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RESUMO

MEGDA, P. T. (2011). Detecção e Classificação de Obstáculos Aplicados ao
Planejamento de Trajetórias para Veículos de Passeio em Ambiente Urbano. Dissertação
(Mestrado) – Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos,
2011.
Todos os dias a quantidade de veículos nas estradas em todo o mundo está aumentando. Este
crescimento combinado com a negligência dos motoristas e alguns fatores externos, tais como
estradas mal conservadas e condições climáticas adversas resultaram em um enorme aumento
na quantidade de acidentes e, conseqüentemente, de mortes. Atualmente muitos grupos de
pesquisa e empresas automotivas estão desenvolvendo e adaptando tecnologias que podem ser
incorporadas nos veículos para reduzir esses números. Um exemplo interessante dessas
tecnologias é a detecção e classificação de obstáculos móveis (veículos, pessoas, etc.) em
ambientes urbanos. Este trabalho apresenta o desenvolvimento de algoritmos para
identificação, rastreamento e previsão de obstáculos móveis, determinação de direções
proibidas para tráfego do veículo e cálculo de trajetórias livres de colisões. Para isso, foram
utilizados dados do sistema de medidas de distância, SICK LMS 291-S05, para monitorar o
ambiente a frente do veículo de teste (um automóvel de passeio modificado). Com base nesses
dados foi realizado um tratamento computacional através da técnica de Trackers para
classificar todos os obstáculos detectados em duas classes principais: os obstáculos estáticos e
móveis. Uma vez identificado o obstáculo, este será acompanhado mesmo no caso em que
saia do campo de visão do sensor. Após a classificação dos obstáculos presentes no ambiente,
suas posições são analisadas e direções proibidas para tráfego são determinadas pelo
algoritmo Velocity Obstacle Approach. Finalmente é aplicada a técnica de cálculo de
trajetórias E* que gera um caminho suave e livre de colisões. No caso de algum obstáculo
obstruir ou gerar risco de colisão com o caminho gerado é possível recalcular a rota sem que o
mapa do ambiente seja novamente completamente analisado. Os resultados obtidos
demonstraram a aplicabilidade da metodologia utilizada. O algoritmo de Trackers detectou
pedestres e veículos e determinou suas características dinâmicas. O algoritmo Velocity
Obstacle Approach conseguiu acompanhar os obstáculos e foi capaz de determinar as
direções proibidas e, finalmente, o algoritmo E* foi capaz de gerar trajetórias livre de
obstáculos em ambientes desconhecidos.
Palavras-chave: Detecção e classificação de obstáculos. Planejamento de Trajetórias. Veículos
de Passeio Autônomos. Robótica Móvel.
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ABSTRACT

MEGDA, P. T. (2011). Detection and Classification of Obstacles apply to Path Planning
for Passenger Vehicles in Urban Environment. M.Sc Dissertation (Master) – São Carlos
School of Engineering, São Paulo University, São Carlos, 2011.
Every day the number of vehicles on the roads around the world is increasing. This growth
combined with the negligence of drivers and some external factors such as poorly maintained
roads and adverse weather conditions resulted in a huge increase in the number of accidents
and hence casualties. Currently many research groups and automotive companies are
developing and adapting technologies that can be incorporated into vehicles to reduce these
numbers. An interesting example of these technologies is the detection and classification of
moving obstacles (vehicles, people, etc.) in urban environments. This dissertation presents the
development of algorithms which main objective are identify, track and predict moving
obstacles, determine prohibited directions of traffic and calculate collision free trajectories. In
order to accomplish with such task, data from the laser sensor SICK LMS 291-S05 later
treated using computational resources such as the Trackers technique was used to monitor the
environment ahead of the test vehicle (a modified passenger car). The Trackers technique was
used to classify all the hurdles identified in two main classes: static and mobile obstacles.
Once the obstacle was identified, this still been followed even if they leave the field of vision
sensor. After classification of obstacles in the environment, their positions are analyzed and
prohibited for traffic directions are determined by the algorithm Velocity Obstacle Approach.
Finally the technique is applied to calculate trajectories of E* that generates a smooth path
and free of collisions. If any obstacle block, or create a risk of collision through the generated
path, the trajectory can be recalculated without the need to fully re-analyze de environment
map. The results demonstrated the applicability of the methodology used. The Trackers
algorithm has detected pedestrians and vehicles determining their dynamic characteristics.
The algorithm Velocity Obstacle Approach keep up with the obstacles and was able to
determine the prohibited directions and, finally, E* the algorithm was able to generate
obstacle-free paths in unknown environments.

Keywords: Detection and classification of obstacles. Path Planning. Autonomous Passenger
Cars. Mobile Robots.
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Capítulo 1
INTRODUÇÃO

Neste capítulo é apresentada tanto a motivação para o desenvolvimento deste
trabalho e a sua relevância no desenvolvimento de veículos autônomos, como os
objetivos e as contribuições obtidas. Em seguida é descrita a organização dos capítulos
desta dissertação.

