

do robô, expresso na forma de matrizes de translação e rotação, respectivamente.

Finalmente, aplicando pcurr na equação de projeção 6.1 é obtido o valor de u

para o quadro atual para o dado xcam,curr.

O menor valor de u é atribúıdo a umin e o maior valor a umax. A janela onde

projeções correspondentes devem ser procuradas no quadro atual, para a projeção

identificada no quadro anterior, é definida por umin e umax.

Além de considerar diferentes valores para a profundidade da reta observada,

é necessário considerar também a incerteza do deslocamento usado para obter os

limites da janela. Foi observado em experimentos que a influência da incerteza da

translação pode ser desprezada por ser muito pequena (para o robô considerado

se deslocando no tipo de ambiente considerado) e pela posição da projeção ser

pouco senśıvel à mesma. Já a incerteza da rotação pode afetar consideravelmente

a posição dos limites da janela e não pode ser desprezada. Para considerar a

incerteza da rotação, os limites da janela (umin e umax) são calculados em duas

situações diferentes: na primeira situação é adicionado ao parâmetro de rotação

do deslocamento o desvio padrão da incerteza da rotação, e na segunda situação

o desvio padrão da incerteza da rotação é subtráıdo da rotação do deslocamento.

É escolhido como umin o menor valor obtido dentre os dois umin obtidos, e para

umax o maior valor dentre os umax, resultando na maior janela posśıvel.

Restrição com mais de uma projeção

Uma vez que duas ou mais projeções estão associadas a uma reta vertical, é

posśıvel obter uma estimativa para a posição da reta vertical, (x̄vert, ȳvert). O

procedimento é o seguinte:
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• Determina-se uma estimativa para a posição da reta vertical no ambiente

e para sua incerteza a partir da primeira e da última projeção associadas

à reta vertical e da estimativa do deslocamento do robô entre as posturas

em que foram capturadas as projeções; esta posição da reta vertical é de-

terminada no sistema de coordenadas da câmera na postura mais recente

usada;

• Usando a estimativa e a incerteza da posição da reta vertical e do desloca-

mento do robô, é determinada a janela de busca espacial.

Esse método de obtenção de janelas de busca, além de produzir uma janela

de busca menor, tem como vantagem a realização de uma validação extra nas

projeções já associadas à reta vertical. Caso alguma das projeções usadas para

obter a estimativa da reta vertical tenha sido associada erroneamente, é menos

provável que a janela de busca contenha uma projeção que possa ser associada à

reta vertical, eliminando uma reta vertical ‘contaminada’.

A escolha da primeira e da última projeções associadas para determinar a

estimativa da reta vertical se justifica pois, devido a caracteŕısticas da geome-

tria projetiva e de limitações de resolução da câmera (JAIN; KASTURI; SCHUNCK,

1995), deslocamentos de um pixel no quadro capturado podem representar deslo-

camentos de alguns cent́ımetros até alguns metros no ambiente, dependendo da

posição relativa da câmera e do elemento observado.

Deslocamento do robô considerado

A estimativa e incerteza do deslocamento usadas na obtenção das janelas de busca

não podem ser derivadas da estimativa da postura do robô para evitar descon-

tinuidades no deslocamento, que podem ser geradas por correções da postura

aplicadas pelos modelos de observação.

Por isso, para cada nova reta vertical sendo observada é mantido um Filtro

de Kalman Estendido simples, que possui apenas o modelo de dinâmica, para

estimar o deslocamento robô entre a primeira projeção associada e a última. Na

verdade o filtro é compartilhado por todas as retas criadas numa dada iteração,

diminuindo o custo computacional.

Discussão

A segunda parte do algoritmo de janela de busca descrito (a obtenção de janelas

de busca a partir de duas projeções) tem uma complexidade computacional bem



6.5 Associação de projeções às retas verticais 84

maior do que a primeira parte de algoritmo (a obtenção de janelas de busca a

partir de apenas a primeira projeção). Caso o processamento esteja se tornando

um gargalo para o uso do sistema em tempo real, um dos pontos que podem ser

suprimidos é esse, criando janelas de busca com apenas uma projeção (sempre a

última associada a uma dada reta vertical).

Equações relacionando duas projeções associadas à mesma reta ver-
tical

As estimativas das retas verticais são obtidas aplicando a equação de projeção

6.1 às duas projeções, u1 e u2, sendo que o ı́ndice 1 indica elementos obtidos na

situação mais antiga (quando a primeira projeção associada à reta foi coletada)

e o ı́ndice 2 indica elementos obtidos da situação mais recente (quando a última

projeção associada à reta foi coletada). A posição da reta no sistema de coor-

denadas intŕınseco à câmera nos instantes 1 e 2 são representadas por [x1, y1]
T e

[x2, y2]
T , respectivamente. Considerando a situação 1 como referência ‘global’, a

relação entre [x1, y1]
T e [x2, y2]

T pode ser dada pela equação de transformação de

corpo ŕıgido 6.2.

Considerando o deslocamento bidimensional do robô sobre o plano XY e com

possibilidade de rotação apenas sobre o eixo Z, pode-se expandir as matrizes de

rotação, R, e translação, C usadas na equação 6.2 do seguinte modo:

R =

(

cos(θmov) −sen(θmov)

sen(θmov) cos(θmov)

)

C =

(

xmov

ymov

)

,

onde [xmov, ymov, θmov]
T representa o deslocamento do robô entre os instantes 1 e

2.

De posse de todos os elementos, pode-se escrever o sistema de equações que
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permite a determinação da posição da reta no instante 2:

u
′

1 = u1 − u0 = fu
y1

x1

(6.8)

u
′

2 = u2 − u0 = fu
y2

x2

(6.9)

(

x1

y1

)

=

(

cos(θmov) −sen(θmov)

sen(θmov) cos(θmov)

)(

x2

y2

)

+

(

xmov

ymov

)

(

x1

y1

)

=

(

cos(θmov)x2 − sen(θmov)y2 + xmov

sen(θmov)x2 + cos(θmov)y2 + ymov

)

.

(6.10)

Resolvendo 6.9 para y2 e substituindo em 6.10:

(

x1

y1

)

=





x2(cos(θmov) − u
′

2

fu
sen(θmov)) + xmov

x2(sen(θmov) +
u
′

2

fu
cos(θmov)) + ymov





=

(

x2.C + A

x2.D + B

)

, (6.11)

onde A, B, C e D são variáveis auxiliares.

Partindo de 6.8 e substituindo x1 e y1 definidos em 6.11:

fu
u

′

1

=
x1

y1

=
x2.C + A

x2.D + B

fu
u

′

1

(x2.D + B) = x2.C + A

x2(
fu
u

′

1

D − C) = A − fu
u

′

1

B

x2 = g(xin) =
A − fu

u
′

1

B

fu

u
′

1

D − C
, (6.12)

sendo que:

xin =



















u1

u2

xmov

ymov

θmov



















. (6.13)

Tendo x2, pode-se calcular y2 a partir de x2 com a equação 6.9.

A equação 6.12 tem um problema. Devido a seu caráter não-linear, ela apre-

senta grande sensibilidade a variações das variáveis de entrada, em especial de
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θmov, podendo gerar resultados fisicamente absurdos, como uma reta com x2 < 0,

indicando que a reta estaria localizada atrás do plano de projeção (o que é im-

posśıvel, pois para ser captada pelo mesmo, ela precisa estar à sua frente).

Essa questão precisa ser considerada na obtenção da estimativa e incerteza

da posição da reta vertical.

Obtenção da estimativa e covariância da posição das retas verticais

Como as variáveis que compõem o vetor xin são aleatórias (são descritas por pdfs

representadas pela média e covariância), o resultado que será obtido aplicando as

equações 6.12 e 6.9 também será composto por variáveis aleatórias.

Então, para determinar x2 e y2 é usada a Transformação Unscented, ou UT

(JULIER; UHLMANN; DURRANT-WHYTE, 1995) (a mesma usada no UKF). A UT

determina a transformação de uma variável aleatória, descrita por seus dois pri-

meiros momentos (a média e a covariância), por uma função não linear. Para

obter o resultado são geradas amostras a partir da variável aleatória de entrada.

Essas amostras são conhecidas por pontos sigma e são aplicados à função. A

partir dos pontos sigma transformados são obtidos os dois primeiros momentos

que caracterizam a variável aleatória transformada. Maiores detalhes sobre o

funcionamento e aplicação da UT são dados no apêndice II, na seção II.5.2.

O problema de obter resultados fisicamente absurdos citados na obtenção da

estimativa da posição da reta vertical aparece de forma acentuada na aplicação

da UT, pois como a equação 6.12 é muito senśıvel à variação das variáveis de

entrada, a aplicação dos pontos sigma nela tem maior probabilidade de gerar

resultados absurdos.

Para reduzir o efeito da não-linearidade da equação 6.12, Julier (2002) mostra

que se pode diminuir o distanciamento dos pontos sigma em relação à estimativa

média (a estimativa que é obtida a partir dos valores de entrada) alterando os

parâmetros usados para obter os pontos sigma.

Os pontos sigma points usados pelo UKF para representar xin são calculados

conforme as equações a seguir (para maiores detalhes do funcionamento do UKF,

consultar a seção II.5.2 do apêncice II):

X (0)(n) = x̄in

X (i)(n) = x̄in + (
√

(N + δ).Pin)(i), i = {1, ..., N}

X (i+N)(n) = x̄in − (
√

(N + δ).Pin)(i), i = {1, ..., N},
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onde X (n) é uma matriz cujas colunas são os pontos sigma, Pin é a matriz de co-

variância de xin, e (
√

(N + δ).Pin)(i) indica a coluna i da matriz
√

(N + δ).Pin.

A matriz
√

(N + δ).Pin é o fator de Cholesky (TEUKOLSKY; VETTERLING; FLAN-

NERY, 1992) da matriz (N+δ).Pin, de tal modo que
√

(N + δ).Pin.
√

(N + δ).Pin

T
=

(N + δ).Pin. δ é dado por δ = α2(N + κ) − N , onde α é o parâmetro de escala

usado para controlar a dispersão os sigma points e κ é um parâmetro secundário

de escala (JULIER; UHLMANN; DURRANT-WHYTE, 1995) não usado neste trabalho.

Quanto menor α mais próximos os pontos sigma ficarão. O valor adotado

para α é indicado por αprox.

Ainda assim corre-se o risco de algum ponto sigma originar uma posição para

a reta vertical com x2 < 0. Para lidar com essa possibilidade, são checados os

resultados obtidos para a aplicação de todos os pontos sigma. Quando é detec-

tado que x2 < xmin, então o ponto sigma é substitúıdo por [xmin,
fu
u2

xmin]
T
. O

parâmetro xmin usado aqui é o mesmo adotado para gerar a janela de busca com

apenas uma projeção, descrito anteriormente.

Os pontos sigma são obtidos a partir da média e da covariância de xin. A

média é dada pelos valores das estimativas das projeções e do deslocamento. A

covariância é dada por:

Pin =



















(

σ2
uvert

0

0 σ2
uvert

) (

0 0 0

0 0 0

)









0 0

0 0

0 0









Qmov



















,

onde Qmov é a covariância do deslocamento entre os instantes em que foram

capturadas as projeções u1 e u2, dado por xmov, ymov e θmov.

A UT fornece como resposta uma estimativa da posição da reta vertical,

p̄2 = [x̄2, ȳ2]
T , e sua covariância, Covp2

.

A UT necessita do cálculo da raiz quadrada (fator de Cholesky) de Pin para

determinar os pontos sigma. Essa é uma operação dispendiosa se precisar ser

calculada para cada UT aplicada. Porém como o movimento não é correlaci-

onado com as projeções u1 e u2 (segundo o modelo adotado) a matriz Covp2

assume a forma de uma matriz bloco diagonal em que cada bloco é uma matriz

de covariância (positivo-definida). Então, o cálculo da raiz quadrada de Pin da
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seguinte forma:

√

Pin =



















(

σuvert
0

0 σuvert

) (

0 0 0

0 0 0

)









0 0

0 0

0 0









√
Qmov



















,

sendo que a matriz
√

Qmov só precisa ser calculada uma vez para as retas verticais

que compartilham o mesmo EKF para estimar o deslocamento.

Obtenção da janela de busca a partir da estimativa da reta vertical

Usando a estimativa e covariância da reta vertical no instante anterior, p2 e

Covp2
, a estimativa e covariância do deslocamento do robô entre o quadro ante-

rior e o quadro atual, pmov2 = [xmov2, ymov2, θmov2]
T e Covmov2, é determinada a

estimativa e covariância da projeção da reta vertical no quadro atual, ūcentro, e

sua variância, σ2
ucentro

, aplicando novamente a UT. A variável de entrada é descrita

por sua estimativa (x̄in2) e covariância (Pin2) da seguinte forma:

x̄in2 =



















x2

y2

xmov2

ymov2

θmov2



















e Pin2 =



















Covp2

(

0 0 0

0 0 0

)









0 0

0 0

0 0









Qmov2



















.

A função que determina a projeção a partir da estimativa da posição da

reta vertical e do deslocamento do robô é obtida combinando uma transformação

de corpo ŕıgido para determinar a posição da reta vertical no instante atual,

pcurr = [xcurr, ycurr]
T , a partir da posição estimada da reta no instante anterior,

p2 = [x2, y2]
T :

(

xcurr

ycurr

)

=

(

cos(θmov2) sen(θmov2)

−sen(θmov2) cos(θmov2)

)((

x2

y2

)

−
(

xmov2

ymov2

))

,

com a equação de projeção da reta vertical no instante atual:

ucentro = fu
ycurr

xcurr

+ u0.

A equação resultante é a seguinte:

ucentro = fu
cos(θmov2)(y2 − ymov2) − sen(θmov2)(x2 − xmov2)

cos(θmov2)(x2 − xmov2) + sen(θmov2)(y2 − ymov2)
+ u0. (6.14)
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Aplicando a UT sobre a função descrita pela equação 6.14 obtém-se ūcentro e

σ2
ucentro

. A partir desses valores a janela de busca é constrúıda encontrando-se os

valores de umin e umax da seguinte forma:

umin = ucentro − cjanelaσ
2
centro

umax = ucentro + cjanelaσ
2
centro,

sendo a janela delimitada por umin e umax.

O fator de cjanela é determinado experimentalmente e visa também corrigir

as aproximações realizadas na UT modificada usada para obter a distribuição

da posição da reta vertical, que em geral tendem a subestimar a incerteza real

associada à posição da reta.

6.5.2 Restrição por Perfil Médio de Cor

Pode-se usar os PMCs das projeções do quadro atual e os calculados para as

retas verticais para determinar se uma projeção pode ter se originado de uma

dada reta. Por exemplo, para uma reta formada pelo batente de uma porta,

provavelmente as cores de um dos seus lados será marrom (cor de madeira), e o

outro lado vai ser da cor da parede. O PMC dessa reta vai ser bem diferente

do PMC de uma reta formada pela terminação de um quadro de avisos de feltro

verde.

O objetivo é restringir ainda mais a possibilidade de pares entre retas verticais

e projeções antes de começar a se procurar pelo conjunto de associações com maior

probabilidade de ser válido.

Um método muito usado na literatura para determinar se duas regiões em qua-

dros distintos representam um mesmo elemento do ambiente é conhecido como

correlação cruzada normalizada (JAIN; KASTURI; SCHUNCK, 1995). A correlação

cruzada é obtida do cálculo da diferença quadrática entre as regiões. Represen-

tando as regiões nas imagens através das funções f e g, a diferença quadrática

entre elas é dada por:

N
∑

i

(f(i) − g(i))2.

Expandido os termos, tem-se:

N
∑

i

(f(i))2 +
N
∑

i

(g(i))2 − 2
N
∑

i

f(i)g(i).
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O termo
∑N

i f(i)g(i) é a correlação cruzada entre as regiões f e g, e quanto maior

seu valor, mais similares serão as regiões. Para evitar que os valores absolutos de

f e g influam no valor obtido pela correlação cruzada, a mesma é normalizada,

resultando então na medida de similaridade adotada:

Cij =

∑N

k=1 (Ci(k) − C̄i).(Cj(k) − C̄j)

(N − 1).V ar(Ci).V ar(Cj)
, (6.15)

onde N é o tamanho dos PMCs, Cij indica o valor da medida entre a reta vertical

i e a projeção j do quadro atual, Ci e Cj são os PMCs respectivos, C̄i e C̄j são

as médias dos mesmos, e o operador V ar(.) indica a variância. Esse cálculo é

realizado para cada vetor de cor que compõe os PMCs, e aquele que fornecer o

menor valor para Cij é escolhido para representar a associação.

Todos os pares cujo valor de Cij esteja abaixo de um dado limiar, indicado

por Cmin, são descartados.

6.5.3 Determinação do conjunto de associações válidas

Sendo n o número de projeções do quadro atual, e m o número de retas verticais

sendo rastreadas, o número total de associações posśıveis entre uma projeção e

uma reta vertical é nm. As restrições aplicadas até agora reduziram essa quanti-

dade, porém ainda podem existir muitos conjuntos de associações posśıveis par-

tindo dos pares que sobreviveram às restrições. O próximo passo é determinar

o melhor conjunto de associações dentre os posśıveis. Para comparar as asso-

ciações entre si, a medida de similaridade baseada nos PMCs, Cij , é usada, e

uma última restrição precisa ser obedecida: dentro de um conjunto de associações

cada projeção e cada reta vertical podem compor no máximo uma associação.

Para formalizar, pode-se dizer que o objetivo é maximizar a função fmax dada

por:

fmax =
∑m

i=1

∑n

j=1 δij.Cij (6.16)

variando apenas o valor de δij, que pode assumir o valor 1 caso i e j sejam

escolhidas como pares de posśıvel correspondência e caso Cij tenha sido aprovado

nas etapas anteriores, ou zero caso contrário. δij deve respeitar ainda:

• 0 ≤∑m

i=1 δij ≤ 1 e

• 0 ≤∑n

j=1 δij ≤ 1,

ou seja, cada projeção e cada reta vertical podem compor no máximo uma asso-
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ciação.

Por exemplo, considere que m = 2 e n = 3. Os pares (i, j) validados são:

(1,1), (1,2), (1,3), (2,1), (2,2) e (2,3). Caso o par (1,1) seja escolhido, tem-se que

δi=1,j=1 = 1, δi=1,j 6=1 = 0 e δi6=1,j=1 = 0, restando os pares (2,2) e (2,3) para se

continuar escolhendo.

Esse tipo de problema é conhecido na literatura por associação de dados

de multi-sensores e multi-alvos (BAR-SHALOM; LI, 1995), e diversas técnicas já

foram apresentadas. A técnica conhecida como JPDA (da sigla em inglês de

Associação de Dados usando Probabilidade Conjunta) (BAR-SHALOM; LI, 1995)

compara todas as possibilidades de associação em cada iteração baseadas em uma

probabilidade atribúıda a cada potencial associação. Já a técnica conhecida por

MHT (do inglês de Teste de Múltiplas Hipóteses) (REID, 1979), tem como filosofia

manter hipóteses mais prováveis dos conjuntos de associações durante um certo

número de iterações para se determinar qual dos conjuntos produz resultados

mais prováveis.

Ambos os métodos são computacionalmente dispendiosos e, mesmo existindo

soluções para diminuir a complexidade computacional dos métodos, (ROECKER;

PHILLIS, 1993), (ROECKER, 1994), em situações onde não é posśıvel restringir pre-

viamente as associações posśıveis entre alvos e observações eles ainda são com-

putacionalmente complexos. Esses métodos foram desenvolvidos para associar

observações sensoriais a objetos usando primariamente a trajetória que descre-

vem, porém podem ser adaptados para usar outras formas de comparação entre

estimativa e observação, desde que seja posśıvel obter uma métrica confiável para

determinar individualmente a probabilidade de uma associação posśıvel ser de

fato correta.

Apesar da superioridade desses métodos, foi escolhido usar um método base-

ado em um algoritmo muito mais simples, conhecido por it Vizinho mais próximo

(BAR-SHALOM; LI, 1995), onde a cada iteração do algoritmo é escolhida como

válida a associação com maior probabilidade de ser correta. Apesar de global-

mente esse método nem sempre apontar para a solução correta, foi determinado

empiricamente que para o problema corrente uma variante dessa abordagem,

baseada nas considerações a seguir, fornece bons resultados a um baixo custo

computacional.
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6.5.4 Considerações sobre a medida de similaridade

A medida de similaridade adotada apresenta uma deficiência importante. Nem

sempre que a associação com maior Cij para uma reta vertical é a associação cor-

reta. Pode ser que uma outra associação com Cij menor seja de fato a associação

válida.

Isso implica que mesmo que seja posśıvel maximizar fmax conforme a equação

6.16, o resultado obtido pode não ser o mais próximo da solução correta.

Essa deficiência pode ser gerada por rúıdo ou obstruções nos quadros do v́ıdeo,

porém uma outra fonte muito comum é presença de estruturas no ambiente que

levam à formação de projeções com PMCs similares e próximas umas das outras,

resultando na formação de associações de retas verticais com mais de uma dessas

projeções.

Figura 6.8: Exemplo de ambigüidade na detecção das projeções de retas
verticais. As janelas na parede da direita, em especial as duas colunas divisórias

internas, geram projeções com PMCs muito similares.

A figura 6.8 exemplifica uma situação onde uma estrutura em forma de janelas

apresenta padrões de listras verticais que acabam gerando as projeções amb́ıguas.

Esse tipo de padrão aparece em estruturas como seqüências de janelas em cor-

redores, alguns tipos de cortinas, portões em grade, ou mesmo em elementos de

decoração.

Não há como evitar a escolha de uma associação errada em todos os casos

que situações desse tipo ocorrerem.

O melhor modo para escolher a associação correta entre as demais é começar
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selecionando para o conjunto de associações válidas as associações cujas retas

verticais têm um menor número de associações potenciais a projeções amb́ıguas.

Assim, começando as associações por essas retas, a probabilidade de conseguir

um conjunto correto de associações é maior.

6.5.5 Algoritmo para determinar as associações válidas
entre retas verticais e projeções

O algoritmo adotado tem como principal caracteŕıstica o baixo custo computa-

cional em comparação com abordagens como JPDA, MHT e buscas em árvore

(RUSSELL; NORVIG, 1995). Assim como o algoritmo do Vizinho mais próximo, ele

não possui nenhum tipo de retrocesso2 como em geral algoritmos mais complexos

de busca e associação de dados apresentam.

O algoritmo adotado seleciona como válida a cada iteração uma associação,

dando preferência àquelas com valor alto da medida de similaridade Cij e que

ao mesmo tempo a reta vertical presente na associação não esteja envolvida em

ambigüidades similares à exemplificada na figura 6.8. O algoritmo encerra quando

mais nenhuma associação, obedecendo à restrição que cada projeção e cada reta

vertical podem compor no máximo uma associação, esteja dispońıvel.

O algoritmo é descrito em detalhes a seguir:

Pré-processamento:

1. Os pares representando as posśıveis associações entre retas verticais e projeções

extráıdas do quadro atual são divididos em grupos segundo a reta vertical

contida em cada associação.

2. Cada grupo é ordenado segundo o valor de Cij .

Executar enquanto existirem associações nos grupos:

1. Adotando o ı́ndice k para representar a ordem da associação dentro de seu

grupo de tal modo que quanto menor o valor de k maior o valor de C
(k)
ij e

que 1 ≤ k ≤ kMaxi, calcula-se para cada grupo i o seguinte valor:

{

se kMaxi > 1, então di = C
(1)
ij (C

(1)
ij − C

(2)
ij )

se kMaxi = 1, então di = C
(1)
ij (C

(1)
ij − Cmin),

2o retrocesso num algoritmo permite dar ‘passos para trás’ na construção da solução, permi-
tindo refazer decisões tomadas em passos anteriores visando encontrar um outro caminho que
leve a uma solução melhor.
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onde Cmin é o limite usado para restringir associações com medidas de

similaridade muito pequenas. Valores altos de di indicam associações com

alta similaridade e pequena ambigüidade entre as associações posśıveis para

a reta vertical.

2. A associação escolhida como válida é a com maior medida de similaridade

do grupo que possui maior valor de di.

3. O grupo é eliminado, e os pares nos demais grupos que fazem referência à

projeção que foi aceita como associação válida também são eliminados.

É posśıvel implementar o algoritmo de modo que ele tenha complexidade da

ordem de O(m2 + n.m.log(n)). Como em geral n é próximo de m, a ordem pode

ser simplificada para O(m2.log(m)). Essa complexidade é bem menor do que a

apresentada por algoritmos que precisam analisar todos os conjuntos posśıveis,

que seria de O(m!), caso n seja próximo de m. Mesmo com algoritmos que

consigam reduzir a complexidade do algoritmo de busca completa, eles em geral

apresentam complexidade maior que O(m2.log(m)), tendo em geral como limite

superior O(m!).

Barra e Costa (2005) apresentam resultados experimentais que demonstram

a eficácia dessa abordagem.

6.6 Modelo de Marcos

São tratados por marcos as retas verticais cuja posição é conhecida. A intenção

é representar no mapa apenas as transições fotométricas verticais mais estáveis

e que mais se destacam. Cada marco é representado por um ponto no plano de

deslocamento do robô indicando sua posição no ambiente, e por caracteŕısticas

que ajudem a identificá-lo através da distribuição de cores ao seu redor. Dife-

rentemente das retas verticais observadas e das projeções extráıdas dos quadros,

os dados sobre a distribuição de cores na vizinhança dos marcos é muito menos

informativa, devido à grande variação de iluminação e configuração do ambiente,

que pode adicionar ou remover oclusões parciais, impossibilitando o uso de ca-

racteŕısticas detalhadas como os PMCs.

A informação que é mantida sobre a distribuição de cores é denominada

Médias de Cores, ou MC. O MC armazena, para cada banda de cor, a in-

tensidade média da cor à esquerda e à direita da reta vertical, do ponto de vista

da câmera. O tamanho da região considerada para o cálculo das médias é o
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mesmo tamanho considerado para obtenção dos PMCs das projeções. Os atri-

butos que armazenam os valores médios são denominados Rdir, Resq, Gdir, Gesq,

Bdir e Besq, sendo que R, G e B indicam a banda de cor a que cada atributo se

refere (vermelho, verde e azul, respectivamente) e os subscritos dir e esq indicam

o lado da reta (direito e esquerdo, respectivamente).

O modelo de marcos primeiro determina quais marcos estão sendo observados

associando retas verticais observadas a eles. Em seguida os marcos selecionados

como sendo observados são usados para corrigir a postura do robô, juntamente

com a projeção mais recente associada à reta vertical associada ao marco.

Entre ser associado a uma reta vertical e ser usado para corrigir a postura

do robô, um marco passa primeiro por um peŕıodo de validação, batizado de

quarentena. Durante a quarentena é exigido que um marco seja sempre associado

com a mesma reta vertical por um número mı́nimo de iterações consecutivas,

dado por Nmarco,assoc. Além disso, o marco só pode sair da quarentena e ser

considerado válido caso a reta vertical à qual está associado tenha um número

mı́nimo de projeções associadas, dado por Nproj,assoc, ou seja, foi observada num

número mı́nimo de quadros consecutivos.

Através da quarentena cria-se uma conexão entre as duas etapas de asso-

ciação: associação de projeções a retas e associação de retas a marcos. Isso é

importante pois cada etapa foi desenhada usando abordagens e caracteŕısticas

distintas para determinar os conjuntos de associação, e a união das etapas au-

menta a robustez do modelo de visão, pois a probabilidade de que falsos positivos

passem despercebidos por ambas as etapas é menor do que caso só existisse uma

delas.

Além do mais, o simples fato de um mesmo marco ser associado à mesma

reta em quadros diferentes é um forte ind́ıcio que ele não é um falso positivo.

6.6.1 Associação entre marcos e retas verticais

O primeiro passo é determinar quais marcos estão no alcance da câmera. Para

isso é calculada a projeção esperada de cada marco, uvert,marco, considerando

a estimativa mais atualizada da postura do robô. Os marcos considerados são

aqueles que estão à frente da câmera, que não estão encobertos por nenhum

elemento mapeado (o segmento que conecta o marco com o centro focal da câmera

não intersecta nenhum elemento do mapa) e cuja projeção obedeça a:

− uextra < uvert,marco < ucount + uextra,
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sendo que ucount é o tamanho em pixels do plano de projeção e uextra é um fator

de relaxamento para não desconsiderar marcos cujas projeções sejam exclúıdas

devido à inacurácia da postura do robô.

O primeiro conjunto de associações potenciais é formado por associações re-

alizadas entre as projeções esperadas dos marcos, uvert,marco, e as projeções mais

recentes das retas verticais, uvert,reta, tendo como única restrição à sua formação

uma medida de similaridade baseada nas caracteŕısticas da distribuição de cor de

cada elemento, similar à medida adotada na etapa anterior.

A partir do conjunto inicial de associações potenciais, o algoritmo determina

uma série de conjuntos de associações entre marcos e retas verticais. Cada novo

conjunto representa uma potencial resposta da etapa de associação. O último

passo é selecionar um dos conjuntos como o resultado do algoritmo, buscando

entre eles o conjunto mais provável de conter um maior número de associações

válidas e o mı́nimo de associações inválidas.

Enquanto na associação entre retas verticais e projeções do quadro atual o

conjunto de associações válidas é gerado de forma incremental e monotônica, no

algoritmo de associação entre retas verticais e marcos primeiro são gerados uma

série de conjuntos, e depois um deles é selecionado. Considerando que os con-

juntos gerados formem um espaço de busca, pode-se dizer que o método adotado

está mais próximo dos algoritmos de busca tradicionais.

Apesar da maior complexidade, é baixa a probabilidade do algoritmo de as-

sociação entre retas verticais e marcos apresentar tempo de execução muito mais

elevado que a associação entre projeções e retas verticais, principalmente por dois

motivos: i) o número de marcos dispońıveis para formar associações em geral é

menor do que o número de projeções extráıdas num quadro, resultando em um

número menor de associações posśıveis em relação à associação entre projeções

e retas; e ii) o critério de restrição na formação dos conjuntos não permite a

geração de muitos grupos. O segundo motivo impede que o algoritmo atinja o

limite superior de complexidade, que é exponencial.

Nesse caso optou-se por não usar diretamente JPDA ou alguma variante pois

nesses algoritmos, apesar de se considerar a probabilidade de todo o conjunto de

associações para se determinar o conjunto aceito, é usado para obter a probabili-

dade global apenas as probabilidades individuais de cada associação ser correta,

e como será visto adiante para o problema abordado aqui, a relação entre as as-

sociações que compõe o conjunto de associações válidas é tão importante quanto

as relações individuais.
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6.6.2 Formação e comparação entre os conjuntos de projeção
por disposição espacial

Antes de apresentar o algoritmo de associação entre retas verticais e marcos, é

introduzido o conceito de disposição espacial, que inspira a geração inicial dos

conjuntos de associações e posteriormente é usado na comparação entre esses

conjuntos.

Para explicar o sentido dado à expressão disposição espacial, convém pensar

primeiro na ordem em que as projeções dos elementos de um conjunto aparecem no

plano de projeção. Por exemplo, caminhando num sentido no plano de projeção,

é esperado cruzar primeiro com a projeção uvert,marco do marco A, em seguida com

a do marco B, e então com a do marco C. É esperado que as projeções extráıdas

do quadro referentes a esses marcos sejam encontradas na mesma ordem.

Porém não é só a ordem o importante, mas sim a distância relativa entre as

projeções. Por exemplo, para que as associações entre o marco A e a reta vertical

X e entre o marco B e a reta vertical Y possam ser validadas, é necessário que as

distâncias AB (distância entre as projeções A e B, incluindo o sinal de direção,

ou seja, AB = −BA) e XY sejam similares.

Uma outra forma de se encarar essa propriedade é observando a distância

entre a projeção esperada do marco e a projeção do quadro atual associada à reta

vertical de uma mesma associação (AX e BY no exemplo acima). Essa distância,

representada por ushift, deve ser similar para todas as associações que compõem

o conjunto de associações que for aceito como válido.

Estendendo essa comparação para todas as associações de um conjunto, o

método pode ser visto como uma medida do alinhamento entre o conjunto for-

mado pelas projeções das retas verticais e o conjunto formado pelas projeções es-

peradas dos marcos. Para exemplificar, supõe-se que cada conjunto de projeções

é representado como um tira de papel, e cada projeção um traço vertical na tira.

O objetivo é tentar alinhar as duas tiras de papel, uma referente aos marcos e a

outra, às retas verticais, de modo que os traços de ambas as tiras coincidam, e

medir de alguma forma o quanto faltou para se obter um alinhamento perfeito.

É usado a variância dos ushift de um conjunto de associações, V ar(ushift),

para determinar o quão longe se está de um alinhamento perfeito: quanto menor a

variância, maior a probabilidade do conjunto ser formado por associações válidas.

Um critério para comparar conjuntos de associações usando apenas V ar(ushift),

considerando um conjunto de associações entre retas verticais e marcos indexado
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por k, contendo nk associações, poderia ser dado por:

D
(k)
shift =

1

V ar(u
(k)
shift)

, (6.17)

sendo que quanto maior D
(k)
shift maior a probabilidade de o conjunto ser composto

por associações válidas.

Deve ser ressaltado, porém, que o exemplo das tiras de papel é apenas ilus-

trativo, pois devido à forma que as projeções são geradas (segundo a equação

6.1), conjuntos de projeções dos mesmos elementos obtidos a partir de diferentes

posições de câmera não podem ser alinhados perfeitamente apenas somando ou

subtraindo um valor de correção às projeções de um dos conjuntos. Isso é apenas

uma aproximação, que é tão melhor quanto mais próximos os elementos observa-

dos do ambiente estiverem entre si ou então mais próximas forem as posições de

câmera em que os conjuntos foram obtidos.

Isso quer dizer que a importância que deve ser dada a D
(k)
shift depende dos

valores dos ushift do conjunto e da distância no ambiente entre os elementos

observados, e essas informações devem ser levadas em consideração ao compor

D
(k)
shift com outros critérios de comparação para obter um método mais robusto

para determinar qual o conjunto de associações deve ser aprovado.

Dessa forma, deve-se somar à V ar(u
(k)
shift) na equação 6.17 um termo de amor-

tecimento que, quanto maior for, menor será o valor de D
(k)
shift e menor sua sen-

sibilidade às variações de V ar(u
(k)
shift). Esse termo de amortecimento é composto

por dois fatores: o valor máximo de ushift do conjunto considerado e a distância

máxima entre os elementos que estão sendo observados.

O valor máximo do ushift é fácil obter, sendo chamado de ushift,max. A

distância máxima entre os marcos observados também não seria dif́ıcil de obter,

porém nem sempre grandes distâncias entre os elementos no ambiente causam

grandes variações de ushift, pois a posição deles em relação à câmera também é

importante. Um indicador que se mostrou mais senśıvel é a distância máxima

entre as projeções estimadas dos marcos sendo observados, dada por umax,marco −
umin,marco. Aplicando o amortecimento 6.17, obtém-se o seguinte:

E
(k)
shift =

1

V ar(u
(k)
shift) +

ushift,max(u
(k)
max,marco−u

(k)
min,marco)

uSshiftatt,lim

, (6.18)

lembrando que E
(k)
shift é um termo para ser usado em combinação com outros

critérios de comparação. Esse fator foi definido empiricamente, onde se chegou à

conclusão que o melhor modo de balancear a importância dada a V ar(u
(k)
shift) é
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realizando uma soma ponderada com a multiplicação de seus fatores limitantes

(ushift,max e u
(k)
max,marco−u

(k)
min,marco), onde uSshiftatt,lim é um fator de ponderação

determinado empiricamente.

A adoção da variância de ushift para comparar os potenciais conjuntos de as-

sociações pode favorecer a seleção de conjuntos menores, pois qualquer conjunto

de tamanho N terá variância maior que o conjunto formado por todas as suas

associações menos a associação cujo ushift mais se afasta da média. Para balan-

cear esse efeito, o número de elementos no conjunto é adicionado ao critério de

comparação como um fator extra. Assim, quanto mais elementos num conjunto,

maior a possibilidade do conjunto ser validado. Empiricamente percebeu-se que

usar a raiz quadrada do número de elementos do conjunto produz resultados

superiores.

Multiplicando 6.17 por
√

nk, obtém-se finalmente:

F
(k)
shift =

√
nk

V ar(u
(k)
shift) +

ushift,max(u
(k)
max,marco−u

(k)
min,marco)

uSshiftatt,lim

. (6.19)

A variância de ushift comprovou-se útil para selecionar as associações válidas

quando a estimativa e a postura real do robô estão próximas ou os marcos estão

localizados numa mesma região do espaço, porém é necessário usar um segundo

critério para ajudar a determinar os conjuntos de associações nas demais si-

tuações. As caracteŕısticas de cor, os MCs do marcos e os PMCs das retas

verticais, são usadas para compor o critério de comparação adotado, que será

descrito na próxima seção.

6.6.3 Descrição do algoritmo de associação

O algoritmo recebe como entrada um conjunto de retas verticais sendo observadas

e determina um conjunto de associações entre elas e os marcos mapeados.

O algoritmo de associação é descrito a seguir.

1. Determinação das associações entre marcos e retas verticais. São

formadas apenas associações entre marcos e retas verticais que respeitam

uma restrição baseada nas caracteŕısticas fotométricas. Essa restrição leva

em conta os MCs dos marcos e os PMCs das retas verticais. A partir delas

é obtidas uma medida de similaridade para cada combinação de marco e

reta vertical, representada por C
′

ij, onde os ı́ndices i e j indicam o marco e

a reta vertical que compõem a potencial associação.
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Para obter C
′

ij, primeiro os PMCs das retas verticais são convertidos em

MCs. Para isso, Rdir, Resq, Gdir, Gesq, Bdir e Besq são obtidos calculando

a média de cada metade do vetor da respectiva banda de cor.

Em seguida, os seguintes valores são obtidos (são mostrados apenas os va-

lores para MCs dos marcos, i, mas o cálculo para os PMCs das retas

verticais é idêntico):

(

R
(i)
diff , G

(i)
diff , B

(i)
diff

)

=
(

R
(i)
dir − R(i)

esq, G
(i)
dir − G(i)

esq, B
(i)
dir − B(i)

esq

)

M (i) =
R

(i)
dir + R

(i)
esq + G

(i)
dir + G

(i)
esq + B

(i)
dir + B

(i)
esq

6
,

onde R
(i)
diff , G

(i)
diff e B

(i)
diff indicam a variação de cor encontrada na transição,

e M (i) é a intensidade média dos pixels ao redor da reta vertical (conside-

rando que cada pixel pode assumir valores entre 0 e 255).

Usando
(

R
(i)
diff , G

(i)
diff , B

(i)
diff

)

para os marcos e para as projeções, obtém-se:

diffbanda =

∣

∣

∣
R

(i)
diff − R

(j)
diff

∣

∣

∣
+
∣

∣

∣
G

(i)
diff − G

(j)
diff

∣

∣

∣
+
∣

∣

∣
B

(i)
diff − B

(j)
diff

∣

∣

∣

3
,

que é a diferença entre as transições de cor da projeção e do marco.

Usando M (i) para os marcos e para as projeções, obtém-se:

diffmédia =
∣

∣M (i) − M (j)
∣

∣ , (6.20)

que é a diferença entre as intensidades médias da projeção e do marco.

O valor de C
′

ij é 0 caso (30− diffbanda) < 0 ou (100− diffmédia) < 0. Caso

contrário, o valor é dado por:

C
′

ij =
0, 7(30 − diffbanda) + 0, 3(100 − diffmédia)

0, 7.30 + 0, 3.100
,

onde C
′

ij tem seu valor limitado entro 0 e 1. As associações só são aceitas

caso C
′

ij > 0.

A equação para C
′

ij foi obtida empiricamente, de modo a balancear a im-

portância tanto da intensidade média da imagem ao redor das retas verticais

quanto da variação de cor responsável pela projeção da reta vertical. Desse

modo C
′

ij é muito mais senśıvel à variação de cor do que a intensidade média

(devido aos multiplicadores 0, 7 e 0, 3), pois é esperado variações da inten-

sidade no ambiente entre o instante em que o mapa foi feito e o que está

sendo usado pelo modelo de observação. Porém, caso a intensidade varie

muito, ela pode afetar o grau de confiança depositado na associação que C
′

ij
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representa, apesar de precisar de uma variação muito maior de intensidade

do que de variação de cores para uma associação ser rejeitada.

2. Formação dos conjuntos de associação. A partir das associações for-

madas, ushift é calculado como visto na seção anterior. Em seguida as asso-

ciações são ordenadas segundo ushift e armazenadas num vetor. Uma janela

móvel percorre o vetor, sendo que a janela abrange um número variável de

associações de modo que a diferença entre os ushift da primeira e da última

associações dentro da janela seja menor que um limiar, indicado por dushift.

Uma extremidade da janela avança uma associação por vez no vetor en-

quanto a outra extremidade é recalculada segundo a regra acima. A janela

continua avançando até que o seu fim atinja o último elemento do vetor.

Para cada seqüência de associações delimitada em cada avanço da janela,

conjuntos de associações são formados respeitando a seguinte regra: cada

marco e reta vertical pode fazer parte de apenas uma associação por con-

junto formado. Para minimizar o número de conjuntos que devem ser gera-

dos e analisados, apenas os conjuntos com mais associações são mantidos.

Essa limitação tem como objetivo diminuir a complexidade computacio-

nal do algoritmo. Porém é uma restrição muito forte que torna o algo-

ritmo muito dependente da escolha do dushift apropriado, que pode ser pro-

blemático de obter, pois ele dependeria, entre outras coisas, da disparidade

entre a postura real e a estimada do robô (quanto maior for a disparidade,

maior o ushift esperado, maior a variância dos ushift nos conjuntos e maior

deve ser dushift).

Foi observado em experimentos que, através da utilização de mais de uma

janela com valores distintos de dushift, pode-se obter resultados similares

a usar todos os conjuntos posśıveis, porém sem aumentar a complexidade

computacional do algoritmo. Para cada janela de tamanho diferente, o

algoritmo descrito nesse item é repetido.

Usando dados simulados e coletados no ambiente de testes usados nos ex-

perimentos apresentados no caṕıtulo 7, optou-se por usar 4 tamanhos dife-

rentes de janela, representados por dushift,1, dushift,2, dushift,3 e dushift,4. O

valor desses parâmetros é especificado no fim deste caṕıtulo na seção 6.8.

3. Comparação entre os conjuntos de associações. São calculados os

valores de comparação para cada conjunto de associações obtido. Cada

conjunto é indexado pelo ı́ndice k. A medida de similaridade leva em conta,

para cada conjunto k, além do fator F
(k)
shift, a média dos C

′

ij das associações
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do conjunto (C̄
(k)′

ij ). A medida de similaridade associada a um conjunto de

associações é dada pela seguinte expressão:

Sck = C̄
(k)′

ij + uShiftmult.F
(k)
shift

= C̄
(k)′

ij + uShiftmult.

√
nk

V ar(u
(k)
shift) +

ushift,max(u
(k)
max,marco−u

(k)
min,marco)

uSshiftatt,lim

,

sendo que quanto maior Sck maior a probabilidade de o conjunto ser válido,

e uShiftmult é uma constante que compatibiliza e determina a importância

entre os valores de C̄
(k)′

ij e F
(k)
shift.

4. Determinação do conjunto de associações aceitas como válidas.

Finalmente, dentre os conjuntos formados, é escolhido aquele com o maior

valor de Sck.

Os parâmetros que determinam Sck são apresentados no fim desse caṕıtulo na

seção 6.8, juntamente com os demais parâmetros usados no caṕıtulo e deixados

em aberto.

Discussão

A capacidade de Sck determinar o conjunto de associações corretas depende da

quantidade de marcos mapeados e da qualidade das retas verticais que o ambiente

pode fornecer. Por exemplo, se as retas verticais presentes permitirem a coleta

de marcos muito próximos uns dos outros e que sejam originados por elementos

do ambiente próximos entre si, ushift é uma ótima ferramenta para determinar

o conjunto correto de associações. Por outro lado, se elementos em profundida-

des distantes geram projeções próximas umas das outras (ao observar um salão

com diversas colunas pontilhando seu interior, por exemplo), C̄
(k)′

ij pode ser mais

importante que V ar(u
(k)
shift).