1.1

MOTIVAÇÃO

A quantidade de acidentes e o índice de fatalidade nas vias públicas no mundo
inteiro estão aumentando ano a ano (Brookhuis et al, 2001). A combinação entre
péssimas condições das estradas, bebidas alcoólicas, situações meteorológicas adversas,
fadiga, desatenção e sonolência ao volante causam dramáticas perdas de vida e
prejuízos anuais no mundo inteiro da ordem de bilhões de dólares. No ano de 2009 o
Brasil se encontrava na 5ª posição mundial no tamanho de frota (Fenabrave, 2009). As
estimativas de Fevereiro de 2011 afirmavam que 57,24% dos veículos que compunham
a frota brasileira eram automóveis e 21,61%, motocicletas, ambos são os dois tipos de
veículos que mais se envolveram em acidentes de trânsito no Brasil (Boselli, 2009). Em
comparação com países desenvolvidos, pesquisas no ano de 2007, indicam que o
trânsito brasileiro mata 2,5 vezes mais que nos Estados Unidos e 3,7 vezes mais que em
países da União Européia. Deve-se frisar que no Brasil, os feridos levados para hospitais
que vêem a falecer após o acidente não são contabilizados nessa taxa. Isso claramente se
tornou um problema de saúde pública sendo necessária a aplicação de leis mais rígidas e
sistemas embarcados nos veículos para prevenção de acidentes que possam até mesmo
interferir na ação do motorista em situações de risco.
O projeto de veículos de passeio autônomos (ou simplesmente, “carros
inteligentes”) que sejam capazes de lidar com situações reais de tráfego em áreas
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urbanas é certamente um dos grandes desafios nesse início do século XXI. Mas, desde
meados da década de 1980, com o enorme desenvolvimento da eletrônica embarcada
nos automóveis de passeio, a cada ano novos sistemas mecatrônicos embarcados nos
veículos estão se tornando itens de série. Os chamados “eSafety systems” (p.e.: freios
ABS, controle de tração nas rodas, air-bags, controle de rolagem, etc.) tornaram-se
possíveis graças à miniaturização de sensores e elementos eletro-mecânicos,
regulamentações governamentais mais rígidas e, principalmente, às maiores exigências
dos clientes por maior qualidade, melhor performance e menor preço. A introdução dos
eSafety systems contribuiu para reduzir os índices de acidentes e fatalidades mas, devido
principalmente à imprudência e à grande incidência de motoristas alcoolizados,
percebe-se que ainda é necessária a adoção de sistemas assistivos que possam detectar e
atuar em situações de risco iminente.
Segundo a NHTSA (US National Center for Statistics and Analysis) em 2009
nos Estados Unidos, ocorreram aproximadamente 5,5 milhões de acidentes reportados a
policia, resultando em 1,5 milhões de feridos e 30.797 mortos (NHTSA, 2009). O
prejuízo total nos Estados Unidos foi estimado em aproximadamente 230,6 bilhões de
dólares anuais. No Brasil a situação é ainda pior, visto que a grande maioria das vias
públicas federais e estaduais está deteriorada e a fiscalização dos motoristas infratores é
precária (deve-se observar que a recente adoção da “lei seca” no Brasil ainda não
permite uma avaliação de seu impacto em médio e longo prazos). Segundo o jornal O
Estado de São Paulo, as mortes no trânsito no ano de 2008 chegaram a 87,6 mortes a
cada 100 mil motos no país e 32,5 mortes a cada 100 mil veículos no país (O Estado de
São Paulo, 2011). Na cidade de São Paulo foi atingida a marca de 17,01 mortes por 100
mil habitantes em 2007, para uma frota estimada em 5,3 milhões de veículos (O Estado
de São Paulo, 2007).
Em adição a esses dados de acidentes, têm-se uma população mundial que está
envelhecendo o que acaba por limitar sua independência e autonomia devido às
dificuldades inerentes de acessibilidade, saúde e insegurança ao volante. Segundo o
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, em 2000, 11,29% da população
brasileira tinha mais de 55 anos. Em 2050, esse percentual atingirá a cifra de 36,73%,
ou aproximadamente, 79 milhões de pessoas (IBGE, 2008). É notório que pessoas
idosas e portadoras de limitações físicas têm cada vez mais dificuldades em dirigir
veículos em grandes cidades e rodovias onde o ambiente é extremamente dinâmico e,
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até mesmo, agressivo. Assim, uma pequena falta de atenção pode causar acidentes
muito graves. Por isso, é praxe que ao menor sinal de limitação, o idoso não tem a sua
habilitação para dirigir renovada. Isso causa uma falta de mobilidade que provoca o
isolamento e a falta de socialização do indivíduo, o que pode também provocar o
surgimento de depressão e outras doenças.
Por outro lado, graças ao desenvolvimento observado nas últimas décadas nas
áreas correlatas à robótica, hoje existem várias técnicas de robótica móvel e inteligência
artificial (I.A.) que podem ser aplicadas em veículos de passeio, p.e.: visão artificial,
detecção, classificação e acompanhamento de obstáculos, planejamento de trajetórias,
etc. Nesse contexto, a aplicação efetiva dessas tecnologias pode contribuir de maneira
decisiva para aumentar a segurança nas vias públicas, diminuindo drasticamente o
índice de acidentes e, conseqüentemente, de fatalidades.
Diversos grupos de robótica em todo o mundo voltaram-se para esses problemas,
visando a aplicação de tecnologias desenvolvidas para área de robótica móvel em
veículos de passeio. Como resultado, vários eventos ocorreram nos Estados Unidos,
DARPA 1st e 2nd Great Challenge - respectivamente em 2005 e 2007 (DARPA Great
Challenge, 2005) e Europa, C-ELROB e M-ELROB (ELROB, 2011), respectivamente
em anos ímpares e anos pares, desde 2006). Muito mais que meras competições e
demonstrações, esses eventos estão pavimentando a tecnologia que será embarcada em
breve nas novas gerações dos automóveis de passeio.
Observa-se na literatura e no mercado consumidor que sistemas assistivos estão
se tornando mais comuns em veículos de passeio. Tome-se, por exemplo, a tecnologia
IPS (Intelligent Parking Assist) da Toyota embarcada no Toyota Prius. Esse sistema,
tipicamente mecatrônico, utiliza sensores e atuadores para realizar o estacionamento
automático do veículo sem a intervenção do motorista. De acordo com a Mobile
Magazine (MobileMagazine, 2006), aproximadamente 80% dos compradores japoneses
do Prius optam por essa tecnologia (que é vendida como opcional no mercado japonês).
Outro exemplo é o projeto SPARC (Secure Propulsion using Advanced Redundant
Control) desenvolvido por um consórcio de empresas da área automotiva e
universidades européias (SPARC, 2011). Esse projeto visa o desenvolvimento de
tecnologias embarcadas para aumentar a segurança no transporte de cargas por
caminhões pesados. Como na grande maioria das aplicações em tempo real, o grande
desafio é balancear corretamente as exigências computacionais com o custo final a ser
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Figura 1 – Idéia
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1

http://www.eesc.usp.br/sena/
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do Campus e em (c), detalhe de uma área do Campus com os nós que formam o mapa
topológico desta região.

Baseado nos mapas georeferenciados dos dois Campi da USP São Carlos, devese definir os mapas topológicos com nós que representam pontos de interesse (p.e.:
entradas de prédios, vagas em estacionamento, cruzamentos de ruas, rotatórias, faixas
de pedestres, etc.). Esses nós serão empregados para, através da aplicação do algoritmo
de Dijsktra (Dijsktra, 1959), definir a rota (seqüência de nós do mapa topológico) entre
a posição inicial e a posição final do veículo de testes, ou seja, a navegação global do
veículo. Na matriz de conexão dos nós do mapa topológico utilizada pelo algoritmo de
Dijsktra é que são definidas as possíveis rotas entre dois pontos distintos do mapa. Em
caso de rotas estarem bloqueadas, é necessário realizar atualizações nessa matriz. A
auto-localização do veículo de testes é baseada na aplicação de filtro de Kalman
estendido (EKF) juntamente com sinais de sensores GPS, IMU e odometria.
Deve-se aqui ressaltar que esses tópicos não serão cobertos neste texto, sendo
que foram mencionados apenas para ilustrar uma idéia mais geral do projeto SENA. O
foco desta dissertação é a navegação local do veículo, em especial, o procedimento de
reconhecimento de situações que necessitem de desvio de obstáculos durante a
execução da tarefa definida pelo navegador global.

1.2

OBJETIVOS

Assim, a contribuição do projeto atual é o desenvolvimento de um sistema a ser
futuramente embarcado em um veículo de passeio que permita o monitoramento da área
frontal do mesmo através de um sistema de medidas de distância, SICK LMS 291-S05.
Desta forma, será feita não apenas a detecção, a classificação e o acompanhamento de
obstáculos (outros veículos, pedestres, etc.) ao redor do veículo, mas também a
estimativa de posicionamento desses obstáculos dentro de um horizonte de predição
pré-definido, para perceber situações de risco e gerar trajetórias livres de colisões com
pedestres, carros, etc. O algoritmo desenvolvido seleciona os obstáculos e os classifica,
realizando o acompanhamento em uma janela de tempo (mesmo que eles estejam
oclusos por outros obstáculos posicionados na frente do sensor). Com base nessas
rotinas é gerada uma trajetória local livre de colisões, assistindo o motorista em
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situações de risco iminente. O algoritmo utiliza técnicas conhecidas na literatura da área
como Trackers (para acompanhamento dos obstáculos), Velocity Obstacles (para definir
ângulos proibidos de esterçamento do veículo) e E* (para obter uma trajetória local livre
de colisões).

1.3

ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO

Os capítulos da dissertação estão divididos em:
Capítulo 2 - Revisão Bibliográfica: apresenta técnicas de navegação em
diferentes tipos de ambientes consolidadas pela literatura, as aplicações em veículos
inteligentes, e o tipo de sensoriamento necessário para o mesmo.
Capítulo 3 – Metodologia: descrição das técnicas utilizadas para o
desenvolvimento do algoritmo de monitoramento da área frontal do veículo.
Capítulo 4 – Resultados: apresenta os resultados obtidos com os algoritmos.
Capítulo 5 – Conclusões e Perspectivas Futuras: confronta o que foi proposto
com os resultados obtidos e apresenta possíveis soluções para os problemas
encontrados.
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Capítulo 2
REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Neste capítulo são apresentados conceitos básicos sobre robótica móvel e uma
revisão sobre o estado da arte da navegação de robôs móveis para compreensão das
diversas técnicas empregadas. Também é descrito o que é sensoriamento para sistemas
autônomos, a caracterização e utilização dos sensores laser. Em seguida, é apresentada
uma revisão bibliográfica dos sistemas de navegação em veículos de passeio autônomos
em pesquisas recentes.

2.1

SENSORIAMENTO

O sensoriamento é utilizado para obtenção de informações, do ambiente no qual
o robô irá operar. Em geral, robôs móveis autônomos devem possuir um sistema de
controle mais complexo quando comparados com robôs cujas funções são préprogramadas, pois precisam ter uma flexibilidade maior para lidar com diversas
situações que nem sempre foram previstas. Assim, o emprego de diferentes tipos de
sensores é necessário para habilitar um sistema robótico com a capacidade de reagir ao
ambiente em que está inserido. Este comportamento determina o tipo de controle e de
informações necessárias para alcançar algum objetivo, mesmo sem o conhecimento
completo do ambiente.
Neste contexto, a realização de tarefas pode ser descrita da seguinte forma: o
robô recebe dados sobre seu estado (posição, velocidade, e orientação) através dos
sensores proprioceptivos, que são aqueles que medem os parâmetros internos do
sistema, e do ambiente (obstáculos móveis ou estáticos) com os sensores exteroceptivos
que medem os parâmetros externos ao sistema (Siegwart e Nourbakhsh, 2004). Então o
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sistema de controle faz a associação entre esses dados dos sensores e determina a forma
como o robô irá interagir para alcançar o objetivo estabelecido.
Neste trabalho foram desenvolvidas rotinas baseadas em dados de sensores laser.
Por isso, a seguir será apresentada uma breve descrição de seu funcionamento onde será
focado o sensor utilizado, SICK LMS 291-S05.

2.1.1 SENSORES LASER

Um sensor laser é um sensor exteroceptivo de medição de distâncias. O sensor
emite um pulso de luz, que é refletido por algum elemento do ambiente externo e
captado de volta pelo próprio sensor. Esses equipamentos são de ampla aplicação
porque podem gerar feixes com fontes de baixa energia, e também os raios
infravermelhos não atrapalham leituras de outros sensores e conseguem detectar
pequenos obstáculos (Christensen et al, 2008). São também muito utilizados em
navegação e desvio de obstáculos porque são capazes de detectar com boa precisão
obstáculos a longas distâncias, e com suas leituras é possível determinar a forma de
obstáculos e estimar as distâncias entre os mesmos. Existem três formas básicas de
funcionamento para os sensores laser, (Fisher et al, 2008):
•

Triangulação: neste tipo, os sensores laser e de captação do sinal são
separados, um feixe de laser é projetado sobre uma superfície, o ponto
criado é reconhecido pelo sensor de captação, que se encontra em uma
posição diferente do sensor de feixes. Conhecendo-se as posições e
orientações relativas dos sensores, é possível se encontrar a posição 3D
do ponto. O processo de triangulação pode alcançar precisão de até 0,1
pixels.

•

Modulação de fase: são sensores divididos em dois tipos onde o sinal de
laser é contínuo, mas a amplitude ou a freqüência são moduladas.
Considera-se o deslocamento de fase entre os sinais de saída e retorno
para se determinar o tempo de transito do sinal, com isso é possível
encontrar a distância percorrida pelo feixe. Normalmente a fase do sinal
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se repete a cada 2π, e estes sensores apresentam uma ambigüidade de
intervalo.
•

Tempo de vôo: princípio bastante conhecido, o princípio da reflexão da
luz. Um feixe de laser é emitido pelo sensor, este incide sobre o objeto a
sua frente e é refletido pela superfície do corpo de volta ao sensor. Como
a velocidade do laser é conhecida, é medido o intervalo de tempo que o
feixe demora a voltar ao sensor, e assim pode-se calcular a distância ao
obstáculo.

O sensor utilizado neste trabalho, SICK LMS 291-S05, emprega a última forma
para cálculo de distâncias. Para o monitoramento da área frontal do veículo em 2D, são
utilizados dados oriundos do sistema de medidas de distância SICK, montado na altura
do pára-choque frontal do veículo conforme pode ser observado na Figura 2.
Este sensor é provido de um espelho giratório, onde utilizando apenas um
emissor de luz é possível direcionar o feixe, e assim medir distâncias de objetos em uma
faixa de 180º. Possui boa precisão, podendo medir distâncias com uma resolução de
10mm. Quando programado no alcance máximo ele consegue detectar objetos que estão
distantes em até 80m. Outra configuração que pode ser alterada de acordo com a
aplicação é o intervalo angular entre cada medida. Pode-se optar por 0,25º, 0,5º ou 1,0º
entre cada dado medido. Por ter sido desenvolvido inicialmente para aplicações
industriais, necessita de uma alimentação de 24V DC, sendo seu consumo de energia
igual ou inferior a 20W. Os dados obtidos são enviados para um computador utilizando
comunicação serial RS 232/RS 422 (Sick Product Database, 2009).
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Figura 2 – Três vistas do protótipo utilizado no Projeto SENA – Sistema Embarcado de
Navegação Autônoma. Detalhe do posicionamento dos sensores.

Figura 3: SICK LMS 291-S05 empregado para fazer as aquisições de dados.

2.2

NAVEGAÇÃO

A navegação robótica deve prover o robô com a capacidade de realizar ações
planejadas de modo seguro para o robô e para o ambiente (i.e.: quaisquer obstáculos
presentes como outros robôs, pessoas, móveis, paredes, veículos, etc.). As três
perguntas fundamentais de Leonard e Durrant-Whyte (1992) devem ser respondidas
para que um robô móvel tenha mobilidade autônoma: “Onde ele se encontra?”, “Para
onde vai?”, “Como fazer isso?”. Para respondê-las é necessário obter ou possuir um
modelo do ambiente, observar e analisar o ambiente, encontrar a posição no mesmo e
planejar e executar uma trajetória livre de colisões. Portanto, deve-se controlar o
deslocamento do robô móvel de um ponto inicial até o ponto de destino, sem riscos para
o robô e nem para o ambiente.
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Existem duas linhas de trabalho bem definidas em navegação encontradas na
literatura: o planejamento da trajetória a ser percorrida e o desvio dos obstáculos. Vários
métodos para controle de sistemas robóticos móveis têm sido desenvolvidos e
geralmente são classificados em planejamento global e local (Benreguieg et al, 1997).
No planejamento global, as informações são completas e os ambientes de navegação são
estáticos e bem conhecidos. Por outro lado, no planejamento local, os dados são obtidos
através de sensores que captam dados do ambiente, dotando o navegador de
conhecimento sobre distâncias, localizações e obstáculos (Becker, 2000; Kmiotek e
Ruichek, 2008). A vantagem existente em abordagens globais é que o cálculo da
trajetória a ser percorrida pode ser obtido off-line. No entanto, se existirem obstáculos
móveis, se o ambiente conhecido for incompleto ou sofrer mudanças durante um
período de tempo, a melhor aplicação passa a ser a abordagem local. Isto ocorre pois,
com os dados coletados dos sensores, o navegador poderá tomar as devidas decisões
sobre a melhor trajetória, controlando o esterçamento de rodas, o ajuste de velocidades,
etc.
Como o ambiente do veículo autônomo no Projeto SENA – Sistema Embarcado
de Navegação Autônoma é externo, o conceito de planejamento local é utilizado, pois a
navegação em um ambiente urbano é caracterizada como um problema mais complexo
do que apenas seguir um conjunto de coordenadas georeferenciadas que formariam uma
trajetória. Assim, além de desviar dos obstáculos (fixos e móveis) presentes ao longo da
trajetória desejada (o que pode gerar um conflito de comportamento do veículo em
relação aos vários obstáculos que se movem em direções e velocidades diferentes) é
necessário também o reconhecimento do terreno a ser trafegado, seguir as regras de
trânsito e obter a chegada do veículo à posição desejada.
Assim, deve-se frisar que, tomando-se como base a arquitetura geral de um
sistema de controle de navegação (apresentada na Figura 5), esta dissertação concentrase nas tarefas de desvio de obstáculos e planejamento de trajetórias, com dados de testes
realizados em ambiente similar a ambientes urbanos (a área de testes utilizada foi o
campus 1 da USP em São Carlos).
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Figura 5: Arquitetura
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que são lidos e passados ao computador consistem de medidas de distâncias feitas
espaçadas do mesmo ângulo. É muito provável que dois pontos lidos pelo sensor que se
encontram próximos um do outro façam parte de um mesmo corpo. Se esses pontos
permanecerem juntos após algumas leituras, então eles pertencem ao mesmo objeto.
Assim, pode-se concluir que se depois de alguma leitura algum ponto se separe dos
outros, este não pertence ao objeto representado anteriormente. Portanto, é importante a
análise de uma distância máxima entre pontos para que se possam uni-los em um
mesmo grupo.
Aplicação aqui discutida é composta por um sensor embarcado em um veículo
de passeio. Por esse motivo, a tarefa de detecção de obstáculos se torna mais complexa,
devido aos movimentos de rotação e translação do mesmo. Como localização não é o
foco deste trabalho este assunto não será discutido em detalhes aqui. Ao invés disto,
deve-se destacar que uma boa estimativa de localização baseada em filtros
probabilísticos é essencial para o funcionamento do sistema como um todo.