Outro fator que deve ser levado em consideração é a disparidade esperada

entre a postura real e a postura estimada do robô. Quanto maior a disparidade,

maior o ushift das associações corretas, e potencialmente maior a variação en-

tre esses ushift. Nesses casos novamente C̄
(k)′

ij deve receber maior peso do que

V ar(u
(k)
shift).

Apesar das considerações feitas acima, a formação dos conjuntos de asso-

ciações usando C
′

ij para limitar as associações e a proximidade dos valores de

ushift para gerar os conjuntos foi o suficiente, em experimentos, para restringir os

posśıveis conjuntos de associações de modo que os critérios de comparação adota-
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dos fossem capazes de selecionar conjuntos contendo apenas associações válidas,

filtrando conjuntos com associações erradas com grande eficácia. Porém a filtra-

gem excessiva observada de associações válidas motiva a investigação de melhorias

na técnica de associação entre marcos e retas verticais.

Uma solução para minimizar esse tipo de limitação no uso do ushift seria

agrupar as retas verticais em dois ou três subconjuntos menores, sendo que cada

subconjunto conteria retas verticais cujas projeções se localizam em determinada

região do último quadro capturado. Por exemplo, um grupo é formado com as

retas verticais que possuem projeções à direita do centro do quadro, e outro grupo

com as retas que possuem projeções à esquerda do centro do quadro. Para cada

grupo seria então executado o algoritmo acima até obter-se posśıveis conjuntos

de associações válidas para cada grupo de retas verticais. Novos conjuntos seriam

então obtidos a partir desses, combinando suas associações de modo que em cada

conjunto resultante, cada marco e cada reta vertical faça parte de no máximo

uma associação.

Esse solução não resolveria totalmente a limitação do uso dos ushift, porém

a minimizaria para a maioria das situações encontradas em ambientes internos

estruturados (onde as projeções próximas tendem a serem originadas de elementos

fisicamente próximos também).

Estuda-se também a possibilidade de uma segunda melhoria, que visa elimi-

nar as limitações dos ushift. Essa melhoria propõe combinar a abordagem atual

com a construção de janelas de busca no quadro atual. Partindo das projeções

estimadas dos marcos e variando levemente a postura estimada do robô sobre a es-

timativa inicial, usa-se os modelos bidimensionais que representam a posição dos

marcos no ambiente para criar pequenas janelas de busca no quadro atual. À me-

dida que se variam os parâmetros da postura do robô em intensidade crescente,

as janelas relativas a cada marco vão crescendo, incorporando novas projeções

presentes no quadro atual. As projeções candidatas a formarem um conjunto

de associações com os marcos são aquelas que, após um crescimento das janelas,

ficaram próximas à borda de alguma das janelas. Assim um novo conjunto de

associações é formado sempre que um número mı́nimo de associações puder ser

extráıdo após um crescimento e, uma vez um conjunto formado, pode-se aplicar

a seus elementos restrições quanto à caracteŕıstica de cor.
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6.6.4 Obtenção das observações esperadas a partir dos
marcos

Após as etapas de associação, a resposta do modelo de observação, h(x), é ob-

tida a partir da estimativa da postura do robô na iteração atual e dos marcos

aceitos pela etapa de associação entre marcos e retas verticais. A dimensão da

observação varia de iteração para iteração, e é igual ao número de marcos obser-

vados dispońıveis, nmarcos. Cada posição dos vetores de observação e da resposta

do modelo de observação (h(x)) corresponde a um marco, sendo que a resposta

de h(x) para um marco é o uvert,marco já calculado para o marco, e a observação

é a projeção associada ao marco na fase de associação, uvert,reta.

A variância de cada observação é dada por σ2
uvert

, e as observações são consi-

deradas independentes entre si. A matriz de covariância das observações é dada

então por uma matriz identidade multiplicada por σuvert
.

6.6.5 Jacobiano do Modelo de Marcos

Como pode ser visto no apêndice II.5.1, o Filtro de Kalman Estendido necessita

da matriz H(n), obtida derivando a função h(x(n)) em função de x(n). A função

h(x(n)) retorna um vetor coluna cujo tamanho é igual a nmarcos, e pode ser divida

em nmarcos funções h(i)(x(n)), sendo que cada função h(i)(x(n)) é responsável por

determinar a projeção do marco i.

A função h(i)(x(n)) para o modelo de marcos é uma composição das funções

de projeção dada na equação 6.1 e da transformação de corpo ŕıgido dada pela

equação 6.2 para cada marco observado.

Partindo da equação 6.14 e substituindo [x2, y2]
T pelas coordenadas do marco

i, [x
(i)
marco, y

(i)
marco]

T
, e [xmov2, ymov2, θmov2]

T pela postura do robô, [xrobo, yrobo, θrobo]
T ,

obtém-se h(i)(x(n)):

h(i)(x(n)) = fu
cos(θrobo)(y

(i)
marco − yrobo) − sen(θrobo)(x

(i)
marco − xrobo)

cos(θrobo)(x
(i)
marco − xrobo) + sen(θrobo)(y

(i)
marco − yrobo)

+ u0,

(6.21)

onde x(n) = [xrobo, yrobo, θrobo]
T .

A partir da equação 6.21, pode-se obter H(n), onde cada linha representa

as derivadas parciais de h(i)(x(n)) pelos componentes de x(n). Dado o marco i



6.7 Implementação - distância entre quadros processados 105

representado por [x
(i)
marco, y

(i)
marco]

T
, a derivada de h(x(n)) por x(n) é dada por:

δh(x(n))

δxrobo

= −fu
sen(θrobo)Z + cos(θrobo)V

Z2

δh(x(n))

δyrobo

= fu
cos(θrobo)Z − sen(θrobo)V

Z2

δh(x(n))

δθrobo

= fu(
V 2

Z2
+ 1)

V = cos(θrobo)(y
(i)
marco − yrobo) − sen(θrobo)(x

(i)
marco − xrobo)

Z = cos(θrobo)(x
(i)
marco − xrobo) + sen(θrobo)(y

(i)
marco − yrobo).

V e Z são variáveis auxiliares para simplificar a visualização das derivadas.

6.7 Implementação - distância entre quadros pro-

cessados

A escolha da distância percorrida entre quadros capturados para a correção da

postura do robô deve balancear corretamente a necessidade de se corrigir a pos-

tura que vem sendo atualizada apenas com observações dos odômetros e o tempo

de processamento que se pode utilizar sem prejudicar o funcionamento dos de-

mais sistemas compartilhando o mesmo processador. Além desses fatores deve-se

considerar também as condições de operação do modelo de observação: quanto

maior a distância entre dois quadros capturados maior a chance do modelo de

observação associar marcos a projeções erroneamente, além do que, se a distância

entre dois quadros for muito grande (em especial a distância angular) aumenta-

se a chance de cada marco ser visto apenas num número pequeno de quadros,

diminuindo muito a eficácia do modelo.

Como nos experimentos realizados não existe nenhuma outra aplicação com-

partilhando o processador, apenas os critérios relativos à eficácia e desempenho

do modelo de observação foram considerados. A distância mı́nima linear (dcaptura)

e angular (θcaptura) entre quadros foi escolhida de tal modo que, entre correções

na postura realizadas pelo modelo de observação da visão monocular, a incerteza

acumulada na postura pelos odômetros pudesse ser visualmente percept́ıvel nos

experimentos. Para o robô se deslocando a uma velocidade média de 0, 2 m/s, a

distância linear escolhida (em metros) foi de:

dcaptura = 0, 35.

Considerando que antes de uma correção ser disponibilizada pelo modelo de
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visão são necessários processar no mı́nimo três quadros, então, no momento em

ELViS começa a operar, uma correção do modelo de visão poderá estar dispońıvel

após cerca de 90cm serem percorridos.

Essa distância também é interessante para analisar a operação do modelo

de observação. Distâncias muito menores não trariam ganhos proporcionais

na correção da estimativa devido ao pequeno deslocamento médio em pixels

das projeções de uma mesma reta vertical em quadros consecutivos, enquanto

distâncias muito maiores torna pequeno o tempo de vida das retas verticais ob-

servadas, não permitindo gerar correções com grande qualidade. Além dos 35cm,

foram realizados testes com distâncias de 20cm, 30cm, 40cm, e 60cm, e apenas

com 60cm detectou-se uma queda no número de retas observadas por mais de três

quadros consecutivos devido a maior perda de associações corretas nos algoritmos

de associação de retas verticais a projeções e de retas verticais a marcos.

Na prática, a distância angular mı́nima não foi muito usada, pois o robô

tende ou a rotacionar muito pouco enquanto se desloca; ou então a rotacionar

grandes ângulos quando parado. No primeiro caso os quadros são capturados

pela distância percorrida, não necessitando do gatilho angular. No segundo caso

a captura de quadros fica bloqueada pela trava que impede a captura de quadros

em rotações maiores que 15 graus para impedir o processamento de quadros

distorcidos devido ao rápido deslocamento do robô. Além do que, ao rotacionar

mais de 40 graus, nenhuma das retas verticais que estavam sendo observadas

antes da rotação continuarão a serem observadas. Por esses motivos θcaptura não

é usado.

6.8 Valores dos parâmetros usados no Modelo

de Observação de Visão Monocular

Durante a descrição dos diversos algoritmos apresentados neste caṕıtulo, uma

série de parâmetros foi usada. A seguir os mesmos são exibidos numa tabela

juntamente com o valor adotado para cada um deles, e na seqüência é apresentada

uma breve descrição de cada parâmetro e a explicação de como seu valor foi

obtido.

limstart, limend Usados na extração das projeções dos quadros capturados, são

limiares dos valores dos pixels usados durante o afinamento das bordas

ressaltadas na convolução do quadro com o filtro apresentado na equação

6.4. Valores obtidos em experimentos realizados durante a fase de imple-
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Parâmetro Valor Unidade

limstart 150 intensidade do pixel
limend 80 intensidade do pixel

Lh 3 pixels
rangederiv 2 pixels
limderiv 2 pixels
uprox 1 pixels
mprox 0.1 –

limnumpix 20 pixels
mmin -0.07 –
mmax 0.07 –
nlateral 4 pixels
αprox 0.01 –
xmin 150 mm
xmax 25000 mm
cjanela 2 pixels
Cmin 60 –
mprojs 3 –
uextra 64 pixels

dushift,1 3 –
dushift,2 6 –
dushift,3 12 –
dushift,4 24 –

uSshiftatt,lim 7,5 –
uShiftmult 100 –
Nproj,assoc 2 –

Nmarco,assoc 2 –

Tabela 6.1: Parâmetros

mentação do modelo de observação.

Lh Usado na extração das projeções dos quadros capturados, é o valor adotado

para o número de pixels que devem ser observados antes de interromper a

geração de uma seqüência a partir da imagem pré-processada.

rangederiv Usado na extração das projeções dos quadros capturados, este parâmetro

define o número de pixels de uma cadeia que são considerados para deter-

minar a inclinação do segmento em torno de cada pixel com objetivo de

determinar se a cadeia pode ser considerada ou não um segmento de reta,

considerando que todos os pixels de um segmento precisam apresentar in-

clinação similar. Quanto menor o valor deste parâmetro, mais rigoroso

será o algoritmo para aceitar uma cadeia de pixels como uma reta verti-

cal. Quanto maior ele for, mais ondulações locais são aceitas nas cadeias de

pixels que representam os segmentos. O valor do parâmetro foi escolhido
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empiricamente.

limderiv Usado na extração das projeções dos quadros capturados, este parâmetro

indica o quanto a inclinação local dos pixels de uma cadeia podem variar

para que a cadeia possa ser considerada um segmento de reta. O valor do

parâmetro foi escolhido empiricamente.

uprox,mprox Usados na extração das projeções dos quadros capturados, são limi-

ares que indicam que, se as diferenças entre os valores dos parâmetros u e m,

respectivamente, de dois segmentos ficarem abaixo de uprox e mprox, então

os segmentos fazem parte da mesma projeção de reta vertical. Os valores

desses parâmetros foram escolhidos empiricamente de modo a se aproximar

ao seguinte comportamento: projeções de retas verticais distantes em até

dois pixels não sejam mescladas, mas projeções distantes em apenas um

pixel o sejam, considerando variações de inclinação de até 5 graus.

limnumpix Usado na extração das projeções dos quadros capturados, determina

o número mı́nimo de pixels necessários para que um conjunto de cadeias de

pixels que representa uma reta vertical seja aceito. Quanto menor o valor,

mais distantes podem ser localizar da câmera as retas verticais (gerando

portanto projeções menores), porém mais rúıdo será aceito também como

reta vertical. Foi determinado empiricamente que projeções ocupando a

partir de 12,5% da altura do quadro poderiam ser consideradas como retas

verticais produzindo muito pouco rúıdo.

mmin,mmax Usados na extração das projeções dos quadros capturados, delimi-

tam a faixa de inclinações que um conjunto de cadeias de pixels que re-

presenta uma reta vertical pode apresentar para ser considerado uma reta

vertical. Foi observado em experimentos que as projeções das retas verti-

cais apresentam inclinações que podem desviar em até 5 graus dos 90 graus,

devido a variação da intensidade da projeção da reta vertical ao longo de

seu comprimento e principalmente a erros de alinhamento da câmera e tre-

pidação. Foi escolhido a faixa de modo a considerar desvios de até 4 graus

de 90. Foi observado em experimentos que esse valor é o suficiente para

aceitar mais de 95% das projeções corretas que chegam até essa etapa.

nlateral Usado para obter os PMCs das projeções. O tamanho dos vetores que

compõem o PMC são dados por 1 + 2.nlateral. O tamanho do vetor foi

escolhido de modo a conter informação tanto da transição fotométrica que

representa a reta vertical, como de um pequeno pedaço das superf́ıcies que
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seguem a transição de ambos os lados. O vetor não pode ser muito grande

para não prejudicar o tempo de execução do algoritmo nem a sua corretude,

pois quanto maior o vetor, maior a chance de ele conter informação sobre

alguma interferência temporária, que pode estar presente num quadro de

um modo, e no seguinte de outro.

αprox Determina o espalhamento dos pontos sigma na UT usada para determinar

a janela de busca espacial. Quanto menor α, mais próximos os pontos sigma

ficarão e menor o risco de inconsistências serem geradas. Porém α muito

pequeno afeta a capacidade da UT em estimar corretamente a covariância

das variáveis. Como o desejado é apenas criar uma janela de busca e não

obter a covariância precisa das variáveis, foi escolhido um valor de α pequeno

o suficiente para evitar a maioria das inconsistências.

xmin, xmax Para os valores dos afastamentos máximos e mı́nimos arbitrados nas

projeções para determinar a janela do seu deslocamento foi levado em conta

a resolução e o ângulo de visão da câmera. Elementos muito distantes não

conseguem gerar contraste o suficiente para formar projeções que passem

pelas restrições das etapas de extração. Elementos muito próximos por sua

vez, se não estão no caminho do robô (que logo seriam perdidos pela câmera

pois o robô precisaria realizar grande mudança de orientação para desviar

do obstáculo), não são observados pela câmera devido ao ângulo de visão

da câmera.

cjanela Este fator determina o tamanho da janela de busca obtida quando mais

de uma projeção estiver associada à reta vertical. Foi adotado um valor

maior que um, que tende a ser menos restritivo e ajuda a compensar as

aproximações realizadas na UT usada para obter a estimativa e covariância

da posição da reta vertical no sistema de coordenadas da câmera no instante

em que o último quadro antes do atual foi captura.

Cmin Usado como limiar de corte para rejeitar associações entre projeções do

quadro atual e do quadro anterior usando a medida de similaridade Cij

baseada nos PMCs. Associações com valor de Cij menor que Cmin são re-

jeitadas. Sua determinação foi emṕırica, levando em conta a necessidade de

se selecionar apenas pares com boa probabilidade de serem uma associação

correta, ou seja, pares entre projeções visualmente parecidas.

mprojs Limita o número de projeções usadas para obter o PMC das retas verti-

cais. Quanto mais projeções são usadas, menor o efeito do rúıdo no PMC.
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Porém quanto mais projeções forem usadas, maior a probabilidade de se

distorcer o PMC com observações tomadas sob condição de iluminação um

pouco diferente, seja por alterações na iluminação ambiente, seja devido a

refletividade das superf́ıcies envolvidas.

uextra Usado para determinar as projeções esperadas dos marcos que estariam

sendo observados caso a estimativa da postura do robô seja a correta. Indica

o quanto se permite que a projeção esperada de um marco potencialmente

observado fique distante dos limites do plano de projeção. Foi escolhido

aumentar o plano de projeção em 50%, sendo um aumento de 25% de cada

lado, pois é um valor que consegue acomodar erros consideráveis na posição

do robô, ou seja, todos os marcos observados na postura real terão suas

projeções consideradas. Erros de orientação são mais complicados de aco-

modar, pois mesmo aumentando o plano de projeção ao infinito, apenas

erros de orientação de 50 graus são acomodados completamente.

dushift,1, dushift,2, dushift,3, dushift,4 Usados durante a associação de retas

verticais a marcos, dushift indica a diferença-limite entre os ushift da pri-

meira e da última associações de uma seqüência de associações ordenada

por ushift, que é aceita para o próximo passo do algoritmo de associação.

uShiftmult, uSshiftatt,lim Usados durante a associação de retas verticais a

marcos para determinar o critério de comparação entre conjuntos de asso-

ciação, os moderadores uShiftmult, e uSshiftatt,lim foram determinados em

uma série de testes enquanto se determinava a melhor forma de combinar

os fatores na medida de similaridade.

A função de uShiftmult é balancear a contribuição do critério criado a partir

dos ushift com a contribuição obtida a partir das caracteŕısticas de cor. Já

uSshiftatt,lim tem por função controlar a influência dos moderadores de

V ar(u
(k)
shift (que são ushift,max e u

(k)
max,marco − u

(k)
min,marco).

Nproj,assoc Usado durante a validação das associações realizadas, determina o

número de vezes consecutivas que uma reta vertical deve ser associada a

projeções. Quanto maior o valor de Nproj,assoc, maior a probabilidade da reta

observada ser realmente uma reta vertical, e não algum rúıdo. Um número

maior que dois para este parâmetro pode ajudar a eliminar retas verticais

muito amb́ıguas que acabam recebendo associações ora de projeções cor-

retas, ora de projeções de uma reta vertical próxima com caracteŕısticas

similares. Durante os testes realizados, porém, constatou-se que o algo-
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ritmo de associação de retas verticais a projeções não necessita que este

parâmetro seja maior do que dois, para os ambientes testados.

Nmarco,assoc Usado durante a validação das associações realizadas, determina

o número de vezes consecutivas que um marco deve ser associado a uma

reta vertical para que o marco possa ser usado na correção da estimativa.

Quanto maior o valor de Nmarco,assoc, menor o número de associações erradas

serão usadas para corrigir a estimativa da postura, porém um número menor

de vezes as associações corretas serão usadas para corrigir a postura. Foi

constatado que duas associações consecutivas é o suficiente para filtrar as

associações erradas. Com mais do que duas não foi detectado ganho nos

testes realizados.

6.9 Resumo do Caṕıtulo

Para cada quadro fornecido pela visão, são extráıdas projeções no formato de

retas verticais de elementos do ambiente e, usando o mapa do ambiente, deter-

minado quais projeções extráıdas correspondem a quais elementos mapeados. As

associações indicam quais elementos do ambiente estão próximos ao robô, além

de fornecer informação sobre a posição relativa dos elementos ao robô. Quando

é posśıvel associar um número mı́nimo de projeções à elementos mapeados por

um número mı́nimo de iterações é posśıvel determinar, a partir da postura esti-

mada do robô, a posição estimada dos elementos sendo observados e, a partir das

posições estimadas e das posições mapeadas dos elementos observados, a postura

do robô é corrigida.

Para determinar as associações entre as projeções e os elementos mapeados é

usado um processo de correspondência em duas etapas. Na primeira, projeções

são associadas a entidades abstratas, referenciadas por retas verticais observadas.

A cada nova iteração as projeções extráıdas são associadas sempre que posśıvel

a retas verticais observadas já existentes. Caso não seja posśıvel tal associação,

uma nova reta vertical é criada, enquanto que as retas verticais observadas que

não são associadas a nenhuma projeção são eliminadas.

Na segunda etapa da correspondência, as retas verticais observadas são asso-

ciadas aos elementos mapeados, referenciados por marcos. As associações válidas

a cada iteração são aquelas realizadas por duas ou mais iterações consecutiva en-

tre um mesmo elemento mapeado e uma mesma reta vertical observada por duas

ou mais iterações.
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7 Implementação e Resultados
Experimentais

Uma série de experimentos foram realizados para determinar a eficácia dos mode-

los de observação e dos estimadores selecionados que compõem o sistema ELViS. O

objetivo primário dos testes é verificar a capacidade dos modelos de observação de

sonar e visão em melhorar a estimativa da postura do robô, o ganho em acurácia

em relação a um estimador dead-reckoning (que utiliza apenas os odômetros), e

se a combinação de ambos os modelos de observação fornece alguma vantagem

em relação ao uso dos modelos isolados.

Como objetivo secundário deseja-se determinar qual dos dois estimadores, o

UKF ou o EKF, fornecem os melhores resultados e se a diferença entre eles é

significativa, além de também avaliar o tempo de execução do ELViS.

Para ajudar a atingir esses objetivos foi desenvolvido um ambiente de testes

que permite executar simulações usando dados reais ou artificiais para todas as

combinações de estimadores e modelos sensoriais necessários aos experimentos.

Os dados artificiais são gerados a partir da postura real do robô e adicio-

nando rúıdo gaussiano às observações obtidas. Simulações com dados artificiais

são importantes para agilizar testes de algoritmos que compõem os modelos de

observação e testes dos próprios modelos, permitindo analisar o desempenho de

cada modelo e estimador em situações mais controladas.

A grande vantagem dos dados artificiais é a possibilidade de se comparar os

resultados obtidos com os valores reais. O ponto fraco é o fato das observações

serem geradas considerando a mesma modelagem de sensores utilizada nas cons-

truções dos modelos de observação e o mesmo modelo de perturbação (rúıdo

gaussiano), o que faz com que os resultados obtidos com esses dados, apesar

de servirem como indicadores, não possam ser usados para validar os modelos e

estimadores.

Os dados reais são obtidos previamente, fazendo o robô se deslocar por um
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determinado trajeto. Durante o percurso as observações dos sensores são arma-

zenadas num arquivo, juntamente com o instante em que foram coletadas, e esse

arquivo é usado no ambiente de testes para reproduzir a trajetória percorrida.