2.2.2 TÉCNICAS DE PLANEJAMENTO LOCAL DE TRAJETÓRIAS

As técnicas de planejamento local de trajetórias geralmente se baseiam em
mapas locais. Elas podem ser implementadas como tarefas independentes e as situações
de desvio de obstáculos devem levar em conta a posição final desejada, as velocidades
do veículo e dos obstáculos presentes no ambiente, a dinâmica do robô durante sua
movimentação, e os ricos atuais e futuros de colisões, como ilustrado na Figura 6. Nesta
figura, tem-se um veículo autônomo aproximando-se de um “cruzamento em T” que
detecta outro veículo que também está no cruzamento. Baseado em mapas locais, nas
regras de trânsito e de uma estimativa de seu posicionamento, o veículo deve planejar a
ação a ser executada (p.e.: tendo ele a preferência na manobra por estar à direita, ele
pode entrar no cruzamento). Mas, caso o outro veículo não respeite as regras de trânsito,
ou alguma outra situação ocorra, o veículo autônomo deve também tomar alguma ação
evasiva que evite um acidente (seja alterando a trajetória, seja realizando uma parada de
emergência).
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Veículo 1

Veículo
Autônomo

Figur
igura 6: Planejamento Local de trajetórias.

Na literatura, é possível
poss
encontrar diversas técnicas clássicas
icas empregadas
e
em
robótica móvel para auxílio
xílio na
n geração de trajetórias livres de colisões
ões (Borenstein
(
et al,
1991). Entre elas, pode-se
se destacar
de
a detecção de quinas, mapas de células
célula e campos de
potencial. Moravec e Elfes
lfes (Moravec et al,1985) foram pioneiros no
o conceito
con
de mapas
de células (certainty grids),
), que
q é uma forma de representar um mapa
pa da região entorno
do robô por células que podem,
po
ou não, estar ocupadas. Já o método
métod Campos de
Potencial (Moravec et al,19
,1985 e Borenstein et al, 1991) em inglês,
glês, potential field
method, é baseado na idéia de
d que os obstáculos exercem uma força
ça repulsiva
rep
no robô,
enquanto que a posição
o objetivo
objet
do robô, exerce uma força atrativa. Na década de 1990,
Koren e Borenstein (Borens
orenstein et al, 1991) desenvolveram o método
todo de
d Vector Field
Histogram (VFH) e, após
pós alguns
alg
anos foi melhorado por Ulrich e Borens
orenstein (Ulrich et
al, 1998 e Ulrich et al, 2000)
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desenvolvendo os métodos VFH+ e VF
VFH*. O método
VFH e suas variantes são baseados
ba
em um mapa local de células da região
reg
entorno do
robô criado através da leitura de seus sensores embarcados.
Infelizmente, a grande
grand dificuldade de aplicação desses métodos
todos em ambientes
urbanos, é que eles não con
onsideram as velocidades dos obstáculoss quando
quan calculam a
melhor trajetória para o robô.
rob Isso pode gerar situações em que colisões
colis
se tornam
inevitáveis. Por isso,, para aplicações de robôs móveis em ambientes
ambien
altamente
dinâmicos são recomendado
endados métodos chamados Steer Angle Field. Em 1997, Fox,
Burgard e Thrun (Fox ett al, 1997) propuseram o método Dynamic Window
Win
Approach
(DWA). Nesse caso, as características
ca
cinemáticas do robô são
o consideradas
con
para
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calcular um conjunto com todas as possíveis velocidades do robô (v, ω) no espaço das
velocidades.
Em 1999, Brock e Khatib (Brock e Khatib, 1999) propuseram um melhoramento
significativo no DWA, o Global Dynamic Window Approach (GDWA). Eles
adicionaram uma técnica de expansão de bolhas em forma de ondas para encontrar rotas
mínimas entre a posição atual e a desejada em mapas de células. Em 2002, o grupo de
pesquisadores do Autonomous System Lab (ASL-EPFL) propôs o ASL Approach para o
sistema de navegação do Robox durante o EXPO.02 (Swiss National Exhibition 20022).
Durante esta exposição 10 robôs Robox trabalharam juntos apresentado o acervo para os
visitantes durante 8 horas diárias por um período de aproximadamente seis meses. No
total, foram 180 mil visitantes. O ASL Approach (Philippsen et al, 2003) é basicamente
a fusão entre três técnicas, DWA, Elastic Bands e NF1, que formam um sistema que
executa movimentos suaves dos robôs e o direcionamento da trajetória ao objetivo.
Em sistemas de navegação cuja representação do meio é baseada em grids,
existem diversas ferramentas que são empregadas para planejar o caminho de uma
posição inicial para a posição desejada através da busca do menor custo (custo esse que
pode ser representado por distância, tempo, energia necessária, etc.). A representação
dos custos pode ser binária, em que o grid ocupado é inicializado com valor unitário (1)
e o vazio como nulo, ou conter custos associados a cada grid representando o grau de
dificuldade de atravessar a área representada do ambiente variando entre 0 e 1 ((0; 1)).
Muitos algoritmos encontrados na literatura utilizam esta técnica de planejamento,
como por exemplo, o algoritmo A* (Nilsson, 1980) que utiliza uma heurística para
focalizar a busca de um caminho mínimo de forma eficiente. O algoritmo Field D*
(Ferguson e Stentz, 2005) é uma extensão do algoritmo A* que gradativamente atualiza
o caminho solução de acordo com as alterações do ambiente. Este tipo de algoritmo é
amplamente utilizado em robótica para a navegação de robôs móveis em ambientes
desconhecidos ou dinâmicos (Ferguson et al, 2005). Esse algoritmo já foi empregado
em diversas aplicações de robôs móveis, inclusive nos Rovers Spirit e Opportunity
enviados a Marte (Singh et al, 2000 e Ferguson et al, 2005).

2

http://www.expo-archive.ch/eng/html/index.html?siteSect=200
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2.2.3 NAVEGAÇÃO EM VEÍCULOS DE PASSEIO AUTÔNOMOS