Para simular o ambiente em que se espera que o estimador opere, durante a

coleta dos dados usados neste caṕıtulo uma pessoa ficou circulando, indo e vol-

tando ao longo do corredor pelo seu centro. Durante os experimentos tomou-se

o cuidado para que pelo menos dois quadros de v́ıdeo com a pessoa fossem trata-

dos pelo estimador. Como esperado, a pessoa não gerou retas verticais espúrias,

sendo que o único prejúızo de sua presença foi a perda de algumas retas verticais

oclusas por ela.

A posição real do robô é coletada através de marcações realizadas manual-

mente no chão durante o deslocamento do robô. Apesar de ser necessário validar

os resultados usando dados reais, a capacidade de se determinar a acurácia dos

resultados está limitada à acurácia da estimativa da postura inicial do robô, das

posições do robô durante o percurso e da posição dos elementos do ambiente

(mapa). Outra limitação em se trabalhar com dados reais é que é apenas captu-

rada a posição real do robô, e não sua orientação.

Nos dados reais considerados, é esperada uma incerteza das medições de até

40 miĺımetros entre a posição medida do centro do robô e a sua posição real. Foi

assumido que a incerteza associada aos dados é uma composição de duas incer-

tezas não correlacionadas: a incerteza das marcações realizadas para determinar

as posições do robô (tanto da criação das marcos quanto da medição de suas

posições), cujo valor é de 25 miĺımetros, e da incerteza da posição de referências

auxiliares, criadas para auxiliar a realização das medições, cujo valor é de 15

miĺımetros.

A incerteza dos dados pode ser interpretada do seguinte modo: a incerteza

das marcações auxiliares contribuem para a incerteza do viés das medições (é o

mesmo para todos os dados), enquanto que a incerteza das marcações podem ser

interpretados com um espalhamento gaussiano sobre o valor real (varia de dado

para dado).

7.1 Implementação do ambiente de testes

ELViS e o ambiente de testes foram implementados usando duas linguagens: Java

e C++. Em C++ foram desenvolvidos a comunicação com o robô e programas

de calibração e captura de imagens. Em Java foi implementado o modelo de
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observação da visão, o modelo de observação dos sonares, o modelo de dinâmica,

os estimadores EKF e UKF, a integração dos blocos e o ambiente de testes.

A escolha por implementar a maior parte do código em Java foi feita devido à

maior agilidade que a linguagem oferece, provendo uma série de funcionalidades

e facilidades que permitem o programador se dedicar mais à implementação dos

algoritmos. As APIs gráficas dispońıveis em Java também foram um motivador

para a adoção da linguagem pois facilitou o desenvolvimento de um ambiente de

testes gráfico possibilitando maior agilidade na análise dos resultados.

Foram implementadas tanto as versões originais do EKF e do UKF como as

versões robustas de ambos, o EKF modificado mostrado nas equações II.20 e o

SR-UKF (ver o apêndice II). Nos experimentos a seguir são mostrados resultados

apenas para as versões robustas, porém foram realizados testes para comprovar

que as versões de um mesmo estimador produzem resultados muito similares.

Vale notar que nos experimentos realizados com as versões não estabilizadas não

foi observada nenhuma situação que os levassem a divergir.

A figura 7.1 mostra um imagem do ambiente de testes sendo utilizado durante

uma simulação de alguns estimadores.
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Figura 7.1: Ambiente de testes durante uma simulação. Na figura pode-se ver
uma simulação sendo executada, onde são comparados os resultados do UKF

usando nenhum sensor (linha em vermelho) e usando a visão combinada com os
sonares (linha em azul) com o deslocamento que realmente foi realizado (linha
em preto). Na ponta de cada uma das linhas indicando o percurso percorrido
até então encontra-se uma representação da postura real do robô, juntamente
com uma elipse indicando a incerteza da estimativa fornecida pelo estimador.

Na parte mais abaixo da figura encontra-se uma barra de progresso indicando a
iteração da simulação sendo executada. A caixa azul indica os erros da posição
na iteração corrente em relação a postura real para cada conjunto de sensores
sendo simulados. Na parte superior encontram-se uma série de controles do

simulador.
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7.2 Experimentos

Neste trabalho são reportados resultados de experimentos tanto com dados arti-

ficiais como com dados reais. Cada conjunto de dados (reais e artificiais) origina

análises diferentes.

Grande parte dos experimentos foram realizados nos corredores do prédio

de engenharia elétrica da POLI-USP, segundo andar, bloco C. Esse ambiente

foi escolhido por se enquadrar nas restrições de ambiente consideradas e por ser

amplo o suficiente para que fosse posśıvel notar a influência da inacurácia dos

odômetros na estimativa da postura do robô.

O conjunto de dados reais que é analisado no texto foi coletado no ambiente

citado. A figura 7.2 exibe o mapa com a parte do corredor utilizada na coleta

dos dados, juntamente com a trajetória percorrida pelo robô durante a coleta

dos dados. Vale ressaltar que foram mapeados apenas os elementos de interesse

para os modelos de sonar e visão, ignorando elementos que esses modelos não vão

considerar, como latas de lixo e bancos, por exemplo.

O ambiente mostrado na figura 7.2 tem aproximadamente 16 metros de com-

primento por 4 metros de largura. O robô percorreu uma trajetória de aproxi-

madamente 21 metros. A trajetória do robô foi obtida interpolando 45 posições

mensuradas enquanto o mesmo se deslocava.

Usando o UKF foi obtida a estimativa da trajetória do robô usando apenas

as observações dos odômetros. A figura 7.3 mostra a trajetória real e a obtida

pelo ELViS usando dados reais e simulados. Para os dados reais, a trajetória

comandada foi composta por três segmentos de reta; a figura 7.3 mostra em

preto a trajetória de fato percorrida pelo robô ao considerar suas estimativas

utilizando apenas os odômetros, as quais estão representadas na trajetória em

vermelho.

Já para os dados simulados é observado o efeito contrário: a trajetória ‘real’

percorrida pelo robô é a mesma que trajetória comandada, mostrada em preto. A

trajetória estimada, em vermelho, foi senśıvel aos erros de odometria, conforme

o esperado.

Cada um dos segmentos que compõem a trajetória será tratado no restante

dos experimentos como uma etapa da mesma. O trajeto é composto então por três

etapas, a primeira se afastando da origem numa direção, a segunda na direção

perpendicular à primeira, e a terceira paralela à primeira, porém em sentido

contrário.
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3,99 m

15,79 m

Figura 7.2: Mapa do ambiente de testes e trajetória real do robô. A figura
retrata o mapa de um pedaço de um corredor do prédio de engenharia elétrica
da POLI-USP, segundo andar, bloco C. Em preto é mostrado o contorno do

ambiente. Os ćırculos vermelhos indicam as retas verticais mapeadas, os
marcos. O triângulo representa o robô, enquanto o rastro preto é o caminho

percorrido por ele.

A figura 7.4 exibe o erro entre a trajetória estimada e a trajetória real. O

erro é exibido na forma da distância instantânea entre a estimativa da posição e

a posição real do robô em cada iteração do estimador. Pode-se reparar que o erro

tende a diminuir a partir da iteração 520. Essa iteração indica aproximadamente o

ińıcio da terceira etapa da trajetória, quando o robô passa a caminhar em direção

à posição inicial. O erro vai diminuindo até atingir o valor mı́nimo (iteração 800),

próximo ao ponto em que a trajetória fica mais próxima da posição inicial, e a

partir dáı volta a crescer. Esse efeito é comum em trajetórias em circuito fechado

ou semi-fechado.

O uso de trajetórias côncavas ou em circuitos fechados, como é o caso adotado,

é interessante pois permite usar um espaço menor para percorrer distâncias mais

amplas, porém pode prejudicar a análise do erro acumulado, em especial por
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percorrido

estimado com UKF: odômetros

Dados Simulados Dados Reais

Figura 7.3: Trajetória da estimativa da posição com odômetros usando dados
reais e simulados. A figura mostra a estimativa da posição do robô durante a
trajetória. À direita está a estimativa obtida usando dados reais enquanto à

esquerda está o resultado de uma simulação com dados artificiais.

sensores de movimento, pois o erro inserido por esses sensores tende sempre a

crescer, e o efeito do circuito fechado tende a cancelar parte do erro acumulado.

Já a análise de sensores de postura fica bem menos comprometida, pois essa

correlação entre a distância da posição atual à posição inicial e a magnitude

do erro se deve ao cancelamento parcial da incerteza (supostamente gaussiana)

introduzida pelos odômetros durante os trajetos se afastando e se aproximando

em direção à posição inicial. Com a introdução de correções independentes na

postura, a estimativa é deslocada a cada correção, quebrando a correlação entre

a distância da posição inicial e o erro acumulado.
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Figura 7.4: Gráfico com o erro da estimativa do UKF usando apenas
odômetros, com dados reais. A linha ‘erro d’ exibe a distância da estimativa à
posição real do robô em cada iteração. A linha ‘erro x’ representa o erro na
coordenada x, enquanto a linha ‘erro y’ representa o erro na coordenada y.
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7.2.1 Dados Reais: Sonar

percorrido

estimado com UKF: sonar

estimado com EKF: sonar

Figura 7.5: Trajetória da estimativa da posição com sonar e odômetros com
dados reais, para EKF e UKF.

A figura 7.5 exibe o resultado da estimativa da trajetória do robô usando os

sonares e os odômetros para os dados reais. São apresentados os resultados usando

o EKF (em azul) e o UKF (em vermelho) como estimador. O gráfico 7.6 exibe

o erro dos estimadores na forma da distância da posição estimada em relação à

posição real. Analisando o gráfico de erro pode-se ver que o erro ficou próximo

a 50 miĺımetros durante o primeiro segmento de deslocamento em linha reta.

A partir do segundo deslocamento o erro sofreu uma variação abruta atingindo

200 miĺımetros. Apesar de, pela figura 7.5, parecer que o erro das estimativas é

muito pequeno na terceira etapa, na verdade o que ocorre é que a estimativa está

defasada da posição real devido a um erro introduzido no final da primeira etapa.

O erro introduzido no final da primeira etapa é causado por uma região no

ambiente que gerou muito rúıdo para os sonares frontais do robô. Essa região tem

a forma de um ‘U’ , sendo que um dos cantos do ‘U’ é composto pelo encontro de

uma coluna com uma parede, e o outro canto por uma porta de vidro articulada

semi-aberta, formando um ângulo de aproximadamente 90 graus. Essa região

pareceu produzir múltiplas reflexões para as emissões dos sonares, fazendo as

observações parecerem vir de mais longe, como mostra a figura 7.7.

Foi constatado que os sonares frontais estão sujeitos a esse tipo de situação

com maior freqüência que os sonares laterais, pois como o robô tende a se des-
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Figura 7.6: Gráfico com o erro da estimativa da posição com sonar e
odômetros com dados reais, para EKF e UKF.

Figura 7.7: A figura mostra a região em forma de ‘U’ que fornece observações
enganosas ao sonar. O triângulo preto representa a posição real do robô, as
linhas verdes representam observações dos sonares que detectaram algo e as
vermelhas observações que não detectaram nada. A elipse azul representa a

posição estimada já corrigida pelas observações dos sonares frontais.

locar muito em linha reta ou em trajetórias com inclinações suaves, os sonares

frontais observam a mesma região por um peŕıodo grande de tempo. Se a região

que eles observam for muito ruidosa ou propiciar o tipo de problema encontrado
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no ambiente de testes, eles vão gerar correções muito distorcidas. Já os sonares

laterais não apresentam esse problema, pois mesmo que observem uma região pro-

blemática num dado momento, essa região será observada por um curto peŕıodo

de tempo e as validações do modelo de sonar vão perceber a anomalia e ignorá-la.

percorrido

estimado com UKF: sonar

estimado com EKF: sonar

Figura 7.8: Trajetória da estimativa da posição com sonar e odômetros com
dados reais, para EKF e UKF, ignorando os 4 sonares frontais.

Partindo dessa evidência, foi realizada mais uma execução do estimador com

os dados reais, porém eliminando as medidas oriundas dos 4 sonares frontais. Os

resultados estão nas figuras 7.8 e 7.9. Como se pode notar comparando os gráficos

7.9 e 7.6 os resultados são melhores, pois a região ruidosa não foi observada pelos

sonares frontais (inoperantes, aqui).

Um detalhe que é importante ressaltar, porém, é que um fato não percebido

nesse experimento devido à pequena distância percorrida é que, enquanto o robô

se desloca em linha reta seguindo uma parede por um longo trajeto, o erro da

posição do robô na direção paralela à parede aumenta, pois os sonares conseguem

corrigir apenas a posição na direção perpendicular às paredes e outros elementos

observados. Nesse experimento uma evidência de que isso estava ocorrendo pôde

ser obtida através da inspeção da matriz de covariância da estimativa da postura,

que apontava o aumento da incerteza da componente x da posição do robô ao

acompanhar a parede na terceira etapa do trajeto.

Concluindo a análise, pode-se notar que os resultados obtidos pelo UKF e pelo

EKF são muito próximos, e a diferença entre eles está dentro dos limites de in-

certeza das medições dos valores reais, apresentados anteriormente na introdução
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Figura 7.9: Gráfico com o erro da estimativa da posição com sonar e
odômetros com dados reais, para EKF e UKF, ignorando os 4 sonares frontais.

do caṕıtulo.

As oscilações observadas nas figuras 7.6 e 7.9 devem-se às correções esporádicas

efetuadas pelo estimador com os dados obtidos pelos sensores.

7.2.2 Dados Reais: Visão

A figura 7.10 exibe o resultado da estimativa da trajetória do robô usando o sensor

de visão e os odômetros para os dados reais. São apresentados os resultados para

o EKF e o UKF. O gráfico 7.11 exibe o erro dos estimadores na forma da distância

da posição estimada em relação à posição real.

De novo pode-se notar que a diferença da estimativa entre o UKF e o EKF

está bem abaixo da precisão considerada para os valores reais.

Pode-se notar também que a visão monocular, em média, fornece uma estima-

tiva um pouco melhor que os sonares, sendo que em alguns momentos os sonares

demonstraram obter uma estimativa melhor que a visão, em especial no fim do

trajeto, onde a estimativa da visão parece rapidamente divergir da posição real.
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percorrido

estimado com UKF: visão

estimado com EKF: visão

Figura 7.10: Trajetória da estimativa da posição com visão e odômetros com
dados reais, para EKF e UKF.

Esse efeito pode ocorrer quando o número de marcos observados fica muito

reduzido, produzindo correções não tão adequadas. No caso do experimento,

ocorreu uma combinação de dois efeitos. O estimador não foi capaz de corrigir

sua postura com os marcos que estavam sendo observados no momento, e o robô

escorregou um pouco para o lado. Isso levou a estimativa da postura a divergir

da trajetória real, como se pode observar na figura 7.10. A visão monocular

precisa observar um número mı́nimo de marcos para conseguir associá-los às retas

verticais sendo observadas. Quando o número de marcos observados cai, chega-se

num ponto em que o estimador não consegue mais corrigir a postura com grande

acurácia. O gráfico 7.12 mostra o número de projeções extráıdas, de marcos

observados, de retas verticais sendo acompanhadas e de marcos sendo usados

para corrigir a postura, por iteração.

Desse gráfico pode-se notar que, para cada reta vertical usada para corrigir a

postura, é necessário observar em média 3 marcos, no ambiente do experimento.

Ou seja, a cada marco utilizado para corrigir a postura, 2 são desperdiçados. Isso

mostra que o algoritmo de associação entre retas verticais e marcos é muito restri-

tivo. Por outro lado, foi realizado um experimento usando imagens de ambiente
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Figura 7.11: Gráfico com o erro da estimativa da posição com visão e
odômetros com dados reais, para EKF e UKF.

similar onde foi constado que até 98% dos marcos usados para corrigir a postura

foram associados corretamente.
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Figura 7.12: Gráfico mostrando o número de marcos observados e projeções
extráıdas por iteração.
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7.2.3 Comparação do UKF e EKF

Antes de continuar a análise dos dados reais, é comparado o desempenho dos

estimadores, o EKF e o UKF utilizando dados simulados. Pelos gráficos 7.9 e

7.11, e considerando a incerteza associada à trajetória real, não se pode chegar a

nenhuma conclusão. Mesmo ignorando a incerteza da trajetória real a diferença

entre os dois estimadores é muito pequena em relação ao erro das estimativas.

Em outros experimentos com dados reais constatou-se a mesma dificuldade em

apontar qual estimador teve melhor desempenho. Para comparar os estimadores

são então usados dados artificiais.

Os dados artificiais têm como vantagem a capacidade de permitir realizar

diversas simulações de um certo percurso, e a partir dessas várias realizações

pode-se obter a média da estimativa da trajetória.

Por outro lado, os dados artificiais não contam com efeitos não esperados pelos

modelos, como observações de sonares indicando os elementos mais próximos

ou distantes do que o modelo prevê, por exemplo. Essa deficiência dos dados

artificiais por um lado leva os resultados a superestimarem a acurácia do ELViS,

porém, por outro lado, faz com que esses efeitos não modelados não interfiram

na comparação dos estimadores.

O último ponto a se ressaltar no uso dos dados artificiais é o formato da

distribuição das incertezas consideradas. Os dados artificiais consideram incerte-

zas gaussianas independentes para cada observação (sonares, projeções de retas

verticais e odômetros), porém na realidade a distribuição dessas incertezas não é

conhecida, sendo a adoção delas como gaussiana apenas uma aproximação. Como

ambos os estimadores têm seu melhor desempenho operando sobre variáveis com

distribuições gaussianas, é esperado que a acurácia obtida nos experimentos com

dados artificiais seja ainda mais superestimada.

Foram realizadas simulações usando a trajetória artificial mostrada na figura

7.3 para o EKF e o UKF usando apenas os 4 sonares laterais, apenas a visão

monocular e combinando os 4 sonares laterais e a visão monocular. Para cada

combinação de sensores e estimador a simulação foi repetida 50 vezes, executando

sempre a mesma trajetória, porém variando o erro introduzido nas observações.

A partir de cada conjunto de 50 realizações é posśıvel determinar, para cada passo

da trajetória, o erro médio quadrático, ou erro RMS1.

1O erro RMS é a raiz quadrada da média do quadrado das diferenças entre a variável e a

sua estimativa:
√

∑

i
(((x̄(i)) − (x(i)))2)
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Os gráficos 7.13, 7.14 e 7.15 mostram as curvas de RMS, passo a passo, tanto

do EKF como do UKF para os 4 sonares laterais, para a visão monocular e para

a combinação dos 4 sonares laterais e da visão, respectivamente.
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Figura 7.13: Gráfico com o erro RMS da estimativa da posição com 4 sonares
laterais e odômetros com dados artificiais, para EKF e UKF.

Pode-se ver que nos dados simulados também a diferença entre o UKF e o

EKF é pequena. Para os sonares a diferença é quase impercept́ıvel, tendendo um

pouco em favor do EKF, porém ficando em média abaixo de 1 miĺımetro (com

picos de 2 miĺımetros), enquanto que o erro em relação à trajetória real ficou

entre 20 e 120 miĺımetros.

Para a visão a diferença é maior, porém agora a favor do UKF. Em duas

regiões da trajetória foi detectada uma diferença mais significativa, chegando a

até 30 miĺımetros. Essas regiões ocorrem logo após uma região de crescimento

continuado do erro das estimativas em relação à trajetória real. Após essas regiões

ocorre um aumento súbito da diferença das estimativas do EKF e do UKF, que

permanece elevada por 100 iterações e vai decaindo até ficarem próximas nova-

mente.

A queda súbita da acurácia do EKF em relação ao UKF ocorre após peŕıodos

no quais a visão monocular não conseguiu corrigir a postura do robô, gerando
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Figura 7.14: Gráfico com o erro RMS da estimativa da posição com visão
monocular e odômetros com dados artificiais, para EKF e UKF.

um aumento na incerteza considerada sobre a postura estimada. Isso leva a crer

que o UKF tem maior facilidade para tratar situações de maior incerteza do que

o EKF, para o modelo de visão.

Apesar da diferença ser pequena, o UKF exibe melhores resultados que o

EKF. Levando em conta o melhor desempenho nos testes de acurácia e os motivos

secundários listados a seguir, o estimador adotado no ELViS é o UKF. Além da

análise acima, os seguintes motivos também fazem a adoção do UKF ser mais

atraente:

• O UKF é mais flex́ıvel que o EKF, permitindo uma série de adaptações

e parametrizações que o permitem modelar melhor caracteŕısticas particu-

lares das pdfs consideradas. Além de se adaptar mais facilmente às dis-

tribuições, o UKF permite controlar o espalhamento das amostras usadas

na transformação, podendo adaptar mais facilmente o estimador às não-

linearidades de uma dada função.

• A construção do UKF não depende das funções não-lineares adotadas,

podendo-se alterar a função sem necessitar alterar o estimador (a menos
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Figura 7.15: Gráfico com o erro RMS da estimativa da posição com os 4
sonares laterais, visão monocular e odômetros com dados artificiais, para EKF e

UKF.

de uma posśıvel recalibração dos parâmetros de escala). Já o EKF depende

das matrizes formadas pela derivação das funções não-lineares pelo vetor de

estado. Assim, toda vez que for necessário alterar os modelos de observação

e dinâmica, é necessário recalcular as derivadas.

• Estudos comparativos (JULIER; UHLMANN, 1997) indicam que a aproximação

da transformação não-linear usada pelo UKF estima melhor a covariância

da distribuição transformada, sem nunca a subestimar (considerar a dis-

tribuição mais concentrada do que realmente é). Subestimar a covariância

faz com que o estimador atribua peso maior do que o devido a uma dada

observação, o que não é desejável.

A partir desse ponto em diante serão exibidos apenas resultados usando o

UKF.
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7.2.4 Dados Reais: com uso de Visão e Sonares

O próximo experimento realizado combina as observações dos sonares e da visão

monocular. Levando em conta as observações realizadas nos testes com sonares

apenas, são ignorados os 4 sonares frontais do robô.

A combinação de observações de duas fontes sensoriais leva a uma redução

da incerteza da estimativa da postura obtida, porém isso não significa necessa-

riamente num aumento de acurácia da estimativa. Por exemplo, dois sensores

são usados para determinar a estimativa do tamanho de um parafuso. O pri-

meiro sensor detecta 10 cent́ımetros, e o segundo 12 cent́ımetros. Se a incerteza

dos sensores for similar, a combinação resultará numa estimativa próxima a 11

cent́ımetros. Caso o valor real seja 9 cent́ımetros, pode-se ver que a combinação

resultou numa estimativa pior que a apresentada pelo primeiro sensor.

percorrida

estimado com UKF: visão + sonares laterais

Figura 7.16: Trajetória da estimativa da posição com visão, os 4 sonares
laterais e odômetros com dados reais usando o UKF.

A principal vantagem que foi observada no uso da combinação é que a robustez

dos resultados aumenta, e não a acurácia, minimizando erros grosseiros que um

dos sensores pode vir a produzir. Considerando essa caracteŕıstica, é apresentado

no gráfico 7.17 a curva com o erro da estimativa da combinação dos sonares

e da visão juntamente com as curvas das estimativas usando apenas a visão e a
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usando apenas os sonares. Na figura 7.16 são apresentadas as trajetórias relativas

às curvas.
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Figura 7.17: Gráfico com o erro da estimativa da posição com visão, os 4
sonares laterais e odômetros com dados reais para o UKF.

Pode-se notar que a curva de erro da combinação sensorial está na maior parte

do trajeto entre ou abaixo das curvas obtidas apenas com a visão e apenas com

os sonares. Uma outra caracteŕıstica notável é que a curva de erro da combinação

parece acompanhar a curva obtida usando apenas a visão monocular. Para enten-

der melhor esse efeito, é interessante observar os gráficos 7.18 e 7.19, que exibem

as curvas de erro decompostas nas coordenadas x e y, respectivamente.

Desses gráficos pode-se ver que a estimativa da combinação sensorial está mais

correlacionada à estimativa da visão na coordenada X, enquanto que na coorde-

nada Y o erro, apesar de começar acompanhando mais os sonares, a contribuição

de ambas as fontes sensoriais é mais equilibrada.

O comportamento visto na coordenada X vem do fato que as superf́ıcies do

ambiente usados pelo sonar para corrigir a postura do robô são paralelas a essa

coordenada (durante a segunda etapa da trajetória quase nenhuma correção foi

realizada), e o robô só é capaz de realizar correções na direção perpendicular à

superf́ıcie observada. Isso significa que a estimativa da postura na coordenada X
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Figura 7.18: Gráfico com a coordenada X do erro da estimativa da posição
com visão, os 4 sonares laterais e odômetros com dados reais para o UKF.

é muito mais influenciada pelas correções da visão.

O erro na coordenada Y, a partir da iteração 400, também tende a seguir o

erro da estimativa apenas com a visão, porém em menor intensidade. Esse efeito

se deve ao fato que a incerteza da correção gerada pela visão é menor do que a

gerada pelos sonares na segunda e terceira etapas da trajetória. Esse tópico será

abordado novamente mais abaixo.

Caso os sonares frontais também estivessem sendo usados, a relação entre as

curvas de erro seria similar, com alterações pontuais próximas às iterações 400 e

500, onde os sonares teriam a chance de captar paredes frontais pouco antes de

realizar as duas curvas do trajeto.

Para mostrar a capacidade da combinação sensorial atenuar erros de um dos

sensores usando o outro é mostrado um experimento usando os dados reais no

qual a orientação da câmera sobre o robô foi deslocada em cinco graus. Cada

grau de deslocamento faz as projeções ficarem em torno de 8 pixels deslocadas da

posição real. Assim tem-se o sensor de visão gerando estimativas constantemente

com erro, enquanto o sonar está gerando correções normalmente. Esse não é o
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Figura 7.19: Gráfico com a coordenada Y do erro da estimativa da posição
com visão, os 4 sonares laterais e odômetros com dados reais para o UKF.

melhor cenário para testar a capacidade da combinação sensorial em filtrar erros

grosseiros, que só acontecem de vez em quando, mas serve para se observar melhor

como as observações dos sensores são combinadas.

O gráfico 7.20 mostra as curvas de erro para a visão apenas, os 4 sonares late-

rais apenas, e para os sensores combinados. A figura 7.21 mostra as estimativas

da trajetória para cada combinação de sensores.

Pode-se notar que a estimativa da trajetória ficou entre as estimativas dos

sensores isolados.

É importante notar que a combinação sensorial é capaz de mesclar correções

dos sensores na presença de alguma interferência em um deles, porém há um

limite para a intensidade de distorção dentro do qual o estimador consegue obter

a estimativa corretamente. Quando um dos sensores passa a distorcer muito as

observações, constatou-se que em alguns casos o outro sensor em vez de corrigir

a postura na direção correta pode tentar modificá-la para um valor que a afaste

do real, porém que o modelo de observação considera que seja consistente com os

dados observados. Por exemplo, se a orientação do robô estiver muito distorcida,
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UKF: Odômetros + 4 Sonares Laterais + Visão (com erro de calibrição)

Erro Visão
Erro 4 Sonares Laterais
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Figura 7.20: Gráfico com o erro da estimativa da posição com visão, os 4
sonares laterais e odômetros com dados reais para o UKF. Nesse experimento
foi considerado um erro na calibração da orientação da câmera de cinco graus.

o modelo de observação dos sonares pode tentar associar as observações a paredes

que apresentem inclinações perpendiculares à parede que realmente produziu a

observação.

Já para o modelo de visão, se a orientação estimada do robô estiver afastada

mais que 40 graus (que é o ângulo de visão da câmera) da orientação real do

robô, dificilmente algum dos marcos que estão sendo observados de fato farão

parte do conjunto de marcos que o modelo seleciona para dar ińıcio ao processo

de associação.

7.2.5 Sensibilidade à posição inicial

Para determinar o limite de erro na postura do robô a partir do qual o estimador

deixa de fornecer resultados confiáveis foram realizados experimentos variando a

estimativa da postura inicial do robô. Em todos os resultados apresentados até

agora a posição inicial foi considerada sempre conhecida, gerando trajetórias cuja

curva de erro iniciava sempre do zero.
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estimado com UKF: visão + sonares laterais

estimado com UKF: visão

estimado com UKF: sonares laterais

Figura 7.21: Trajetória da estimativa da posição com visão, os 4 sonares
laterais e odômetros com dados reais usando o UKF. Nesse experimento foi
considerado um erro na calibração da orientação da câmera de cinco graus.

As curvas de sensibilidade em relação à estimativa da postura inicial para

a visão, para os 4 sonares laterais e para a combinação dos dois são exibidas

nos gráficos 7.22, 7.23 e 7.24 respectivamente. Cada um mostra uma seqüência

de curvas onde, em cada uma, o erro aplicado à estimativa da postura inicial é

aumentado um pouco em relação à curva anterior. A cada curva a estimativa da

postura inicial foi afastada da postura real em 100 miĺımetros no sentido crescente

da coordenada y e rotacionada em 4 graus no sentido horário. Foram geradas

curvas até nenhum dos dois sensores ser capaz de corrigir a estimativa da postura

do robô durante a primeira etapa do trajeto.

É interessante notar como, nessas condições, a combinação sensorial realmente

gera um resultado melhor do que aqueles dos sensores isolados. Isso mostra que,

em casos onde o estimador produz uma estimativa com um erro muito maior do

que os sensores normalmente produziriam (por erros grosseiros dos sensores ou

por reposicionamento do robô, por exemplo), a combinação dos sensores de visão

e sonar tem potencial de se recuperar num menor número de iterações do que os

sensores de forma isolada.
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UKF: odômetros + sonares laterais
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Figura 7.22: Curvas de erro da trajetória do estimador usando os 4 sonares
laterais. As curvas mostram a sensibilidade do estimador à variação da postura
inicial. Cada curva foi gerada com a postura estimada inicial distante os valores

indicados na legenda da postura inicial real,
√

x2 + y2 à esquerda, e θ, em
graus, à direita.

7.2.6 Tempo de Execução

O tempo de execução é uma caracteŕıstica importante dos algoritmos acima, pois

é desejado que a solução, além de fornecer uma boa estimativa da postura, possa

ser usada em equipamentos de custo menor, implicando em menor capacidade de

processamento dispońıvel.

Na tabela 7.1 estão listados os tempos de execução médio de uma iteração

em que as seguintes combinações de estimadores e sensores foram executadas:

• EKF + 4 sonares laterais

• UKF + 4 sonares laterais

• EKF + visão monocular

• UKF + visão monocular
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Figura 7.23: Curvas de erro da trajetória do estimador usando visão
monocular. As curvas mostram a sensibilidade do estimador à variação da

postura inicial. Cada curva foi gerada com a postura estimada inicial distante
os valores indicados na legenda da postura inicial real,

√

x2 + y2 à esquerda, e
θ, em graus, à direita.

Como explicado no caṕıtulo 3, ELViS utiliza a técnica SCAAT para realizar a

combinação sensorial, e nessa técnica as observações de cada sensor são tratadas

em uma iteração distinta, mesmo quando as observações são coletadas no mesmo

instante. Então o tempo de execução combinado da visão monocular e dos sonares

é a soma dos tempos de execução dos tratamentos em separado.

Sensores / Estimador Tempo em milisegundos Tempo normalizado

EKF + 4 sonares laterais 11 0,37
UKF + 4 sonares laterais 9 0,30
EKF + visão monocular 91 3,03
UKF + visão monocular 88 2,93

Tabela 7.1: Tempos de Execução

O processador utilizado durante os testes foi um Athlon XP 2000+ (equiva-

lente a um Pentium 4 com freqüência de 1,67GHz), com 256KB de cache L2 e

512MB de RAM. Para tentar diminuir a dependência dos resultados em função do
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Figura 7.24: Curvas de erro da trajetória do estimador usando visão
monocular e os 4 sonares laterais. As curvas mostram a sensibilidade do

estimador à variação da postura inicial. Cada curva foi gerada com a postura
estimada inicial distante os valores indicados na legenda da postura inicial real,

√

x2 + y2 à esquerda, e θ, em graus, à direita.

hardware e linguagem de programação utilizados, uma terceira coluna na tabela

exibe os tempos de execução normalizados. A normalização foi realizada com

base no tempo de execução de uma operação espećıfica que pode ser repetida

facilmente em qualquer ambiente e linguagem de programação.

A operação escolhida é o borramento de uma imagem usando uma matriz com

3 colunas e 3 linhas, chamada de filtro. O borramento é realizado convoluindo a

matriz que representa a imagem com o filtro. A matriz da imagem usada para

obter o fator de normalização tem 320 colunas e 240 linhas (do mesmo tamanho

das imagens geradas pela câmera). O tempo de execução médio obtido para essa

operação foi de 30 ms.

Foi escolhida uma operação de processamento de imagens como base de tempo

pois foi constatado que o maior gasto em tempo de execução ocorre durante o

processamento dos quadros.

É importante notar que, apesar dos tempos por iteração mostrados na tabela
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representarem o tempo necessário para processar os dados de um dado sensor,

não é em toda iteração do estimador que os sensores geram observações. A tabela

7.2 mostra o número médio de dados que são processados por sensor durante os

testes com dados reais realizados. Vale notar que os dados relativos aos sonares

indicam o número de observações que apenas um sonar gerou. Para obter todas

as observações dos oito sonares é necessário multiplicar o número por 8.

Sensor Num. de Observações Dist. média entre observações (mm)

Sonar 95 215
Visão monocular 55 374

Odômetros 1139 18

Tabela 7.2: Observações coletadas por sensor

Desses resultados pode-se destacar que o tempo de execução está bem redu-

zido, e pode ser ainda mais reduzido apenas portando a implementação totalmente

para linguagem C ou C++. Usando a experiência adquirida em outras situações

similares pode-se dizer que apenas por portar para C++ o código, o tempo de

execução seria reduzido para pelo menos 50% do original , porém podendo a

chegar a até 10% para algumas operações espećıficas.

Considerando que o tempo de execução deixa de ser um limite cŕıtico para

o algoritmo, tem-se espaço para introduzir no futuro estimadores mais robustos,

como o Filtro de Part́ıculas, ou então realizar validações mais complexas entre os

marcos e as retas verticais, visando uma perda menor de associações válidas. Ou

ainda pode-se usar imagens com resolução maior e câmeras com maior abertura

para poder observar regiões maiores do ambiente, ou então reduzir a distância

entre quadros processados pelo sistema.

Todas essas considerações devem ser tomadas considerando o processador

que estará dispońıvel para o uso do algoritmo e a carga extra que será aplicada

sobre ele (outros sistemas compartilhando processamento). Observa-se que o

processador usado nos experimentos ainda não pode ser considerado acesśıvel

para aplicações de baixo custo, porém espera-se que num futuro próximo (em

torno de cinco anos) os processadores de baixo custo estarão operando nessa

faixa de processamento.

7.2.7 Comparação com Trabalhos Similares

Comparando os resultados obtidos com outros trabalhos pode-se notar que os

resultados em termos de acurácia são similares. Por exemplo, Schroeter (2005)
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combinou um anel de 24 sonares e visão omni-direcional e obteve um erro médio

de posição de 24 cent́ımetros, enquanto Thrun (2001) obteve erros de estimativa

em torno de 10 cent́ımetros durante testes de desempenho de um algoritmo de

localização usando Filtro de Part́ıculas e um anel de 48 sonares. Outros autores

que usaram laser em vez de sonar como sensor de profundidade conseguiram obter

resultados com acurácia maior. Considerando a incerteza associada à medição da

postura real, pode-se dizer que os resultados aqui alcançados estão próximos aos

reportados na literatura.

Durante a execução dos experimentos e testes do estimador sentiu-se difi-

culdades em produzir comparações quantitativas entre métodos apresentados na

literatura e o apresentado neste trabalho. A dificuldade tem origem na grande

variedade de plataformas robóticas e combinações de sensores usados na litera-

tura, diferentes objetivos de cada trabalho, além da falta de um protocolo padrão

de experimentos que permitam comparar diretamente os resultados de diferentes

trabalhos. A solução seria reimplementar alguns dos trabalhos apresentados que

utilizassem os mesmos sensores usados neste trabalho e tentar reproduzir seus

experimentos.

Foi decidido que não seriam implementados testes comparativos com outros

trabalhos pois nenhum dos trabalhos encontrados possúıa a mesma combinação

de sensores e mesmo objetivo do trabalho corrente (localização). Além disso,

o objetivo principal desse trabalho não é obter o estimador mais acurado, mas

sim um estimador capaz de determinar a postura do robô com boa acurácia e

confiabilidade nas condições predeterminadas.

7.3 Análise Geral

A partir dos experimentos aqui reportados, a primeira constatação que pode

ser feita é que o sensor de visão produz em geral resultados melhores que os

sonares. Isso foi constatado em alguns outros experimentos envolvendo outros

conjuntos de dados coletados em ambientes controlados. Porém a visão necessita

de um número razoável de marcos dentro do campo visual para operar. Já os

sonares, para os ambientes testados e nos ambientes considerados em geral, tem

grande probabilidade de ter ao seu alcance pelo menos uma parede com superf́ıcie

desobstrúıda o suficiente para gerar pelo menos algumas correções para a posição

do robô.

A combinação dos dois sensores permite combinar a maior acurácia da visão
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monocular com a maior constância dos sonares. Para momentos em que nenhum

dos dois sensores consegue corrigir a postura do robô, foi observado que a estima-

tiva obtida apenas pelos odômetros em deslocamentos de até 8 metros produzem

estimativas com erro dentro de um limite seguro no qual a combinação da visão

com os sonares consegue produzir a estimativa da postura com boa acurácia em

poucas iterações.

Foi observado que em alguns casos as observações dos sonares são assimiladas

em menor grau, comparando-se à assimilação das correções originadas pela visão

monocular. Isso ocorre porque a incerteza das correções obtidas através da visão é

menor do que a incerteza obtida pelos sonares. Essas incertezas são determinadas

pelas transformações que o estimador (EKF ou UKF) realiza, mas têm origem

na incerteza das observações dos sensores. Isso pode gerar um certo atraso entre

novas observações dos sonares serem obtidas e suas correções surtirem efeito na

postura do robô quando são usados tanto os sonares quanto a visão.

Quando a correção de uma observação é integrada à estimativa da postura,

sua incerteza sofre uma redução que é tão maior quanto menor for a incerteza

da correção. Então, uma estimativa recentemente corrigida por observações da

visão pode ficar temporariamente imune a correções do sonar. Esse pode ser um

efeito prejudicial em casos em que a visão não consiga fornecer estimativas por

um certo peŕıodo. Para minimizar esse efeito foram realizados alguns experi-

mentos onde as incertezas atribúıdas aos odômetros foram modificadas artificial-

mente. Descobriu-se que elevando a incerteza atribúıda aos odômetros pode-se

fazer o estimador ficar mais suscept́ıvel às correções das observações. Isso pode ser

benéfico no caso da estimativa da localização do robô estar errada por algum mo-

tivo (travamento de uma roda, escorregamento, colisão, reposicionamento, etc.).

A contrapartida, porém, é que a estimativa fica mais suscept́ıvel a erros grosseiros

gerados pelos sensores e modelos de observação.

O mesmo tipo de manipulação pode ser realizado também nas incertezas dos

sonares e da visão, com o objetivo de aumentar ou diminuir artificialmente sua

contribuição à estimativa.
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8 Conclusão e Trabalhos
Futuros

Foi apresentado neste trabalho um estimador para a postura de um robô que

se desloca por um ambiente conhecido. O estimador apresentado faz uso de

três conjuntos de sensores: os odômetros, que monitoram o deslocamento do

robô a partir de observações das ações realizadas, um conjunto de oito sonares

atuando como sensores de profundidade e uma câmera de v́ıdeo atuando como

visão monocular.

Foi mostrado nos experimentos que, apesar dos odômetros fornecerem uma

boa estimativa da postura durante deslocamentos pequenos, durante deslocamen-

tos maiores é necessário uma fonte sensorial adicional para manter a estimativa

próxima da postura real. Outros experimentos mostraram que tanto os sona-

res como a visão monocular são capazes de cumprir essa função, e que o uso das

duas simultaneamente ajuda a obtenção de resultados mais confiáveis, porém não

necessariamente mais acurados.

Além do estimador, foram apresentados os algoritmos usados para interpre-

tar as observações da visão e dos sonares. Ambos os algoritmos apresentados

priorizam a rejeição de observações que poderiam levar a atualizações erradas

na estimativa da postura, podendo com isso sacrificar algumas observações que

poderiam levar a atualizações corretas.

Os experimentos demonstraram também que o tempo de execução do esti-

mador não impede seu uso em situações onde é necessário estimar a postura em

tempo real, ou seja, num tempo pequeno o suficiente para que o robô possa usar

essa informação para preparar uma reação sem que isso o faça parar e esperar a

determinação da postura.
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8.1 Discussões

No trabalho foi mostrada a viabilidade de se usar sonares esparsos e um número

limitado de quadros capturados de uma câmera de v́ıdeo para determinar a loca-

lização do robô num ambiente conhecido. Além disso foi mostrado que é posśıvel

usar apenas um dos conjuntos de sensores (os sonares ou a câmera) para obter

resultado similar, em troca da confiabilidade extra que o uso de ambos os sensores

fornece.

Esses são resultados interessantes, pois demonstram a capacidade de se de-

terminar a localização do robô usando relativamente pouca informação em com-

paração com outras técnicas apresentadas na literatura.

Essa capacidade, aliada ao fato de que o estimador consegue se recuperar

de erros de mais de meio metro e de 30 graus na postura (demonstrado pelo

experimento da variação da estimativa da postura inicial do robô), abre espaço

para uma redução ainda maior na quantidade de informação que necessita ser

tratada para determinar a postura do robô a fim de obter um estimador com

tempo de execução ainda menor ao custo de alguma redução da acurácia.

Indo nessa direção ao outro extremo, pode-se concluir dos experimentos que

o estimador atendeu às expectativas e obteve uma boa estimativa da postura do

robô num ambiente interno semi-estático (com uma pessoa se movendo). Apesar

do tempo de execução estar dentro do esperado, ele pode ser diminúıdo ainda

mais implementando todo o estimador em C ou C++, permitindo o aumento

de complexidade dos modelos de observação, em especial o de visão, inserindo

tratamentos mais sofisticados nas associações de dados ou mesmo observando

outros tipos de elementos com o objetivo de obter a postura com maior acurácia.

Vale lembrar que a capacidade de se reduzir o tempo de execução ou então de

aumentar a complexidade dos modelos e do estimador está vinculada à capacidade

do equipamento dispońıvel e à velocidade de deslocamento do robô. Quanto mais

rápido o robô se desloca, mais freqüentemente se darão os ciclos de operação do

modelo de observação de visão.

8.1.1 Estimadores

Analisando os resultados obtidos com o EKF e o UKF pôde-se concluir que os

dois estimadores produzem praticamente os mesmos resultados para a aplicação

corrente. Esse resultado não era esperado, pois considerava-se que o UKF seria
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significativamente melhor. Porém, este resultado também não chegou a causar

surpresa devido a resultados divergentes encontrados na literatura.

8.1.2 Sonares

Os resultados obtidos com os sonares foram satisfatórios, porém, com base nos

experimentos, pôde-se constatar que, pelo padrão de deslocamento adotado (tra-

jetórias basicamente retiĺıneas intercaladas com rotações sobre o centro de massa)

o modelo de observação pode fazer com que as observações dos sonares frontais

acumulem erro, e não o filtrem, como era esperado. Para evitar esse problema

com os sonares frontais, optou-se por ignorar as observações fornecidas pelos

quatro sonares frontais e trabalhar apenas com as observações dos quatro sonares

laterais.

O problema de adotar apenas os sonares laterais é que, enquanto o robô

percorre uma trajetória retiĺınea, não será posśıvel corrigir sua posição na direção

paralela ao deslocamento, e, como foi observado nos experimentos, o erro passa

a se acumular nessa direção à medida que o robô se desloca, até o mesmo mudar

de direção.

Porém, ao ignorar os sonares frontais, não se está desperdiçando muita in-

formação, pois eles só vão detectar algo que os sonares laterais não detectaram

no caso da aproximação de um obstáculo frontal. O número de leituras que o so-

nar seria capaz de obter antes do robô ter de desviar seria apenas suficiente para

poucas correções na postura (somente uma, observada na trajetória percorrida

nos experimentos).