Com

a

competição

DARPA

(Defense

Advanced

Projects

Research

Agency) Grand Challenge que começou em 2005 (Özgüner et al, 2007), a imprensa
mundial conheceu e divulgou a tecnologia de carros autônomos (entende-se por carro
autônomo aquele que trafega em ambientes complexos e que toma decisões sem
intervenção humana). O emprego destes veículos pode gerar, em longo prazo, condições
melhores de tráfego, maior conforto no trânsito e condições de condução mais
eficientes.
Já existem diversos sistemas mecatrônicos embarcados em veículos de passeio
que auxiliam o motorista e aumentam a sua segurança, como por exemplo, sistemas
ABS (Antilock Brake Systems), controles de velocidade de cruzeiro, assistentes de
estacionamento, entre outros. Mas com as recentes pesquisas, em breve outros sistemas
poderão ser adicionados, como dispositivos de alerta de colisão e sistemas de auxilio em
situações de emergência (p.e.: em situações de acidente iminente em que o motorista
não conseguiria evitar devido ao seu período de reação ser mais lento do que o tempo de
resposta de um sistema mecatrônico, (Brookhuis et al, 2001)). Para que isso seja
possível, os veículos devem ser dotados de sistemas de sensoriamento e software
embarcados para percepção do ambiente e para tomada de decisão.
Há vários anos, muitas empresas do setor automotivo estão produzindo veículos
com itens de auxilio a motoristas derivados de sistemas autônomos, não tirando a
autonomia dos motoristas. Pode ser citado o Mitsubishi Diamante de 1995 e a Toyota
que em 1996, tinham o sistema ACC (Adaptive Cruise Control). Este sistema consiste
na utilização de sensores LIDAR ou radares para medição de distâncias, posições
angulares e velocidades de outros veículos. Desse modo, ele se comporta como um
controle de cruzeiro convencional quando uma via encontra-se livre. Se um veículo
mais lento for detectado, uma distância de condução segura é assumida até que ocorram
mudanças na via. Também os modelos Mercedes S-Class, o Jaguar XKR (ambos em
1999) e o BMW série 7 no início de 2000, utilizaram o sistema ACC (chamado
DISTRONIC). Desde aquela época o sistema ACC teve grande aceitação em veículos de
alto custo. Existem também sistemas de detecção de faixas através de câmeras para
avisar condutores quando uma mudança inapropriada de faixa acontece. A utilização de
sistemas de visão noturna para situações com pouca visibilidade em veículos da GM
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como em seu Lincoln Navigator empregando uma câmera de espectro infravermelho
distante. Outros exemplos são o BMW série 7, de 2005 e o Mercedes S-Class, ambos
com câmeras infravermelhas. Em 2002, a Honda introduziu no mercado japonês um
sistema para seguir faixas, denominado HIDS (Honda Intelligent Driver Support
System), combinando o ACC com um seguidor de faixas. Auxílios anti-colisão são
encontrados em veículos da Honda, com ativação de sinais de aviso, e até intervenção
de aceleração ou desaceleração, quando o motorista não tem reação rápida o suficiente
para evitar o acidente, mesmo que isso não o evite. Em 2005, no Mercedes S-Class foi
introduzido um sistema baseado em radar e assistência ativa de frenagem, para evitar
colisões frontais. Sistemas de informação tipo Blind spot, que mostram quando um
carro está no ponto cego evitando que o carro mude de faixa, foram introduzidos em
2006 em vários carros da Volvo utilizando câmeras de vídeo e na Audi com base em
radar de curto alcance em 2005 (Özgüner et al, 2007).
Na área de pesquisas acadêmicas existem projetos como o francês Praxitele
(Garnier et al, 1995), que consiste em uma frota de veículos elétricos para serem
utilizados pela população, no lugar de transportes coletivos, evitando estacionamentos
lotados. Este projeto utiliza técnicas como Lógica Fuzzy e linhas de fuga em um
controle híbrido. Outro tipo de proposta com Lógica Fuzzy e controles híbridos que
podem ser encontradas em (Ramírez et al, 2007, Huang et al, 2010, Long et al, 2007,
Farhi, 2008 e Llorca, et al, 2011). Em pesquisas recentes pode-se encontrar na literatura
algoritmos como o OTG (Optimal Trajectory Generation), aplicado no protótipo Alice,
o veículo autônomo da Caltech, que participou do Darpa Urban Challenge 2007. Este é
um algoritmo que trabalha on-line e foi desenvolvido para resolver o problema de
trajetórias em tempo real para carros em presença de obstáculos. Ele considera vários
tipos de restrições como o ângulo de direção do veículo (Schwartz et al, 2008). Pode ser
citada também a utilização de sensores inerciais e visão com algoritmo de SLAM
(Simultaneous Localization and Mapping), para compensar divergências na navegação
inercial (Sazdovski et al, 2010). Ou a utilização de sensores multi-camada que tratam o
ambiente como um grid. Isto visa facilitar a detecção de obstáculos móveis no ambiente
urbano (Moras et al, 2010). Em adição a isto, tem-se o grupo Gator, da Universidade da
Flórida, que em 2007 no desafio Darpa Urban Challenge, apresentou o Navigator. Este
sistema também utiliza grids e sensores laser SICK LMS 291 para detecção de
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obstáculos, classificando assim as células do grid em livres e ocupadas (Yoon et al,
2008).
Podem ser encontradas na literatura várias técnicas para navegação e várias
combinações entre diferentes tipos de sensores. Por exemplo, tem-se o emprego de
GPS, bússola digital e sensores laser com técnica de campos potenciais, onde um carro
elétrico navega em um ambiente conhecido e controlado (Wuthishuwong et al, 2009).
Outro exemplo é a técnica de deformação de trajetórias, onde um caminho é calculado a
priori, e através de sensores, o ambiente é sempre comparado para detecção de
obstáculos. Quando estes surgem, a trajetória é deformada para que o robô continue
navegando (Delsart et al, 2008). E, por fim, tem-se o uso de redes neurais para geração
de comandos para atuadores em veículos para que os mesmos desviem de obstáculos e
alcancem seus objetivos (Farooq et al, 2010).

2.3

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste capítulo, foi apresentada de forma sucinta a revisão bibliográfica sobre o
estado da arte referente ao tema deste trabalho. Não é factível descrever todas as
contribuições na solução de problemas de detecção, desvio de obstáculos e geração de
trajetórias. Foi relatada a utilização de sensores laser para navegação de veículos
autônomos, tanto para a detecção de obstáculos como para o reconhecimento de
ambientes. No próximo capítulo serão descritas as técnicas utilizadas para o
monitoramento da área frontal do veículo.
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Capítulo 3
MÉTODOS
Neste capítulo são apresentados os métodos utilizados nas rotinas que formam o
algoritmo de monitoramento desenvolvido nesta pesquisa. Foram utilizadas as rotinas
de Trackers, Velocity Obstacle Approach e E*, para detecção e acompanhamento de
obstáculos, determinação de direções proíbidas e cálculo de rotas seguras para o
veículo.

3.1

ESTRUTURA DO ALGORITMO DE MONITORAMENTO

O uso de trackers (Hall, 2006) visa minimizar dificuldades encontradas em
ambientes urbanos, onde é comum a situação em que veículos obstruem os sensores do
robô e obstáculos antes “invisíveis”, por estarem obstruídos, aparecem subitamente, ou
obstáculos antes visíveis que “desaparecem” e reaparecem subitamente após alguns
instantes, podendo confundir os controladores embarcados. Essa técnica é baseada no
emprego de filtros de Kalman (KF) e de Kalman Estendido (EKF) para estimar a
posição de obstáculos móveis em ambientes urbanos. Basicamente, informações
relativas a obstáculos móveis são extraídas dos dados dos sensores que monitoram o
ambiente. Cada obstáculo é então classificado em diferentes categorias (como por
exemplo: carros, motos, bicicletas, pedestres, etc.) e cada um recebe um marcador
(“Tracker”) que será empregado para acompanhar o obstáculo e prever sua posição e
velocidade em um horizonte de tempo pré-definido (como citado anteriormente, para tal
são utilizados filtros tipo KF e EKF). Caso o obstáculo não seja mais observado pelos
sensores do robô, o tracker ainda é mantido, durante um intervalo de tempo também
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pré-definido, para que ele possa
po ser considerado no planejamento dee trajetórias
traje
livres de
colisões. Caso o obstáculo
táculo volte a ser observado pelos sensores,
res, o tracker deve
reconhecê-lo como sendo
ndo o obstáculo inicialmente observado e não criar um novo
“tracker” para acompanhá--lo. Já o algoritmo Velocity Obstacle (Prassler
rassler et al, 1999, e
Prassler et al, 2001) é uma técnica desenvolvida para a robótica móvel
móve na década de
1990, que consiste essenci
ssencialmente em três sub-algoritmos: um para detecção de
movimento, outro para acompanhar,
acom
ou monitorar este movimento (motio
otion tracking) e o
último para gerar manobras
obras evasivas que evitam colisões, baseadas
as na velocidade dos
obstáculos monitorados. Por
Po fim, o algoritmo E* (Philippsen, 2004)
2004 destina-se ao
planejamento de trajetórias.
tórias. Assim, gradativamente a trajetória ótima
tima é atualizada em
função das alterações observadas
observ
no ambiente pelos sensores embarcado
arcados. Este tipo de
algoritmo é amplamente
ente utilizado para a navegação de robôs
bôs em ambientes
parcialmente conhecidos e dinâmicos.
É possível observar
servar na Fig. 7 o fluxograma do algoritmo
itmo de
d detecção e
classificação de obstáculos
culos aplicados ao planejamento de trajetórias
ias para
pa veículos de
passeio em ambiente urbano.
urban Deve-se frisar que a rotina de Geração
eração de Manobras
Evasivas não foi desenvolv
envolvida neste trabalho. Nos próximos itens aas três rotinas
principais serão descritas.