Apesar de não essenciais para a estimativa da postura, ao desenvolver um

sistema de navegação completo para um robô, os sonares frontais não são dis-

pensáveis pois são fundamentais para o mecanismo de detecção de colisão, impor-

tante em qualquer sistema de controle de um robô móvel. Esse tipo de detecção

não precisa necessariamente de uma estimativa exata do obstáculo, basta saber

que o mesmo se aproxima e que deve-se desviar.

8.1.3 Visão monocular

Os resultados obtidos para a visão monocular também ficaram dentro do espe-

rado. Esperava-se um desempenho similar aos sonares, e o que se constatou foi

um desempenho um pouco melhor, porém muito dependente da quantidade de

marcos existentes no ambiente.
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A maior dificuldade em se trabalhar com o modelo de observação de visão

monocular foi em determinar os marcos que iriam ser mapeados e obter seus

vetores de caracteŕısticas. Um número razoável de marcos sendo observados é

necessário para o bom funcionamento da visão monocular. A determinação dos

marcos implica na escolha de retas verticais cujas projeções sejam razoavelmente

invariantes em relação à posição da qual são observadas e a pequenas variações de

iluminação, além de ser interessante escolher marcos cujas projeções não sejam

muito parecidas àquelas dos outros marcos próximos.

Notou-se ainda que a acurácia da determinação da sua posição no ambiente

não é cŕıtica para o bom funcionamento do sensor, uma vez que um pixel de

imagem pode representar uma área de alguns cent́ımetros quadrados até algumas

dezenas de cent́ımetros quadrados do ambiente. No caso dos sonares a acurácia

dos resultados obtidos varia quase que linearmente com a acurácia da posição

dos elementos mapeados. Essa análise mostra que o sensor de visão é menos

senśıvel que o sensor de sonar a erros de mapeamento, porém isso indica que,

no caso de uma futura extensão do algoritmo de localização para um algoritmo

de localização e mapeamento, o modelo de visão adotado irá gerar mapas menos

precisos do que o modelo de sonares.

Notou-se também que a caracteŕıstica usada para determinar as associações

entre marcos e retas verticais sendo observadas é muito restritiva, rejeitando

excessivamente associações corretas, em especial quando a disparidade da postura

real em relação à estimada é grande na direção do deslocamento retiĺıneo do

robô. Esse tópico foi abordado na seção 6.6.3 do caṕıtulo 6, onde também foram

apresentadas propostas para diminuir essa perda em trabalhos futuros.

8.2 Trabalhos Futuros

O trabalho apresentado tem três linhas distintas que dão espaço a melhorias e

modificações a serem realizadas em trabalhos futuros: o estimador responsável por

combinar as observações dos sensores, o tratamento dos sonares e o tratamento

da visão monocular.

Além das três linhas principais, um trabalho futuro posśıvel de ser produzido

a partir desse é a adaptação do algoritmo de localização para um algoritmo de

localização e mapeamento (SLAM, da sigla em inglês). Para tal, os modelos de

observação precisariam ser revistos, porém a maior parte do trabalho deve se

concentrar na alteração do estimador, de modo que ele passe a estimar tanto a
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postura do robô quanto dos elementos do ambiente.

Outro ponto importante que vale a pena dedicar algum esforço é na alteração

do modelo de dinâmica, de tal modo que o mesmo passe a funcionar usando como

entrada apenas os sinais de controle enviados ao robô, como a tensão aplicada

nos motores, por exemplo. Desse modo as observações dos odômetros poderiam

dar origem a um terceiro modelo de observação. Para isso ser posśıvel, seria

necessário um modelo mais completo e fiel da dinâmica do robô, assim como

adicionar ao vetor aleatório sendo estimado outras variáveis além da postura,

como as velocidades linear e angular do robô, por exemplo.

8.2.1 Estimadores

Uma evolução no estimador seria a substituição do UKF por um Filtro de Part́ıculas

(descrito sucintamente no apêndice II). Thrun (2001) reportou que algumas va-

riações de Filtros de Part́ıculas usadas por ele já podem ser usadas em tempo

real com o hardware atual. Os Filtros de Part́ıculas permitiriam a recuperação

da postura do robô em caso de desconhecimento da postura inicial, além de po-

tencialmente permitir obter estimativas mais acuradas.

É importante notar, porém, que a adoção de um Filtro de Part́ıculas deve

implicar na revisão dos modelos de observação, pois o Filtro de Part́ıculas irá

operar com dezenas, centenas ou mesmo milhares de part́ıculas, e cada part́ıcula

necessita que seja mantida uma instância independente do modelo de observação,

o que pode tornar seu uso inviável devido ao grande volume de processamento

que será gerado.

8.2.2 Sonares

Uma melhoria muito interessante que poderia ser implementada é o uso da in-

formação dos demais sonares, e não só de cada sonar independentemente, como

realizado no trabalho, durante a etapa de associação entre a observação e o ele-

mento sendo observado. Usando as observações mais recentes dos demais sonares

pode-se obter um mapa local dos arredores do robô, ajudando a determinar qual

superf́ıcie tem maior probabilidade de estar sendo observada, eliminando algumas

ambigüidades entre superf́ıcies paralelas próximas.

Além das observações dos demais sonares, pode-se usar também os marcos

sendo observados pelo modelo de visão. Uma vez que se sabe que um conjunto

de marcos está sendo observado e que esses marcos pertencem a determinadas
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superf́ıcies, pode-se usar essa informação para reduzir as ambigüidades. É im-

portante notar que essa alteração criaria uma dependência entre os dois modelos

sensoriais. Apesar das correções continuarem a ser geradas de forma indepen-

dente, o uso dos marcos para determinar a superf́ıcie observada pelo sonar pode

fazer com que um erro grosseiro que eventualmente tenha afetado o modelo de

observação de visão contamine também o modelo de observação do sonar.

8.2.3 Visão monocular

O modelo de visão apresenta um método robusto e de baixa complexidade com-

putacional para determinar a postura do robô a partir da observação de retas

verticais. Porém, para aumentar a robustez, um número considerável de marcos

que poderiam ser usados é desperdiçado. Conforme discutido na seção 6.6.3 do

caṕıtulo 6, para aumentar o aproveitamento poder-se-ia adotar, na etapa de as-

sociação de marcos às retas verticais, janelas espaciais de busca, assim como é

feito na associação das retas verticais sendo observadas com as projeções. Desta

forma, a partir das estimativas das projeções dos marcos, poder-se-ia determinar

com maior corretude as associações potenciais.

Outra melhoria que pode ser adotada diz respeito à determinação dos parâ-

metros de calibração da câmera. Visando uma aplicação comercial, é posśıvel

contruir um robô com uma câmera acoplada cuja posição relativa ao robô e ori-

entação fiquem fixas, e provavelmente com acurácia no alinhamento maior do

que a obtida na calibração realizada neste trabalho. Porém a distância focal da

câmera pode variar com o uso, não se podendo garantir que a calibração vai

manter o mesmo valor ao longo de sua utilização.

Para minimizar esse problema, Chiuso (2002) considera o foco como uma

variável aleatória e o adiciona ao estado sendo estimado. Assim, além de se

estimar a postura do robô também se estimaria o foco da câmera.

Como já dito, uma das maiores complicações no uso do modelo de observação

adotado é a necessidade de se determinar as estruturas e padrões do ambiente que

serão usados como marcos. Novamente pensando em uma solução comercial, não

bastaria ter a planta do ambiente de onde o robô se deslocaria, seria necessário ir

até o local, determinar os marcos manualmente, além de capturar suas imagens

para gerar as Médias de Cores (MC).

Uma melhora seria a adoção de um sensor alternativo que trabalharia sem

usar marcos. O sensor usaria uma técnica conhecida como Estrutura a partir
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do Movimento (Structure from Motion, ou SfM, em inglês) onde seriam usadas

apenas as retas verticais observadas para estimar a postura do robô. A técnica

atua de modo similar à visão estereoscópica, porém a disparidade entre as imagens

é dada pelo deslocamento do robô entre duas imagens capturadas. Parte da base

para esse algoritmo já está pronta, dentro da etapa de associação de retas verticais

a projeções, onde as posições das retas são estimadas para determinar janelas mais

restritas de busca.

Essa técnica não poderia substituir um modelo que usa elementos do am-

biente, pois, por não trabalhar com referências externas, ela sofre do mesmo

problema que os odômetros. Porém, ela pode ser adotada como técnica auxi-

liar, permitindo diminuir o número de marcos mapeados no ambiente, ou mesmo

eliminar esse modelo e usar apenas os sonares como sensores de postura absolutos.

Pode-se ainda aumentar a quantidade e a qualidade da informação dispońıvel

para o modelo de observação de visão operar, seja adotando câmeras com re-

solução maior ou mesmo usando um sistema de visão estereoscópica. Uma outra

solução, porém em uma configuração pouco comum, seria usar duas câmeras pa-

ralelas à direção de deslocamento do robô, uma apontando num sentido e a outra

no sentido oposto. Nessa configuração poder-se-ia realmente dobrar a quantidade

de projeções usadas para a localização.

Uma última modificação que pode ser realizada com o objetivo de aumentar

a quantidade de projeções dispońıveis para o modelo tratar seria o uso de ou-

tros tipos de elementos além de retas verticais. Por exemplo, pode-se trabalhar

também com retas horizontais no ambiente, que no plano de projeção geram retas

que se intersectam num mesmo ponto (o ponto de fuga) ou então objetos que se

destacam do ambiente por sua forma, textura ou cor. Nesse caso extintores de

incêndio ou latas de lixo poderiam ser usados.
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Simpósio Brasileiro de Automação Inteligente. São Lúıs, MA, Brasil: Socidade
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Apêndice I -- Calibração do Sistema

A calibração é realizada em duas etapas. Na primeira são determinados os

parâmetros do modelo de câmera adotado: distância focal horizontal (fu), distância

focal vertical (fv), tamanho do plano de projeção (ucount e vcount) e o centro do

plano de projeção (u0 e v0).

Na segunda etapa a câmera é alinhada sobre o robô de modo que o eixo

principal da câmera fique paralelo à direção que o robô se deslocaria durante um

movimento retiĺıneo.

I.1 Determinação dos parâmetros do modelo de

câmera

Para determinar os parâmetros da câmera foi usado um procedimento disponi-

bilizado no framework OpenCV. OpenCV é um framework open source mantido

pela Intel e escrito em C++ para facilitar o desenvolvimento de algoritmos de

visão computacional. OpenCV é um projeto de código livre liderado pelo Intel,

e nele estão dispońıveis uma série de algoritmos e programas para tratamento de

imagem e v́ıdeo. Entre os algoritmos dispońıveis um tem função de determinar

os parâmetros de calibração da câmera segundo o modelo de câmera CCD.

O algoritmo trabalha com um conjunto de imagens obtidas da câmera a ser

calibrada observando um tabuleiro de xadrez de dimensões conhecidas, como a da

figura I.1, em diferentes posições. Com base nessas imagens os parâmetros dese-

jados são obtidos. Quanto mais imagens coletadas, maior a precisão do resultado.

Neste trabalho foi determinado que é necessário coletar 40 imagens para calibrar

a câmera. Com esse número de imagens não foi observado variação significativa

nos parâmetros determinados pelo algoritmo em diferentes execuções.

Para coletar as imagens necessárias foi criado um programa de calibração cuja

função é controlar as duas etapas de calibração. Para a primeira etapa ele coleta

as imagens necessárias e as fornece ao algoritmo.
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Figura I.1: Padrão usado na calibração da câmera.

I.2 Determinação da posição e orientação da câmera

sobre o robô

A segunda etapa da calibração é mais cŕıtica pois nela é necessário alterar a

posição da câmera manualmente a fim de conseguir o alinhamento correto. Para

tal, o robô é posicionado no centro de uma estrutura em U conforme mostra a

figura I.2. O robô deve ficar posicionado de forma eqüidistante das paredes late-

rais e de modo que caso execute movimento retiĺıneo sua trajetória interceptaria

a parede frontal perpendicularmente.

Figura I.2: Posicionamento do robô do interior da estrutura de calibração

Para auxiliar o posicionamento, o programa de calibração monitora as ob-

servações dos dois sonares frontais e dos dois sonares laterais e exibe a média das

últimas 10 leituras de cada um. O robô estará posicionado corretamente quando

as médias das observações dos sonares frontais ficarem iguais e quando a médias

das observações dos sonares laterais também ficarem iguais. Apesar desse ali-

nhamento inicial do robô dentro da estrutura gerar bons resultados, é necessário

verificar o posicionamento correto com o auxilio de uma trena e esquadros.

Para alinhar a câmera é preciso primeiro posicionar o suporte da câmera na
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região central do robô. Durante esse posicionamento é importante tentar alinhar

a câmera de modo que o plano de projeção fique paralelo à parede frontal da

estrutura em U. É necessário que a posição (não orientação) da câmera sobre o

robô seja bem determinada nesse primeiro alinhamento, pois ela será considerada

a partir de agora como a correta.

Para realizar o ajuste fino da orientação da câmera sobre o robô é usado um

padrão desenhado na parede frontal da estrutura conforme mostra a figura I.3.

A linha vertical do padrão está eqüidistante das paredes laterais, e devido aos

alinhamentos realizados até agora está bem na frente do robô. O programa de

alinhamento exibe para o usuário a imagem que está sendo captada pela câmera

e traça uma linha vertical em vermelho bem no centro da imagem. O objetivo

principal é fazer essa linha coincidir com a linha central do padrão desenhado na

parede rotacionando a câmera sobre ao redor do eixo vertical.

Figura I.3: Padrão para alinhamento da câmera sobre o robô

Quando as duas linhas coincidirem (ou ficarem o mais próximo posśıvel),

o programa usa os quadrados do padrão para determinar se a câmera precisa

ser rotacionada em relação aos eixos horizontais, ou seja, se é necessário erguer

algum dos lados da base da câmera. O programa indica quais extremos da base

da câmera precisam ser erguidos: o extremo esquerdo ou direito, e o extremo

frontal ou traseiro.

Para facilitar a correção da inclinação, a câmera utilizada foi montada sobre

uma base de madeira quadrada apoiada sobre quatro pés cujas alturas podem ser

reguladas.

Após a orientação sobre os eixos horizontais ter sido regulada, alinha-se no-

vamente a câmera em relação ao eixo vertical, verificando-se se é posśıvel agora

aproximar mais a linha do padrão da parede à linha de referência do programa.
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Apêndice II -- Estimadores Bayesianos

II.1 Introdução aos Estimadores

O processo de obtenção da localização a partir de um conjunto de leituras senso-

riais pode ser visto como uma função que mapeia um espaço vetorial em outro.

Se as observações realizadas pelos sensores fossem livres de erro, então bastaria

determinar o modelo de observação correto para obter a localização livre de in-

certezas. Porém, como as observações são corrompidas por rúıdos, então o que se

obtém é uma estimativa da localização real.

O modelo de observação pode ser representado da seguinte maneira:

y = h(x) + v , (II.1)

onde y é um vetor de dimensão q que representa a observação sensorial, x é um

vetor de dimensão r que representa o estado (a postura no caso de um estimador

usado em localização), h(.) é uma função, denominada de modelo de observação,

que representa a ação dos sensores sobre o estado para gerar a observação, e v é

um vetor de dimensão q que representa a incerteza da observação.

Seria interessante se fosse posśıvel representar o modelo de observação da

seguinte forma:

x = h−1(y − v). (II.2)

Apesar desse modelo facilitar a estimação da localização, o problema é que

nem sempre a função h−1(.) existe, ou seja, para um dado y, pode existir mais de

um x que satisfaça a equação II.2. Se o sensor utilizado suportar uma função do

tipo h−1(y), ela pode ser usada diretamente para obter a localização. Nakamura e

Xu (1989) apresentam um algoritmo de combinação sensorial que utiliza o modelo

de observação dessa forma inversa.
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II.2 Estimadores Bayesianos

O método mais usado na literatura de localização e mapeamento para a cons-

trução de estimadores deriva da teoria bayesiana. Nesta teoria o vetor de estado

x e o vetor de incertezas v passam a ser tratados como vetores de variáveis

aleatórias. É considerado que são realizadas observações do estado em diversos

instantes gerando um seqüência discreta de observações, representadas por y(i),

onde o ı́ndice i indica o instante em que a observação foi realizada. O estado no

instante i é representado por x(i).

Agrupando as observações realizadas em instantes distintos e representando-

as pela matriz Y(n) = [y(1), ...,y(n)], os estimadores Bayesianos são obtidos a

partir da distribuição de probabilidade a posteriori de x(n), dada por:

px|Y(x(n)|Y(n)) =
pY|x(Y(n)|x(n))px(x(n))

pY(Y(n))
, (II.3)

onde px(x(n)) indica a distribuição a priori de x(n), ou seja, essa pdf (função

densidade de probabilidade) representa o conhecimento que se pode ter sobre o

estado antes de qualquer observação.

Pode-se determinar a estimativa do estado a partir da equação II.3 através

de vários métodos. Um dos métodos mais usados na literatura de localização é

calculando a expectativa de px|Y(x(n)|Y(n)):

Ex[x(n)|Y(n)] = x̂(n) =

∫

x

x(n)px|Y(x(n)|Y(n))dx. (II.4)

O estimador obtido por esse modo é representado por x̂(n) pois ele é o estima-

dor que minimiza o erro quadrático médio (BERGMAN, 1999), também conhecido

como estimador de mı́nima variância.

II.3 Estimadores Bayesianos Recursivos

Apesar da equação II.3 representar corretamente a distribuição de probabilidade

do estado considerando as observações obtidas, é muito dif́ıcil obtê-la para algum

problema real. Mesmo que boas aproximações sejam posśıveis, o custo computa-

cional para processá-las em geral é muito alto para que tenham uso prático em

problemas de localização, onde tempo de resposta baixo em geral é um requisito

importante.
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Então se faz necessário realizar simplificações na pdf para poder usá-la. A

primeira aproximação realizada é considerar que a evolução do estado no tempo

pode ser modelada por um processo de Markov de ordem 1 (STARK; WOODS,

2002). Isso implica em aceitar que a probabilidade do estado no instante n, x(n),

depende apenas do estado no instante anterior, n − 1:

p(x(n)|x(n − 1), ...,x(0)) = p(x(n)|x(n − 1)). (II.5)

Apesar de ser uma afirmação aparentemente muito restritiva, um grande

número de sistemas são bem aproximados por processos de Markov de primeira

ordem, incluindo o deslocamento do robô adotado neste trabalho.

Trabalhando apenas com processos de Markov de ordem 1 restringe-se a cor-

relação temporal do estado apenas ao instante anterior, permitindo ignorar o

estado nos demais instantes no cálculo do estado no instante atual. Caso fosse

necessário considerar o estado em todos os instantes, a complexidade computaci-

onal iria crescer junto com o crescimento do ı́ndice temporal, tornando inviável o

seu cálculo a partir de um certo instante.

A partir das distribuições de probabilidade envolvidas, e aplicando a equação

de Chapman-Kolmogorov (STARK; WOODS, 2002), obtém-se as equações

p(x(n)|Y(n − 1)) =
∫

p(x(n)|x(n − 1))p(x(n − 1)|Y(n − 1))dx(n − 1) (II.6)

e

p(x(n)|Y(n)) =
p(y(n)|x(n))p(x(n)|Y(n − 1))

p(y(n)|Y(n − 1))
, (II.7)

que descrevem a base do Estimador Recursivo Bayesiano.

A equação II.6 é conhecida como a fase de predição do estimador: a partir

da pdf que descreve o estado no instante anterior, p(x(n − 1)|Y(n − 1)), e da

pdf que descreve a evolução do estado, p(x(n)|x(n − 1)), obtém-se a pdf do es-

tado no instante atual, porém sem considerar as observações no instante atual,

p(x(n)|Y(n − 1)). No caso da localização de robôs móveis, a equação II.6 cor-

responde ao uso do modelo de dinâmica.

O modelo de dinâmica é o responsável por transportar os resultados do ins-

tante anterior para o instante atual, e é representado pela função h(.), responsável
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por determinar a transformação de x(n) em x(n + 1) conforme:

x(n) = f(x(n − 1))) + u, (II.8)

onde u é um vetor da mesma dimensão que o estado e representa a incerteza do

modelo de dinâmica.

A equação II.7 é conhecida como fase de correção do estimador: a partir da pdf

obtida pela equação II.6, p(x(n)|Y(n − 1)), e da pdf que indica a probabilidade

das observações dado o estado, p(y(n)|x(n)), obtém-se a pdf que descreve o estado

no instante atual. A pdf p(y(n)|Y(n − 1)) é denominada evidência e, como não

depende do estado, não influencia na determinação da estimativa do estado. Essa

equação corresponde à aplicação do modelo de observação.

Esse par de equações determina a arquitetura de um Estimador Bayesiano

Recursivo. O fato dele utilizar o resultado obtido no instante anterior no cálculo

da estimativa do instante atual permite a construção de estimadores mais efi-

cientes, que precisam integrar a cada iteração uma quantidade bem menor de

dados.

Combinando as equações dos modelos de dinâmica e observação obtém-se o

sistema que caracteriza os Estimadores Bayesianos Recursivos:

x(n) = f(x(n − 1)) + u

y(n) = h(x(n)) + v .

(II.9)

II.4 Estimadores Lineares Gaussianos

As equações II.6 e II.7 admitem pdfs que podem ser bastante complexas e dif́ıceis

de modelar. Para apresentar estimadores que possam ser usados na prática, é

necessário impor restrições adicionais.

O conjunto de restrições considerado nessa seção limita tanto as pdfs como os

modelos envolvidos. É considerado que os sistemas descritos pelos modelos f(.)

e h(.) das equações II.9 são lineares, e que x(n) e y(n) são variáveis aleatórias

que seguem distribuições gaussianas de média zero, independentes entre si e entre

diferentes instantes (KAILATH; SAYED; HASSIBI, 2000).

Considerando essas restrições, o sistema II.9 pode ser escrito da seguinte
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forma:

x(n) = F(n).x(n − 1) + u(n); u(n) ∼ N(0,Q(n))

y(n) = H(n).x(n) + v(n); v(n) ∼ N(0,R(n)).