Figura 7: Fluxograma dass rotinas que constituem o algoritmo desenvolvido.
vido. Sendo que o
algoritmo de manobras
man
evasivas não foi desenvolvido neste trabal
abalho.
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3.2

TRACKERS

Para a aplicação da rotina de trackers baseado no trabalho de Hall (Hall, 2006),
inicialmente os dados do ambiente adquiridos pelo sensor laser embarcado no veículo
de testes devem sofrer um processo de segmentação (item 3.2.1). Na literatura é
possível encontrar várias formas de realizar esse processo, entre elas, a segmentação por
distância entre pontos (item 3.2.1.1) e a segmentação por Filtro de Kalman (item
3.2.1.2). Após os dados serem segmentados os obstáculos são detectados através de
duas regras (item 3.2.2). A seguir para detecção de obstáculos móveis é utilizado um
mapa bidimensional em forma de grid (item 3.2.3). Para conhecimento das
características dinâmicas dos obstáculos é realizado o tracking dos mesmos (item 3.2.4),
e para diminuição de ruídos nas leituras do sensor é utilizado um filtro de Kalman (item
3.2.4). Com novas medidas adquiridas os dados devem ser associados para que os
obstáculos possam continuar sendo acompanhados (item 3.2.6). E finalmente, para a
classificação dos obstáculos em pedestres ou veículos utiliza-se a diferenciação por
tamanho (item 3.2.7).

3.2.1 SEGMENTAÇÃO

Os dados de leitura de sensores laser consistem em distâncias entre o mesmo e o
obstáculo, medidas com resolução angular fixa (por exemplo, 1°, 0,5°, etc.) e em
intervalos de tempo quase constantes. Para facilitar a análise destes dados é
recomendado que os mesmos sejam agrupados de forma que dados que fazem parte de
um mesmo corpo pertençam a um mesmo conjunto. A esse processo de agrupamento,
dá-se o nome de segmentação. Neste trabalho foi utilizado o SICK LMS 291-S05 que
podendo ser definidos em coordenadas cartesianas #$ , %$ ou polares $ , &$ . Assim,
possui uma leitura completa em 180°, com seqüência ordenada de N pontos (P),

tem-se que (Premebida et al, 2005):
' = )Pn = *αrn + , , n ∈ (1,N)
n

(1)
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Seguindo a represen
presentação ilustrada na Fig. 8, onde ∆α represe
epresenta a resolução
angular do sensor, se o sensor
ensor fornecer uma seqüência completa de dados
ados (P), baseado na

equação (1), um segmento (S
( i) pode ser descrito como:

- = .# , % ou  , & , 1 = 2: 45, 6478 1 : 2 ; 4 ; <

(2)

Sendo o segmento
nto de saída formado como pares de valores de i que representam
o ponto inicial e final dee cada segmento detectado.

Figura 8: Representação
ão de
d uma leitura do laser SICK LMS 291-S05 e alguns
algu dos seus
parâmetros.

Como citado anterio
nteriormente, os métodos de segmentação podem ser separados
em dois grupos distintos
ntos para
p
aplicações com sensores laser em
m 2D (Premebida e
Nunes, 2005, Rebai et al, 2009):
200


Segmentação
ntação baseada na distância entre pontos (Point-Di
Distance-BaSed PDBS)



Segmentação
ntação baseada na aplicação do Filtro de Kalman
lman (Kalman
(
Filter
BaSed - KFBS)
KFB

25

3.2.1.1

SEGMENTAÇÃO BASEADA NA DISTÂNCIA ENTRE PONTOS

Como apresentado em (Premebida e Nunes, 2005, Rebai et al, 2009 e Kheyruri e
Frey, 2010), os algoritmos PDBS têm a seguinte forma geral:
Se  , 

>  tem-se que os pontos analisados não pertencem ao mesmo

segmento, caso contrário os pontos pertencem a um mesmo segmento. Onde  é a
 , 

distância limite máxima para que dois pontos pertençam a um mesmo segmento e
é a distância Euclidiana entre dois pontos consecutivos, que é dada por:

 , 

= > " + 

"

− 2 

cos ∆&

(3)

É possível encontrar na literatura diversas formas de determinar  . Tomando-

se como base o que foi apresentado em (Premebida e Nunes, 2005), tem-se a seguinte
definição para este valor limite:
 =

+

14. ,  5

= >21 − cos ∆& =  , 

onde:

(4)
/ , e

é uma constante usada para

aumentar a margem de segurança e conseqüentemente reduzir a influência de ruídos.
Segundo Santos et al (2003) pode-se incluir um novo parâmetro (β) na equação
(4) com o intuito de diminuir a dependência do processo de segmentação em relação à
distância do sensor ao objeto. Assim, a distância limite pode ser representada pela
seguinte expressão:
 =

+

DE $.F ,FGE 5
HIJ KLMN∆O/" PNQR∆O/" S

(5)

 . Um método simples para definir o  é apresentado em Lee (2001):

Existem outros métodos encontrados na literatura para determinar o valor de

 = T F

 P FGE
T
F FGE

(6)

Também foi proposto um método chamado de Adaptive Breakpoint Distance
(ABD) que define a distância limite como (Borges et al, 2004):
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 = 
+ 
NQRUP∆O
NQR ∆O

(7)

onde: V é um parâmetro auxiliar e  é a variância que endereça o comportamento
aleatório da sequência dos pontos lidos pelo sensor e o ruído associado.

3.2.1.2

SEGMENTAÇÃO BASEADA NO FILTRO DE KALMAN

A segmentação baseada em Filtro de Kalman ou no Filtro de Kalman Estendido
tem como objetivo detectar pontos de interrupção através de equações diferenciais
estocásticas em processos dinâmicos no tempo (Premebida e Nunes, 2005). Tendo em
vista que a convergência de um Filtro de Kalman depende fortemente do número de
pontos pertencentes a cada obstáculo e a cada segmento, verifica-se que isso poder vir a
tornar o custo computacional de seu emprego superior ao PDBS (Rebai et al, 2009).
Neste, a maior dificuldade encontrada foi o ajuste de alguns parâmetros off-line e a
qualidade de resultados obtida foi satisfatória, Assim, neste trabalho a aplicação do
Filtro de Kalman foi descartada.

3.2.2 DETECÇÃO DE OBSTÁCULOS

A detecção e classificação de obstáculos em ambientes urbanos, através do
emprego de sensores laser, são tarefas árduas pois, podem existir inúmeros objetos no
ambiente movimentando-se em diferentes velocidades e direções. O maior desafio neste
processo é a classificação dos obstáculos detectados em diferentes categorias, por
exemplo, obstáculos estáticos e móveis. Para sensores fixos, esta tarefa é muito fácil,
uma vez que a simples comparação entre duas leituras consecutivas pode indicar se os
objetos são estáticos ou móveis. No entanto, o uso de sensores laser a bordo de veículos
em movimento nas estradas torna essa tarefa mais complexa e dependente de um
sistema preciso de auto-localização do veículo. Por isso, o veículo deve ter incorporado
um conjunto de sensores composto por GPS, IMU, encoders, etc. para que seus dados
sejam combinados através da aplicação de algum algoritmo de fusão de dados para
estimar a posição do veículo. Como este não é o foco deste trabalho, este assunto não
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será discutido aqui. Mas, pode-se citar que no veículo de testes do Projeto SENA é
empregado um sensor IMU (AHRS / IG-500N) que possui filtro EKF embarcado que
pode combinar os seus dados com o de um GPS e estimar posição e deslocamentos com
precisão na ordem de cm.
Para a detecção dos dados dos sensores laser foram empregadas duas regras
(Wang e Thorpe, 2002 e Wang, 2004).
• Regra 1: Detecção de Objetos que se aproximam
Baseado em leituras anteriores, sabe-se que algum espaço não está ocupado. Se
algum objeto aparece nesse espaço, este objeto deve estar em movimento. Um
exemplo desse caso pode ser visto na Fig. 9, na qual se chega à conclusão que o
Objeto A provavelmente está em movimento.
• Regra 2: Detecção de Objetos que se afastam
Na Fig. 9, não se pode concluir que o objeto B está se movendo. Uma vez que
ele pode ser um novo obstáculo fixo que estava sendo ocultado pelo Objeto C.
Porém, pode-se concluir que o Objeto C está se movendo. Para realmente saber
se o Objeto B é estático, são necessárias mais de duas leituras. As leituras
anteriores ajudam a concluir quais são as características de B.