(II.10)

As matrizes F(.) e H(.) são as versões lineares dos modelos de dinâmica e

observação, respectivamente, sendo que v(n) e u(n) representam a perturbação

gaussiana e obedecem à:

E[v(i).u(j )] = 0 ∀i, j

E[u(i).u(j )] = 0, ∀i 6= j

E[v(i).v(j )] = 0, ∀i 6= j, (II.11)

e R(.) e Q(.) são suas matrizes de covariância, respectivamente. É importante

notar que apesar de serem lineares, F(.) e H(.) ainda podem ser variáveis no

tempo.

Assumindo que todas variáveis que atuam sobre o sistema seguem pdfs gaus-

sianas, então o vetor aleatório do estado pode ser totalmente descrito pelos seus

dois primeiros momentos, a média e a covariância.

Kalman (1960) apresentou um estimador para o problema descrito, conhecido

como Filtro de Kalman. Esse é o estimador ótimo para as condições apresenta-

das acima: sistema linear com incertezas descritas por rúıdo branco. Kailath,

Sayed e Hassibi (2000) e Haykin (1995) apresentam duas deduções distintas das

equações do Filtro de Kalman. O Filtro de Kalman mantém, entre duas iterações,

a estimativa e a covariância do estado.

O Filtro de Kalman opera do seguinte modo: primeiro, com base na estimativa

do estado na iteração anterior, x̄(n − 1), é predito o estado atual, x̄(n|n − 1),

usando o modelo de dinâmica F(n):

x̄(n|n − 1) = F(n).x̄(n − 1).

A seguir, o estado predito é corrigido pelas observações dos sensores, y(n).

Para isso o Filtro de Kalman usa o modelo de observação para obter qual seria

a observação dos sensores caso o estado real fosse dado por x̄(n|n − 1). Essa

observação é denominada de observação predita e é dada por:

ȳ(n) = H(n).x̄(n|n − 1).
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Usando a observação dos sensores e a observação predita, obtém-se a inovação,

e(n), que é a diferença de uma pela outra:

e(n) = y(n) − ȳ(n).

A estimativa do estado, x̄(n), é obtida somando-se ao estado predito a inovação

multiplicada por um fator de ganho, K(n), conhecido por Ganho de Kalman:

x̄(n) = x̄(n|n − 1) + K(n).e(n).

O Ganho de Kalman indica a importância dada à observação sobre a predição

(estimativa obtida com o modelo de dinâmica). Quanto mais precisa for a ob-

servação em relação à predição, maior será o ganho. O Ganho de Kalman também

tem por função transformar a inovação, que está no espaço vetorial da observação,

para que possa ser somada ao estado.

O Ganho de Kalman é dado por:

K(n) = Px(n|n − 1).HT(n)(H(n).Px(n|n − 1).HT(n) + R(n))
−1

,

onde Px(n|n − 1) representa a covariância do estado predito e será obtida mais

à frente. Pode-se ver que o Ganho de Kalman usa Px(n|n − 1) e R(n) para

determinar o quanto da inovação será incorporada no estado. Considerando que

Px(n|n − 1) e R(n) sejam escalares e que H(n) seja 1, tem-se:

K(n) =
Px(n|n − 1)

Px(n|n − 1) + R(n)
.

Quanto maior for Px(n|n − 1) em relação a R(n) (maior a incerteza sobre o

estado predito em relação às observações), tem-se K(n) mais próximo da uni-

dade, aumentando a participação da observação sobre a estimativa do estado.

No caso contrário, K(n) se aproxima de zero, aumentando a contribuição relativa

da predição na estimativa corrigida do estado.

Obtém-se Px(n|n − 1) a partir da covariância da estimativa do estado na

iteração anterior, Px(n − 1), do modo similar ao que é obtido o estado predito:

Px(n|n − 1) = F(n).Px(n − 1).FT(n) + Q(n).

Já a covariância do estado no instante atual, Px(n) é obtida pela seguinte

equação:

Px(n) = (I − K(n)).Px(n|n − 1).
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Haykin (1995) demonstra como se obtém as equações acima de forma deta-

lhada.

O resumo das equações necessárias para o Filtro de Kalman se encontra a

seguir:

x̄(n|n − 1) = F(n).x̄(n − 1)

x̄(n) = x̄(n|n − 1) + K(n).e(n)

e(n) = y(n) − ȳ(n) = y(n) − H(n).x̄(n|n − 1)

K(n) = Px(n|n − 1).HT(n)(H(n).Px(n|n − 1).HT(n) + R(n))
−1

Px(n|n − 1) = F(n).Px(n − 1).FT(n) + Q(n)

Px(n) = (I − K(n)).Px(n|n − 1), (II.12)

II.5 Estimadores Não Lineares Gaussianos

O Filtro de Kalman pode ser aplicado apenas a sistemas lineares. Porém boa

parte dos sistemas robóticos e modelos sensoriais não podem ser aproximados

por esse tipo de sistema. Para contornar essa limitação, foram desenvolvidas

variações do Filtro de Kalman para lidar com sistemas não-lineares. Entre as

diversas variações, duas foram selecionadas para serem avaliadas neste trabalho:

o Filtro de Kalman Estendido (EKF) e o Filtro de Kalman Unscented (UKF).

Partindo do sistema II.10, pode-se obter o sistema considerado nos estima-

dores não lineares gaussianos trocando as matrizes F(.) e H(.) que representam

as versões lineares dos modelos de dinâmica e observação, respectivamente, pelas

funções não-lineares f(.) e h(.):

x(n) = f(x(n − 1)) + u(n); u(n) ∼ N(0,Q(n)) (II.13)

y(n) = h(x(n)) + v(n); v(n) ∼ N(0,R(n)), (II.14)

sendo que v(n) e u(n) representam a perturbação gaussiana e obedecem as regras

dadas pelas equações II.11.

Apesar de f(.) e h(.) não receberem um ı́ndice temporal próprio, elas podem

variar com o tempo.

Tanto o EKF quanto o UKF têm por objetivo adaptar o Filtro de Kalman a

sistemas não-lineares, cada um adotando uma abordagem distinta.
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II.5.1 Filtro de Kalman Estendido

O Filtro de Kalman Estendido (HAYKIN, 1995) utiliza o conceito de linearização

local para obter representações lineares a partir dos modelos não-lineares. Algu-

mas linearizações são apresentadas por Kailath, Sayed e Hassibi (2000), porém

Schmidt (1966) descreve primeiramente a mais conhecida, que é a adotada pelo

EKF. O EKF aproxima as funções f(.) e h(.) através de uma expansão de Taylor

de primeira ordem.

A expansão em série de Taylor da função f(.) é feita sobre o valor x̄(n − 1)

e é dada por:

f(x(n − 1)) = f(x̄(n − 1)) + Fn(x(n − 1) − x̄(n − 1)), (II.15)

onde Fn é dada pela derivada f(.) por x(n − 1), sobre o valor x̄(n − 1):

F(n − 1) =
∂f(x(n − 1))

∂x(n − 1)
| x(n − 1) = x̄(n − 1). (II.16)

Fn não foi denominada como Fn−1 pois é usada para transformar o estado

no instante n − 1 no estado no instante n, assim como a matriz F(n) no caso do

sistema linear II.10.

A expansão em série de Taylor da função h(.) é feita sobre o valor x̄(n|n − 1)

e é dada por:

h(x(n|n − 1)) = h(x̄(n|n − 1)) + Hn(x(n|n − 1) − x̄((n|n − 1)),(II.17)

onde Hn é dada pela derivada h(.) por x((n|n − 1), sobre o valor x̄((n|n − 1):

Hn =
∂h(x(n|n − 1))

∂x(n|n − 1)
| x(n|n − 1) = x̄(n|n − 1).

O EKF utiliza as matrizes Fn e Hn no lugar das matrizes F(n) e H(n),

respectivamente, nas equações do Filtro de Kalman no cálculo de K(n) e de

Px(n). Para o cálculo de x̄(n|n − 1) e de e(n) são usadas as próprias funções

não lineares f(.) e h(.), respectivamente. Haykin (1995) demonstra a corretude

dessa aproximação.

O resumo das equações do Filtro de Kalman EKF para sistemas lineares dadas
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por II.12 são reescritas a seguir realizando as alterações citadas acima:

x̄(n|n − 1) = f(x̄(n − 1))

x̄(n) = x̄(n|n − 1) + K(n).e(n)

e(n) = y(n) − ȳ(n) = y(n) − h(x̄(n|n − 1))

K(n) = Px(n|n − 1).HT
n (Hn.Px(n|n − 1).HT

n + R(n))
−1

Px(n|n − 1) = Fn.Px(n − 1).FT
n + Q(n)

Px(n) = (I − K(n)).Px(n|n − 1).

(II.18)

Estabilização do Filtro de Kalman Estendido

O cálculo de Px(n), dado por:

Px(n) = (I − K(n)).Px(n|n − 1), (II.19)

pode causar instabilidade numérica no sistema da forma em que está escrito, de-

vido à impossibilidade de se representar os números com precisão infinita. Sendo

a matriz Px(n) uma matriz de covariância, ela deve ser positivo-definida, porém

ela é obtida através de uma diferença de matrizes (I − K(n)) que pode resul-

tar numa matriz negativo-definida devido a precisão limitada. Esse problema é

conhecido como o Fenômeno da Divergência (HAYKIN, 2001).

Uma solução simples para contornar esse problema é reescrever a equação do

cálculo de Px(n) de modo que ela fique da forma B.P.BT + C, onde P e C são

matrizes positivo-definidas, e B.P.BT é positivo-definida, ou nula caso as linhas

de B sejam linearmente dependentes.

Haykin (2001) mostra que a equação II.19 pode ser reescrita da seguinte

forma:

Px(n) = (I − K(n)).Px(n|n − 1).(I − K(n))T + K(n)R(n)KT(n)

Considerando essa modificação, as equações do EKF ficam, então, da seguinte
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forma:

x̄(n|n − 1) = f(x̄(n − 1))

x̄(n) = x̄(n|n − 1) + K(n).e(n)

e(n) = y(n) − ȳ(n) = y(n) − h(x̄(n|n − 1))

K(n) = Px(n|n − 1).HT(n)(H(n).Px(n|n − 1).HT(n) + R(n))
−1

Px(n|n − 1) = F(n).Px(n − 1).FT(n) + Q(n)

Px(n) = (I − K(n)).Px(n|n − 1).(I − K(n))T + K(n)R(n)KT(n)

(II.20)

Outra solução para o problema seria usar uma implementação conhecida como

Filtro de Kalman Estendido da Raiz Quadrada, ou SR-EKF (SAYED; KAILATH,

1994). Essa implementação propaga o fator de Cholesky1 da matriz de covariância

do estado em vez da própria P. Solução similar é adotada neste trabalho para

eliminar o mesmo problema no próximo estimador a ser descrito, o Filtro de

Kalman Unscented.

II.5.2 Filtro de Kalman Unscented

O funcionamento do EKF depende do quanto a linearização realizada se apro-

xima da função não-linear, pela região em que a linearização é considerada. Por

exemplo, suponha o modelo de dinâmica de um robô que descreve uma trajetória

circular. A linearização sobre um ponto da trajetória seria uma reta tangente

ao ponto tomado como base para a linearização. A fidelidade da linearização

com a trajetória real depende da distância percorrida entre iterações e do raio

da trajetória. Quanto maior a distância ou menor o raio, pior será a linearização

obtida.

Julier e Uhlmann (1997) apontaram esse problema com o EKF usando como

exemplo a transformação de conversão de coordenadas polares para coordenadas

cartesianas. Eles apontam que vários modelos usados na prática não são bem

representados por linearizações de primeira (usada pelo EKF) ou segunda ordem.

Nesse mesmo trabalho eles sugerem uma abordagem alternativa, que utiliza a

Transformação Unscented (UT) (JULIER; UHLMANN; DURRANT-WHYTE, 1995).

O estimador resultante foi batizado de Filtro de Kalman Unscented (UKF).

A transformação UT representa a pdf do vetor aleatório a ser transformado

1O fator de Cholesky A da matriz P é uma matriz triangular inferior tal que A.A
T = P.

O fator de Cholesky é obtido fatorando P através da decomposição de Cholesky.
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por um conjunto de valores, denominado de pontos sigma. Esses pontos sigma

são calculados de forma deterministica usando a estimativa (x̄(n)) e a covariância

(Px(n)) da pdf como parâmetros. Cada ponto sigma do conjunto é aplicado

à função não linear, e o conjunto resultante representa a pdf transformada do

vetor aleatório original. A partir dessa pdf são calculadas a média e covariância,

obtendo assim as caracteŕısticas que descrevem o vetor aleatório transformado.

Considerando que o estado tenha dimensão N , o algoritmo básico de UT

utiliza 2N + 1 pontos sigma obtidos conforme descrito pelas seguintes equações:

X (0)(n) = x̄(n)

X (i)(n) = x̄(n) + (
√

(N + δ).Px(n))(i), i = {1, ..., N}

X (i+N)(n) = x̄(n) − (
√

(N + δ).Px(n))(i), i = {1, ..., N}, (II.21)

onde X (n) é uma matriz cujas colunas são os pontos sigma, Px é a matriz de co-

variância do estado, e (
√

(N + δ).Px)
(i) indica a coluna i da matriz

√

(N + δ).Px.

A matriz
√

(N + δ).Px é o fator de Cholesky (TEUKOLSKY; VETTERLING; FLAN-

NERY, 1992) da matriz (N+δ).Px, de tal modo que
√

(N + δ).Px.
√

(N + δ).Px

T
=

(N + δ).Px; δ é uma constante de escala, definida por δ = α2(N + κ)−N , sendo

que α determina o espalhamento dos pontos sigma sobre x̄ (JULIER, 2002), e

κ é um parâmetro secundário de escala (JULIER; UHLMANN; DURRANT-WHYTE,

1995). Julier e Uhlmann (2002) descrevem uma variação na obtenção dos pontos

sigma onde o estado é representado por apenas N + 1 pontos sigma.

A transformação UT funciona da seguinte forma: sendo Z a matriz que

contém os pontos sigma, aplica-se a função não-linear, g(.), por exemplo, a cada

coluna de Z, e com base nos pontos sigma resultantes, T , são determinadas a

média e a covariância do estado transformado, conforme as seguintes equações:

T (i) = g(Z(i))

t̄ =
2N
∑

i=0

W (i)
m T (i)

Pt =
2n
∑

i=0

W (i)
c (T (i) − t̄)(T (i) − t̄)T , (II.22)

onde W
(i)
m e W

(i)
c são pesos relativos a cada pontos sigma usados para determinar
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a média e a covariância, respectivamente. Os pesos são dados por:

W (0)
m =

δ

N + δ

W (0)
c =

δ

N + δ
+ (1 − α2 + β)

W (i)
c = W (i)

m =
1

2(N + δ)
, i = {1, ..., 2N}, (II.23)

onde β é um parâmetro usado para incorporar conhecimento prévio da distri-

buição (JULIER, 2002). Para distribuições gaussianas o valor ótimo é 2.

Julier e Uhlmann (1997) argumentam que, apesar da UT considerar vetores

aleatórios que seguem distribuições gaussianas, a transformação consegue deter-

minar com precisão os dois primeiros momentos do vetor, seja qual for a distri-

buição que ele obedece.

O UKF utiliza a UT para determinar a média e covariância dos vetores trans-

formados pelos modelos de dinâmica e observação. Antes de mostrar as equações

do UKF, o Filtro de Kalman deve ser escrito de uma forma alternativa, onde

as covariâncias e covariâncias cruzadas entre o estado e a observação são usadas

para determinar o Ganho de Kalman (K(n)):

x̄(n) = x̄(n|n − 1) + K(n).e(n)

e(n) = y(n) − ȳ(n|n − 1)

K(n) = Pxe(n|n − 1).Pe(n|n − 1)−1

Px(n) = Px(n|n − 1) − K(n)Pe(n|n − 1)K(n)T, (II.24)

onde Pe(n|n − 1) é a matriz de covariância da inovação e(n), e Pxe(n|n − 1) é

a matriz de covariância cruzada entre o estado predito e a inovação.

A UT é usada então para determinar as transformações das funções f(.) e

h(.) que resultam em x̄(n|n − 1) e ȳ(n|n − 1), respectivamente, e para calcular

as matrizes de covariância Px(n|n − 1), Pxe(n|n − 1) e Pe(n|n − 1). Primeiro é

obtido o estado predito x̄(n|n − 1) a partir dos pontos sigma X (n):

X (i)(n|n − 1) = f(X (i)(n − 1))

x̄(n|n − 1) =
2n
∑

i=0

W (i)
m X (i)(n|n − 1).
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Em seguida, obtém-se a observação predita ȳ(n|n − 1):

Y(i)(n|n − 1) = h(X (i)(n|n − 1))

ȳ(n|n − 1) =
2N
∑

i=0

W (i)
m Y(i)(n|n − 1)

Usando os pontos sigma transformados por f(.), dados em X (n), obtém-se

Px(n|n − 1):

Px(n|n − 1) = Q +
2N
∑

i=0

W (i)
c (X (i)(n|n − 1) − x̄(n|n − 1))(X (i)(n|n − 1) − x̄(n|n − 1))T

Finalmente obtém-se as matrizes de covariância Pe(n|n − 1) e Pxe(n|n − 1)

usando os pontos sigma transformados por f(.) e g(.):

Pe(n|n − 1) = R +
2N
∑

i=0

W (i)
c (Y(i)(n|n − 1) − ȳ(n|n − 1))(Y(i)(n|n − 1) − ȳ(n|n − 1))T

Pxe(n|n − 1) =
2N
∑

i=0

W (i)
c (X (i)(n|n − 1) − x̄(n|n − 1))(Y(i)(n|n − 1) − ȳ(n|n − 1))T

O cálculo de Pe(n|n − 1) é a soma das covariâncias da observação com a

predição. Isso vem da suposição que a observação num dado instante é inde-

pendente das observações nos demais instantes. A incerteza da observação no

instante atual também não influi no cálculo de Pxe(n|n − 1) pelo mesmo motivo.

Julier e Uhlmann (1997) argumentam que o UKF contorna as limitações da

linearização usada pelo EKF por usar uma representação de fato da pdf , não

ficando presa a uma caracteŕıstica pontual da função não-linear. O UKF, porém,

pode sofrer por um problema oposto. O espalhamento dos pontos sigma é deter-

minado pelo tamanho N do vetor de estados. Dependendo de N e da função sendo

aproximada, os pontos sigma podem ficar muito distantes da média, capturando

caracteŕısticas não-locais que podem prejudicar o desempenho do filtro. Funções

trigonométricas (em especial a tangente) e funções que apresentem descontinui-

dades são especialmente suscet́ıveis a problemas por espalhamento excessivo.

Para contornar esse problema, Julier (2002) propõe o uso de parâmetros de es-

cala na definição dos pontos sigma para controlar o espalhamento. Esse parâmetro

é o parâmetro α visto nas equações anteriores (II.21, II.23).
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Devido as diferenças entre o EKF e o UKF, não se pode dizer que um é sempre

mais eficiente que o outro. Outros fatores podem ser importantes na escolha de

qual dos dois usar. Devido ao uso dos pontos sigma, o UKF necessita realizar

2N +1 operações com cada função não-linear, enquanto o EKF só precisa realizar

uma operação. O EKF, porém, depende do cálculo das derivadas dessas funções,

que caso não sejam constantes, precisam ser calculadas a cada iteração, o que

pode equilibrar o custo computacional dos dois filtros.

Filtro de Kalman Unscented Raiz Quadrada

O UKF sofre a mesma instabilidade numérica que o EKF no cálculo de Px(n):

Px(n) = Px(n|n − 1) − K(n)Pe(n|n − 1)K(n)T.

Para contornar esse problema é adotada uma implementação do UKF conhecida

por Filtro de Kalman Unscented Raiz Quadrada, ou SR-UKF, que propaga o

fator de Cholesky da matriz de covariância do estado no lugar da própria ma-

triz de covariância. A covariância é obtida a partir da multiplicação do fator

de Cholesky pelo seu transposto. Essa operação resulta sempre numa matriz

positivo-definida, eliminando o problema. O SR-UKF tem uma vantagem adici-

onal, que é a economia de uma operação de raiz quadrada exigida para o cálculo

dos pontos sigma.

Para a implementação do SR-UKF são usadas duas ferramentas matemáticas

ainda não introduzidas: a decomposição QR e atualização de fator de Cholesky

(TEUKOLSKY; VETTERLING; FLANNERY, 1992):

Decomposição QR É a fatoração de uma matriz A ∈ <L×N (L ≤ N) em dois

termos: AT = QR, onde Q ∈ <N×N , e R ∈ <N×L e tem um pedaço R
′

triangular superior, que é a transposta do fator de Cholesky da matriz de

covariância2, sendo que P = AAT. A notação qr(X) indica a aplicação da

decomposição QR sobre X retornando R
′

.

Atualização de fator Cholesky Sendo P = SST e sendo S o fator de Cho-

lesky de P, a atualização de fator Cholesky implica em espelhar em S a

seguinte operação em P: P = P + b.u.uT, onde b é uma constante e u um

vetor qualquer. A notação cholup(S,u, b) indica aplicação da atualização

2O fator de Cholesky é uma forma de se obter a raiz quadrada de uma matriz positivo-
definida de modo que o fator seja uma matriz quadrada e triangular inferior, de modo que
R

′ 6= A
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de fator Cholesky. No caso de u ser uma matriz, basta executar a operação

para cada coluna de u.

A decomposição QR e a atualização de fator Cholesky são usadas para ob-

ter diretamente a partir dos pontos sigma e do fator de Cholesky da matriz de

covariância da incertezas da observação (R(n)) e da predição (Q(n)) (que em

geral são diagonais) o fator de Cholesky da matriz de covariância da estimativa

do estado. A função da atualização de fator Cholesky é apenas de incorporar

ao resultado da decomposição QR o primeiro ponto sigma, que é ignorado pela

decomposição QR.

O primeiro passo é a obtenção dos ponto sigma X (n − 1):

X (0)(n − 1) = x̄(n − 1)

X (i)(n − 1) = x̄(n − 1) + (
√

(N + δ).Sx(n − 1))(i)

X (i+N)(n − 1) = x̄(n − 1) − (
√

(N + δ).Sx(n − 1))(i),

onde Sx(n − 1) é o fator de Cholesky de Px(n − 1) obtido na iteração anterior.

Em seguida x̄(n|n − 1) e ȳ(n|n − 1) podem ser obtidas do mesmo modo:

X (i)(n|n − 1) = f(X (i)(n − 1))

x̄(n|n − 1) =
2n
∑

i=0

W (i)
m X (i)(n|n − 1)

Y(i)(n|n − 1) = h(X (i)(n|n − 1))

ȳ(n|n − 1) =
2n
∑

i=0

W (i)
m Y(i)(n|n − 1)

e(n) = y(n) − ȳ(n|n − 1),

assim como Pxe(n|n − 1):

Pxe(n|n − 1) =
2n
∑

i=0

W c
i (X (n|n − 1)i − x̄(n|n − 1))(Y(n|n − 1)i − ȳ(n|n − 1))T .

Em vez de se calcular Px(n|n − 1), calcula-se o seu fator de Cholesky, Sx(n|n − 1),

aplicando primeiro a decomposição QR seguida pela atualização do fator de Cho-

lesky para levar em conta a primeira coluna de pontos sigma:

S
′

x(n|n − 1) = qr([

√

W
(i)
c X (1,...,2N)(n),

√

Q(n)])

Sx(n|n − 1) = cholup(S
′

x(n|n − 1),X (0)(n) − x̄(n|n − 1),W (0)
c ),
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onde [

√

W
(i)
c X (1,...,2N)(n),

√

Q(n)] representa uma composição de matrizes cuja

primeiras colunas são dadas por

√

W
(i)
c X (1,...,2N)(n) e as colunas adjacentes por

√

Q(n), e X (1,...,2N)(n) indica uma matriz formada pelas colunas de 1 a 2N da

matriz X (n), sem a primeira coluna, referenciada por 0.

A mesma seqüência de operações é realizada na obtenção do fator de Cholesky

de Pe(n|n − 1), Sy(n|n − 1):

S
′

y(n|n − 1) = qr(

√

W
(i)
c Y(1,...,2N)(n)|

√

R(n))

Sy(n|n − 1) = cholup(S
′

y(n|n − 1),Y(0)(n) − ȳ(n|n − 1),W (0)
c ).

Usando essas matrizes calcula-se K(n):

K(n) = Pxe(n|n − 1).(Sy(n|n − 1)Sy(n|n − 1)T)−1,

e Sx(n):

Sx(n) = cholup(Sx(n|n − 1),K(n).Sy(n|n − 1),−1),

lembrando que o SR-UKF propaga para a próxima iteração a matriz Sx(n) e o

vetor x̄(n).

II.6 Estimadores Não Lineares

Apesar da boa precisão obtida com o EKF e UKF para sistemas não-lineares,

esses métodos não são ideais para todas as aplicações. A aproximação de que

a evolução do estado e as observações estão sujeitas a apenas incertezas que

seguem distribuições gaussianas nem sempre é válida, resultando na degradação

da precisão da estimativa obtida, ou mesmo na incapacidade de se obter uma

estimativa. No extremo, tem-se situações onde as pdfs da evolução do estado e

das observações são multi-modais, ou seja, com mais de um ponto de máximo

local. Para essas situações, soluções derivadas diretamente do Filtro de Kalman

são quase sempre ineficazes. Para tratar esses casos, é necessário trabalhar com

métodos que sejam menos restritivos quanto ao formato das pdfs.

II.6.1 Localização Markoviana

Um método que possibilita a prinćıpio trabalhar com qualquer tipo de pdf é

conhecido como Localização Markoviana, ou Localização em Grade (FOX; BUR-
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GARD; THRUN, 1998). O método mantém uma representação da pdf do estado

no instante atual. Para realizar isso, o espaço de estados é dividido em células,

como uma grade, e calcula o valor da pdf para cada célula. O método só pode

ser usado se o espaço de estados não for infinito e aceitar ser discretizado.

Gutmann (1998) realiza uma comparação entre duas versões do EKF e duas

versões da localização em Grade, e chegam à conclusão que os algoritmos em

Grade são mais robustos a erros grosseiros de observação e ao problema do robô

raptado 3 , porém o EKF obtém resultados mais precisos quando as medições

são ‘bem comportadas’ (sem muitos erros grosseiros de observação). Esse é um

resultado interessante, pois mostra que aparentemente o EKF obtém resultados

melhores que o algoritmo em Grade. Olhando com mais cuidado o experimento,

pode-se atribuir a conclusão que os autores chegaram ao tamanho das células

adotadas pelos algoritmos em Grade, que não foi especificado, e ao método usado

para adicionar erro aos dados usados para os testes. Foi adicionado rúıdo gaus-

siano ao conjunto de dados de teste. Como o Filtro de Kalman é ótimo para

processos gaussianos, é esperado um bom desempenho do EKF, desde que a li-

nearização dos modelos não introduza grande distorção. Apesar das ressalvas, é

posśıvel concluir dessa comparação que o EKF (e os demais derivados do Filtro

de Kalman), apesar de ser muito mais rápido que os algoritmos de localização

em Grade, podem apresentar resultados tão bons quanto ou melhores que estes,

dependendo do problema abordado.

Apesar da Localização Markoviana ser o estimador bayesiano mais robusto, o

método consome muitos recursos computacionais, devido à necessidade de manter

atualizada a distribuição de probabilidade por todo o espaço de estados. Para

obter uma boa resolução num ambiente de médio ou grande porte, o número de

células necessárias torna o uso do algoritmo impraticável em sistemas de resposta

rápida.

II.6.2 Amostragem por Importância com Reamostragem

Uma terceira famı́lia de métodos usados para localização pondera as qualidades

e fraquezas das abordagens anteriores (Filtro de Kalman e Localização Marko-

viana). Essa famı́lia de métodos é conhecida por uma série de nomes distintos,

como Filtro Bootstrap (GORDON; SALMOND; SMITH, 1993), Condensação (ISARD;

BLAKE, 1998), Localização Monte Carlo (KITAGAWA, 1996) e Filtro de Part́ıculas

3O objetivo do problema do robô raptado é determinar a localização de um robô navegando
em um ambiente conhecido, partindo de uma posição inicial desconhecida.
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(MERWE, 2001).

Para obter a representação da pdf , em vez de manter um mapa completo

da pdf , o Filtro de Part́ıculas – PF – mantém um conjunto de amostras da

pdf do estado, de modo que a partir dessas amostras seja posśıvel caracterizar

adequadamente a pdf . Quanto mais complexa se supõe que a pdf seja, mais

part́ıculas são necessárias para descrevê-la, porém mais custoso em tempo de

processamento o filtro se tornará. Com um número suficientemente grande de

part́ıculas, qualquer pdf pode ser representada, com a vantagem de não sofrer

da perda de precisão da Localização Markoviana imposta pela discretização do

espaço de estado.

Pode-se notar que o PF assemelha-se ao UKF, onde um conjunto de part́ıculas

também é selecionado para representar a distribuição. A principal diferença é que

no UKF as part́ıculas são escolhidas de modo determińıstico, considerando a pdf

gaussiana, e são descartadas em seguida, levando para a próxima iteração apenas

os momentos de primeira e segunda ordem da pdf . No PF as part́ıculas são

selecionadas segundo algum método, porém com um grau de aleatoriedade, e as

part́ıculas são mantidas por várias iterações.

A seguinte notação será utilizada para facilitar a visualização das equações:

X(n) = {x(0), ...,x(n)}

Y(n) = {y(1), ...,y(n)}.

A dedução feita a seguir é baseada no trabalho de Merwe (2001). O desen-

volvimento do PF começa assumindo que é muito dif́ıcil (em geral, imposśıvel)

amostrar diretamente da distribuição real p(X(n)|Y(n)). Para contornar essa di-

ficuldade, é utilizada uma distribuição auxiliar, q(X(n)|Y(n)), escolhida de modo

a aproximar a distribuição real, porém de onde é mais fácil gerar amostras. A

expectativa de X(n) pode ser dada por:

Ex(X(n)) =

∫

X(n)p(X(n)|Y(n))dX(n)

=

∫

X(n)p(X(n)|Y(n))
q(X(n)|Y(n))

q(X(n)|Y(n))
dX(n).

Aplicando o teorema de Bayes sobre p(X(n)|Y(n)) e rearranjando os termos,



II.6 Estimadores Não Lineares 178

a expectativa fica:

Ex(X(n)) =

∫

X(n)
p(Y(n)|X(n))p(X(n))

q(X(n)|Y(n))p(Y(n))
q(X(n)|Y(n))dX(n)

=
1

p(Y(n))

∫

X(n)wn(X(n))q(X(n)|Y(n))dX(n)

=
1

p(Y(n))
Eq(wn(X(n))X(n)),

onde Eq(.) indica a expectativa tomada sobre a densidade de probabilidade q(.|Y(n))

e wn(X(n)) é chamado de peso da importância, dado por:

wn(X(n)) =
p(Y(n)|X(n))p(X(n))

q(X(n)|Y(n))
. (II.25)

Aplicando o teorema da probabilidade total sobre p(Y(n)), a expectativa

pode ser escrita como:

Ex(X(n)) =
Eq(wn(X(n))X(n))

∫

p(Y(n)|X(n))p(X(n)) q(X(n)|Y(n))
q(X(n)|Y(n))

dX(n)

=
Eq(wn(X(n))X(n))

∫

wn(X(n))q(X(n)|Y(n))dX(n)

=
Eq(wn(X(n))X(n))

Eq(wn(X(n)))
.

Considerando que é posśıvel gerar amostras a partir de q, é posśıvel aproximar

as expectativas acima por somatórias sobre um conjunto de amostras extráıdas

de q. Considerando um conjunto de Ns vetores amostrados da pdf q(X(n)|Y(n))

representados por xi(n), e Xi(n) = {xi(0), ...,xi(n)}, sendo i = 1, ..., Ns, pode-se

determinar Ex(X(n)) da seguinte forma:

Ex(X(n)) ≈

Ns
∑

i=0

wn(Xi(n))Xi(n)

Ns
∑

i=0

wn(Xi(n))

≈
Ns
∑

i=0

w̃n(Xi(n))Xi(n),

onde:

w̃n(Xi(n)) =
wn(Xi(n))

Ns
∑

i=0

wn(Xi(n))

.

Das equações acima fica claro o porquê do nome dado a wn. Cada amostra

gerada da distribuição auxiliar é ponderada pelo peso da importância para gerar
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a estimativa. Agora é posśıvel calcular a estimativa de x(n) bastando apenas

saber como calcular wn. Para isso, é necessário introduzir as premissas que todos

os processos envolvidos são markovianos de ordem 1, incluindo a distribuição q, e

que cada observação depende apenas do estado no instante em que foi realizada:

q(X(n)|Y(n)) = q(X(n − 1)|Y(n − 1))q(x(n)|X(n − 1),Y(n)) (II.26)

p(X(n)) = p(x(0))
n
∏

j=1

p(x(j)|x(j − 1)) (II.27)

p(Y(n)|X(n)) =
n
∏

j=1

p(y(j)|x(j)). (II.28)

Multiplicando II.25 por wn−1(X(n−1))
wn−1(X(n−1))

tem-se:

wn(X(n)) =
wn−1(X(n − 1))

wn−1(X(n − 1))

p(Y(n)|X(n))p(X(n))

q(X(n)|Y(n))

= wn−1(X(n − 1))
q(X(n − 1)|Y(n − 1))

p(Y(n − 1)|X(n − 1))p(X(n − 1))

p(Y(n)|X(n))p(X(n))

q(X(n)|Y(n))
. (II.29)

Substituindo II.26 em II.29:

wn(X(n)) = wn−1(X(n − 1))
q(X(n − 1)|Y(n − 1))

p(Y(n − 1)|X(n − 1))p(X(n − 1))

p(Y(n)|X(n))p(X(n))

q(X(n − 1)|Y(n − 1))q(x(n)|X(n − 1),Y(n))

= wn−1(X(n − 1))
1

p(Y(n − 1)|X(n − 1))p(X(n − 1))

p(Y(n)|X(n))p(X(n))

q(x(n)|X(n − 1),Y(n))

= wn−1(X(n − 1))
p(X(n))

p(X(n − 1))

p(Y(n)|X(n))

p(Y(n − 1)|X(n − 1))

1

q(x(n)|X(n − 1),Y(n))
. (II.30)

Finalmente, substituindo II.27 e II.28 em II.30:

wn(X(n)) = wn−1(X(n − 1))
p(y(n)|x(n))p(x(n)|x(n − 1))

q(x(n)|X(n − 1),Y(n))
.

Essa expressão fornece um método recursivo para calcular os pesos. A única

variável ainda não definida é a distribuição auxiliar q(x(n)|X(n − 1),Y(n)). A

escolha dessa distribuição é determinante para o comportamento dos PF. Alguns

filtros derivam do PF básico alterando essa distribuição. Segundo Doucet, Gor-

don e Krishnamurthy (1999), é interessante a escolha de uma distribuição que
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minimize a variância dos pesos condicionados a X(n − 1) e Y(n), e prova que

a distribuição p(x(n)|X(n − 1),Y(n)) minimiza essa variância. Apesar disso, a

escolha mais comum é a distribuição p(x(n)|x(n − 1)), pois simplifica a imple-

mentação.

O elemento principal do PF são os pares formados por uma amostra, xi e o

peso associado, wi. A cada iteração do filtro cada par é atualizado de acordo

com as novas observações dispońıveis. Para extrair a estimativa do estado numa

dada iteração, devem-se combinar os valores das part́ıculas ponderadas pelos

respectivos pesos.

O Filtro de Part́ıculas básico está apresentado no algoritmo 1.

Algorithm 1 Filtro de Part́ıculas

Inicialização:
x̄(0) = {x1(0), ...,xNs(0)}; xi(0) ∼ p(x(0))
w(0) = {w1(0), ..., wNs(0)}; wi(0) = 1

Ns

for n = 0 to ... do
Amostragem por Importância:
x̄i(n) ∼ q(x(n)|Xi(n),Y(n))

wi(n) = wi(n − 1)p(y(n)|x̄(n))p(x̄(n)|x(n−1))
q(x̄(n)|X(n−1),Y(n))

w̃i(n) = wi(n)
Ns
∑

i=0
wi(n)

Reamostragem:
if ESS(w(n)) < βNs then {β é um parâmetro ajustável}

x̄(n) = REAMOSTRAR(w̃(n), x̂(n))
w̃(n) = 1

Ns

end if
Obtenção da estimativa:
x(n) = ESTIMA(w̃(n), x̄(n))

end for

Como está apresentado, o filtro ainda apresenta uma limitação que precisa

ser corrigida. É provado por Doucet, Gordon e Krishnamurthy (1999) que a

variância dos pesos tende a crescer com o tempo. Isso significa que com o passar

do tempo os pesos vão se distanciando uns dos outros, fazendo com que uns

poucos pesos (ou mesmo apenas um peso) que se deslocaram para perto do pico

da pdf acumulem praticamente toda importância, deixando os demais pesos com

valores insignificantes. Esse efeito é chamado de degeneração do conjunto de

part́ıculas. Para evitar essa degeneração, é necessário reamostrar o conjunto de

part́ıculas de tempos em tempos para manter a variância dos pesos controlada.

O procedimento básico da reamostragem é escolher entre as amostras existen-

tes quais devem ser mantidas e quais devem ser eliminadas por apresentarem peso



II.6 Estimadores Não Lineares 181

muito pequeno. Em seguida, as amostras mais significativas devem ser replicadas

para manter o número de part́ıculas em Ns.

O algoritmo de reamostragem mais simples usado é conhecido por SIR, sigla

em inglês para Reamostragem da Amostragem por Importância. O algoritmo 2

apresenta uma implementação do SIR com complexidade computacional O(Ns)

do algoritmo, apresentada por Carpenter, Clifford e Fernhead (1999), onde Ns

é o número de part́ıculas usadas no algoritmo e U [0, 1] indica uma distribuição

uniforme entre zero e um.

Algorithm 2 SIR

w̃i = wi

Ns
∑

i=0
wi

Wsum = {
j
∑

i=0

w̃i}; 1 ≤ j ≤ Ns

R = {−log(t1), ...,−log(tNs+1)}; ti ∼ U [0, 1]

Rsum = {
j
∑

i=0

T̃ (j)}; 1 ≤ j ≤ Ns + 1

RNsum = {Rsum(1)/Rsum(Ns + 1), ..., Rsum(1)/Rsum(Ns + 1)}
i = 1, j = 1;
for i = 0 to Ns do

if RNsum(i) < Wsum(j) then
xi

novo = xi

i = i + 1
else

j = j + 1
end if

end for
return xi

novo

Outros algoritmos apresentados na literatura tentam melhorar o desempenho

do algoritmo básico, tentando minimizar a variância do novo conjunto de pesos.

Merwe (2001) apresenta um algoritmo que produz resultados melhores que o SIR

básico.

A reamostragem não deve ser realizada a cada iteração do filtro, mas sim

apenas quando for detectada que a variância das part́ıculas está muito grande.

Para determinar quando uma reamostragem deve ser realizada, Liu, Chen e Log-

vinenko (2000) sugerem usar o Tamanho Efetivo da Amostra (ESS da sigla em

inglês):
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cv2
n =

V AR(w(n))

E2(w(n))

cv2
n =

1

Ns

Ns
∑

i=1

(Mwi(n) − 1)2

ESSn =
M

1 + cv2
n

(II.31)

O PF, apesar de lidar bem com distribuições de probabilidade complexas, não

oferece a mesma precisão que o UKF ou o EKF em distribuições monomodais, em

especial para aquelas próximas às distribuições gaussianas. Foram propostas na

literatura uma série de adaptações ao PF para melhorar sua precisão, robustez,

diminuir o número de part́ıculas necessárias e lidar com situações espećıficas. Es-

sas adaptações podem tornar o PF mais preciso que os Filtros de Kalman, mesmo

para distribuições próximas a gaussiana, e diminuir a diferença de complexidade

computacional entre as duas famı́lias de estimadores. Para exemplificar, algumas

dessas adaptações são apresentadas a seguir:

Reinicialização Sensorial da localização (SRL) Proposto por Lenser e Ve-

loso (2000), o objetivo dessa abordagem é tornar o filtro mais robusto a erros

de modelagem do modelo de deslocamento, que podem levar o filtro a não

se comportar bem se o robô mover-se muito tempo sem leituras sensoriais

ou se a incerteza associada ao modelo de deslocamento for muito menor do

que a incerteza real (incerteza mal dimensionada). Ao fim de cada iteração

do filtro, algumas part́ıculas são trocadas por outras amostradas de direta-

mente de p(y(n)|x(n)). A limitação dessa técnica é a necessidade de gerar

amostras de x(n) a partir de p(y(n)|x(n)), pois, como dito anteriormente,

nem sempre y = f(x) é inverśıvel.

Filtro de Part́ıculas Adaptativo (A-PF) A idéia dessa alteração é permitir

que o filtro determine dinamicamente o número de part́ıculas que serão

mantidas. Fox (1999) descreve um procedimento para escolha do número de

part́ıculas baseado na divergência das pdfs p(x(n)|y(n)) e p(x(n)|x(n − 1)).

Quanto mais separadas (ou menos casadas) estão essas pdfs, maior o número

de part́ıculas necessárias. Assim, se os sensores fornecerem observações de

má qualidade, o robô é reposicionado ou muda bruscamente de rota (devido

a colisão, por exemplo), então mais part́ıculas são geradas até que ambos os

modelos (de medição e dinâmica) voltem a concordar. É esperado com esse

estimador diminuir o tempo de execução médio do PF, tendo um número
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médio de part́ıculas menor, e ao mesmo aumentar a capacidade de recu-

peração em situações de descontinuidade do deslocamento.

Filtro de Part́ıculas UKF ou EKF (UKF-PF, EKF-PF) Como dito ante-

riormente, um modo de melhorar a precisão do PF é escolher uma boa

distribuição para q(X(n)|Y(n)). Doucet (1998) sugere usar o EKF, en-

quanto Merwe (2001) sugerem o UKF. Em ambos os casos a mudança no

PF básico consiste em trocar a distribuição p(xi(n)|xi(n − 1)) pela dis-

tribuição normal N(x̄i(n), P̄i(n)), onde x̄i(n) e P̄i(n) são a estimativa e

covariância do estado estimado por um Filtro de Kalman, respectivamente.

Segundo Merwe (2001), essa variante consegue obter resultados muito mais

precisos do que o PF básico.

Apesar das diversas melhorias propostas ao PF, ainda existe uma diferença

grande de complexidade computacional entre esses estimadores e os baseados

em KF. Por exemplo, para um estado de dimensão 3 (x, y e θ, por exemplo),

o número mı́nimo de part́ıculas para obter ganho de desempenho em relação a

um KF foi de 500. A medida que a dimensão do estado aumenta, o número de

part́ıculas tende a aumentar geometricamente. A robustez oferecida pelo PF é a

maior vantagem que sobre um KF, pois os PFs são menos senśıveis às formas das

pdfs e das funções não-lineares envolvidas.

II.7 Outros Estimadores

Além dos estimadores já apresentados, outros estimadores foram propostos com

objetivo de corrigir limitações das técnicas anteriores. Para exemplificar a diver-

sidade existente, alguns deles são apresentados a seguir:

Localização Multi-hipótese (MHL) Jensfelt e Kristensen (2001) apresentam

um estimador um pouco diferente dos vistos anteriormente. A distribuição

de probabilidade posterior é aproximada por uma gaussiana, porém são con-

sideradas n hipóteses para a gaussiana. As hipóteses são criadas a partir

da pdf p(x(n)|y(n)), e eliminadas quando a probabilidade de serem ver-

dadeiras estiverem abaixo de um limiar. Cada hipótese é mantida por um

EKF.

Localização Markoviana – Filtro de Kalman Estendido (ML-EKF) Gutmann

(2002) apresenta um algoritmo que combina a robustez da Localização Mar-

koviana com a velocidade e precisão do EKF. O algoritmo mantém a dis-
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tribuição de probabilidade posterior global do estado usando localização

Markoviana sobre um espaço de estados reduzido e com menor resolução.

Por exemplo, caso o estado fosse representado por x, y e θ, a Localização

Markoviana seria aplicada apenas sobre x, y, discretizando o espaço de

estado em células de 30cm2, por exemplo.

No ponto de máxima da Localização Markoviana é usado um EKF para

refinar a estimativa na região onde a presença do robô é mais provável. A

Localização Markoviana é então usada para detectar quando a estimativa

do EKF não é mais plauśıvel, e reinicia o EKF para a nova situação.