Figura 9: Regras para detecção de obstáculos.
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3.2.3 MAPA LOCAL

Para que o robô móvel consiga navegar em um ambiente, ele precisa saber o
maior número possível de informações sobre o mesmo, e ter essas informações
armazenadas de alguma forma. O mapeamento local é uma técnica muito utilizada em
aplicações de SLAM (em inglês, Simultaneous Localization And Mapping), porém,
nesse projeto ela será utilizada com o intuito de detectar os obstáculos dinâmicos. O
método consiste basicamente em criar um mapa bidimensional do ambiente e verificar
alterações nesse mapa que possam indicar a presença de obstáculos móveis. Esse mapa
é representado em forma de grid, no qual cada célula contém um valor que indica a
probabilidade de que exista ou não um objeto naquela posição através de interpretações
das leituras do sensor empregado (Elfes, 1989).
Uma vez que o mapa é uma representação discreta do ambiente, é necessário que
seja escolhido o intervalo de decomposição (“discretização”). Essa decisão se torna
importante já que se deve escolher um valor adequado para a aplicação desejada.
Porém, não se pode deixar de levar em conta que, quanto menor o intervalo de
discretização, maior será o custo computacional. Para diminuir o custo computacional,
é utilizado um mapa de tamanho determinado. Para o bom funcionamento do mapa, é
necessário que exista um ponto de referência que possua uma boa precisão na
localização, já que o mapa irá se movimentar junto com o sensor (fixo ao veículo de
testes que se move no ambiente).

3.2.4 TRACKING DE OBSTÁCULOS

Uma vez que os obstáculos presentes no ambiente em que o robô se encontra
foram detectados, é de extrema importância conhecer as características dinâmicas dos
mesmos. Essas características são necessárias para que seja feito o planejamento de
trajetória e, dessa forma, o robô consiga atingir o seu destino com segurança.
Siegwart, Nourbakhsh e Scaramuzza (Siegwart, Nourbakhsh e Scaramuzza,
2011) apresentam alguns métodos que são utilizados para o planejamento de trajetória.
Alguns sistemas agem de maneira simplista e apenas proíbem o movimento em uma
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direção que os deixe mais próximo dos obstáculos, sem se preocupar como os
obstáculos estão se movendo. Porém, para um planejamento de trajetória mais eficiente
é necessário levar em consideração como os obstáculos se movem. Isso pode ser feito
através da estimativa das características dinâmicas dos objetos que estão em torno do
veículo. Para que o planejamento se torne ainda mais eficiente, pode-se fazer uma
estimativa dos estados futuros que eles irão possuir, dessa maneira, é possível tomar
decisões de forma mais antecipada diminuindo o risco de colisões (Hall, 2006).
Assim, tem-se que o tracking de obstáculos é de grande importância quando o
veículo navega em um ambiente urbano, pois várias situações de risco podem ser
evitadas. É comum que em alguns momentos obstáculos fiquem ocultos dos sensores
embarcados no veículo devido à presença de outros obstáculos mais próximos aos
sensores. Isso pode fazer com que o veículo considere que o obstáculo que está
escondido não existe mais. Com o tracking, é possível continuar acompanhando
obstáculos ocultos durante uma janela de tempo (por exemplo, 1 ou 2s) e fazer uma
estimativa da sua posição até que ele volte a ser detectado pelos sensores do veículo.
Para tal, deve-se frisar, é necessário determinar as características dinâmicas dos
obstáculos, isto é, posições e velocidades (Blanc et al, 2005). Utilizando essa técnica, o
planejamento de trajetória pode ser feito de forma mais eficiente evitando colisões com
obstáculos que estejam oclusos por outros.
Assim, neste trabalho assumiu-se que cada obstáculo pode ser caracterizado pelo
centro de gravidade dos seus pontos que foram detectados pelo sistema de medidas de
distância (é importante ressaltar que raramente o obstáculo é completamente detectado
pelo sensor). Como o SICK em questão fornece uma leitura em duas dimensões do
ambiente, cada obstáculo necessita de duas coordenadas para que sua posição no espaço
esteja bem determinada. Tendo em vista que se deseja informações relativas também ao
modo com o qual os obstáculos se movem, também é necessário determinar as
componentes da velocidade em x e em y. Essas características são representadas em um
único vetor que determina o estado do obstáculo. Esse vetor é dado por:


#
X
= W%Z
Y

(8)
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Por simplicidade, a partir de agora esse vetor será denotado apenas por x. O
vetor que contém as medições nas coordenadas x e y será o vetor z.
No tipo de ambiente em que o veículo de testes se movimenta, as medições
realizadas pelo sensor laser são muito susceptíveis a presença de ruídos. Para que a
influência desses ruídos nos comportamento do algoritmo seja minimizada é utilizado
um Filtro de Kalman.

3.2.5 FILTRO DE KALMAN

O filtro de Kalman (Kalman, 1960) é uma técnica amplamente utilizada quando
é necessário prever os estados futuros de um sistema dinâmico a partir de medições com
ruído. Ele funciona de forma recursiva, onde são utilizadas as medições do passo
anterior para realizar uma estimativa das características dinâmicas do sistema no
próximo passo. Assim, é possível resolver os problemas repetidamente somente
tratando as saídas do mesmo processo.
O filtro consiste basicamente de duas etapas. Em primeiro lugar, uma estimativa
é feita com base nas características dinâmicas do sistema tendo em vista os dados do
passo anterior. Então, ele executa uma atualização da estimativa baseada em dados de
uma nova medição. É necessário destacar que os filtros de Kalman são recomendados
apenas para sistemas lineares. Se o sistema não é linear, o uso de filtros mais
complexos, como o EKF, ou o Unscented Kalman Filter (UKF), é recomendado. Deste
respectivamente, por #[ e ̂ .

ponto em diante, os vetores de estado e de medição estimados serão denotados,

Para a implementação do filtro de Kalman visando a predição dos obstáculos é

necessária a adoção de um modelo dinâmico para o sistema em questão. Neste trabalho
foi utilizado o modelo apresentado por (Kohler, 1997) e (Jensen, 2004) e já utilizado em
(Becker et al, 2009). Este modelo baseia-se no fato de que o sistema a ser modelado
possui uma velocidade linear constante. Neste trabalho esta é uma aproximação factível,
tendo-se em vista que os dados do sensor são adquiridos a uma taxa de 75Hz. Logo, as
variações entre as velocidades dos obstáculos entre 2 medidas consecutivas dos sensores
laser são muito pequenas. Desta forma, as equações que descrevem esse modelo são
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lineares e pode-se aplicar o filtro de Kalman com facilidade. As matrizes de transição de
tempo discreto e de covariância do ruído do filtro são dadas, respectivamente, por:
1 ∆
∆ = ]0 1
0 0
0 0

∆ b ⁄2
∆ " ⁄2
∆ = a
0
` 0

0
0
1
0

0
0_
∆
1

∆ " ⁄2
∆
0
0

(9)
0
0
0
0
e
b⁄
∆ 2 ∆ " ⁄2
∆ " ⁄2 ∆ d

(10)

Na literatura, é possível encontrar outros modelos que podem ser usados. Um

deles é a velocidade angular constante e produz uma estimativa mais precisa do
movimento de veículos durante a realização de curvas. No entanto, o sistema de
equações utilizadas neste modelo é não-linear, de modo que seria necessário o emprego
do EKF, a fim de prever os estados do veículo. Como o EKF é mais complexo e
computacionalmente mais “custoso” quando comparado com o filtro de Kalman,
decidiu-se manter o uso de um modelo mais simples e de dinâmica mais genérica para
os obstáculos. Outro benefício em utilizar um modelo mais simples e genérico é o fato
de que se está lidando com obstáculos que apresentam características dinâmicas
distintas, como é o caso de carros e pedestres. Uma vez que essas matrizes foram
fixadas, a evolução do sistema dinâmico pode ser descrita pelas equações:
# + ∆ = ∆ # + f + ∆

 + ∆ = g# + ∆ + h + ∆

(11)
(12)

onde: u representa o ruído do processo, w o ruído da medição e H a matriz de medição,
a qual faz a transformação de um vetor de estado em um vetor de medição e é dada por:
g=*

1 0
0 0

0 0
+
1 0

(13)

Inicia-se a partir de agora a etapa de predição do filtro de Kalman, onde o estado

estimado passado medido no intervalo de tempo, ∆t, vai ser utilizado para fazer uma
nova estimativa. Também são realizadas predições da covariância do estado, P, e da
covariância da inovação, S. A matriz de inovação representa o erro encontrado entre o
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valor estimado e o medido. Assim, a etapa de previsão é calculada com base nas
seguintes equações:

#[ + ∆ = ∆ #[

̂  + ∆ = g#[ + ∆ + ∆

' + ∆ = ∆ ' ∆

i

- + ∆ = g' + ∆ g i + j

(14)
(15)
(16)
(17)

produto da variância pela matriz identidade, j = k " . Visando a melhoria da estimativa

A matriz R representa a covariância do ruído da medição e é calculada pelo

já realizada, é utilizada uma nova medição do sensor tornando a predição mais precisa.

Esse é o passo de atualização do filtro de Kalman. A inovação, v, pode então ser
calculada como a diferença entre a o valor obtido na nova leitura e o valor estimado no
passo anterior. Assim, o ganho do filtro, W, é obtido utilizando a covariância do estado
e da inovação estimadas no passo anterior. Dessa forma, a predição pode ser atualizada
com base nas seguintes equações:

 + ∆ =  + ∆ − ̂  + ∆

l + ∆ = ' + ∆ g i - P  + ∆

#[ + ∆ = #[ + ∆ + l + ∆  + ∆

' + ∆ = ' + ∆ − l + ∆ - + ∆ l i  + ∆

(18)
(19)
(20)
(21)

3.2.6 ASSOCIAÇÃO DOS DADOS E CLASSIFICAÇÃO DE OBSTÁCULOS

Como novas medidas vão sendo adquiridas a cada varredura do laser (lembrando
que o sensor empregado tem uma taxa de aquisição de 75Hz), elas devem ser associadas
a um determinado tracker. Na literatura são descritos alguns métodos existentes para a
associação de dados em diferentes condições. Um desses métodos é conhecido por
“Joint Probability Method”. Este método é geralmente aplicado quando a aquisição de
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dados é realizada em ambientes com multidões ou tumultuados (por exemplo, estações
de trens, metrô, etc.) porque ele considera que os dados mais próximos nem sempre
pertencem a um mesmo obstáculo que está sendo seguido. Entretanto, percebe-se que o
mais compatível com o ambiente estudado (ambiente urbano, ruas, estradas, etc.) é o
“Nearest-Neighbor Standard Filter”, (NNSF), que consiste na análise de distâncias
entre os obstáculos já detectados e as novas medições. Para a escolha de um método que
apresentasse resultados coerentes, foram levadas em consideração algumas limitações
no ambiente em que o tracker trabalha. As principais limitações são listadas a seguir
(Hall, 2006):
•

Apenas uma quantidade limitada de obstáculos detectados é relevante no mesmo
intervalo de tempo em função do alcance do sensor e às regras de trânsito, como
por exemplo, mão e contra mão de vias, faixas de pedestres, paragem
obrigatórias, preferências em cruzamentos e rotatórias, etc.;

•

Na maioria dos casos, os obstáculos estão suficientemente distantes um dos
outros;

•

Se houver qualquer dúvida na associação de dados, é preferível o sistema
continuar o acompanhamento de vários obstáculos até ter certeza de que eles são
na realidade o mesmo obstáculo.

Assim, o sistema aplica iterativamente o NNSF e calcula todas as distâncias
calculada pela distância de Mahalanobis,  = - P  i . Onde m é a distância de
entre os obstáculos rastreados e as novas medições. A distância entre eles é então

Mahalanobis, v a inovação, - P é a matriz inversa da covariância da inovação, e  i é a

matriz transposta da inovação, todas vindas do Filtro de Kalman. Dessa forma, cada

tracker é associado às novas medições mais próximas que estejam dentro de uma faixa
de valores limite pré-definida.
Para que seja possível realizar o acompanhamento e predição dos obstáculos,
deve-se classificá-los em classes diferentes a fim de que se possa escolher o modelo
dinâmico mais adequado. Como os principais atores em ambientes urbanos são veículos
(carros, ônibus, motocicletas etc.) e pessoas, os obstáculos serão classificados nestas
duas classes: veículo e pedestre.
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Analisando-se os dados fornecidos por sensores laser em ambientes urbanos,
verifica-se que há uma diferença marcante entre as dimensões dos conjuntos de dados
segmentados que compõem as classes de veículos e pedestres. Em todas as leituras em
que foram identificados pedestres estes apareciam na maioria das vezes como dois ou
três dados apenas. Isso acontece devido ao fato de que o sensor estava posicionado a
uma altura de aproximadamente 0,5m e conseguia capturar apenas a região das pernas
dos pedestres (Mendes et al, 2004, Becker et al, 2007). Para distinguir entre os tipos de
obstáculos decidiu-se diferenciá-los pelo tamanho. Isso pode ser feito através do cálculo
do desvio padrão dos pontos de um mesmo obstáculo:
 = ∑$n #
$

(22)

! = $ ∑$n %

(23)

 " = $ ∑$n  − #

 " ! = $ ∑$n ! − %

"

(24)

"

(25)

Nas equações acima, x e y são as coordenadas dos pontos medidos de um
determinado obstáculo, n é o número de pontos que foram detectados como sendo dele,
µ é o valor da média e σ é o desvio padrão dos pontos.
Calculando a norma do desvio padrão, conseguiu-se comparar com valores
previamente ajustados a fim de determinar se o objeto poderia ser classificado com
veículo ou pedestre. Esses valores foram obtidos através da realização de testes
experimentais.
<6o = >

"

+ ! "

(26)

3.2.7 TRAJETÓRIA DE OBSTÁCULOS - NUVEM DE PROBABILIDADES

Para que se possa melhorar o planejamento de trajetória, é possível aplicar
modelos dinâmicos aos obstáculos e dessa forma, definir regiões cujas probabilidades
de serem ocupadas por obstáculos no futuro são maiores. Faz-se isso calculando
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possíveis posições futuras para os obstáculos e adicionando incertezas em intervalos de
tempo futuros.
Neste contexto, tem-se que modelar os movimentos de pessoas é uma tarefa
extremamente difícil, já que seus movimentos podem ser imprevisíveis. Por exemplo,
uma pessoa pode parar ou mudar a direção de movimento de repente. Porém, como as
pessoas se movimentam com uma velocidade relativamente pequena, a aplicação do
modelo de velocidade linear constante se mostra eficaz para prever seus movimentos.
Para os carros será utilizado um modelo simplificado apresentado em (Becker et
al, 2009 e Hall, 2006). Esse modelo é baseado no fato de que grande parte dos carros
utiliza apenas as rodas da frente para fazer curvas, e o ângulo de esterçamento, θ, tem
valores muito menores que 90°. Quando o veículo mantém um ângulo de esterçamento
constante, ele descreve uma trajetória circular. A figura abaixo apresenta os parâmetros
que descrevem o modelo.

Figura 10: Modelo genérico de um carro com esterçamento frontal.

Observando a Fig. 10 e aplicando conceitos de geometria, é possível chegar a
seguinte relação:
tan s =

t


(27)
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onde: L é a distância entre a roda dianteira e traseira e r é o raio da curva descrita pelo
veículo. A distância percorrida pelo veículo através do arco de circunferência pode ser
dada por:

d = ∆φ. r

(28)

onde: d é a distância percorrida ao longo do caminho circular e ∆φ é a mudança de
orientação do veículo. Das equações de cinemática do movimento circular obtém-se:
ω=

y
z

(29)
E combinando as equações (27) e (29) obtém-se a seguinte equação:

ω = tan θ
y

{

(30)

A Eq. (30) mostra que se pode calcular a velocidade angular de um veículo
conhecendo sua velocidade, ângulo de esterçamento e a distância entre seus eixos. Sabese que a distância entre-eixos dos carros varia bastante, porém é possível utilizar um
valor médio que seja satisfatório para todos os veículos. A fim de simplificar o modelo,
um ângulo de esterçamento máximo das rodas de veículos foi criado definido. Outra
restrição que foi aplicada para limitar o modelo foi o fato de que ângulos agudos na
direção do veículo são improváveis em alta velocidade. Isto está relacionado
a aceleração centrípeta, pois, estendendo-a ao extremo, o carro poderia passar a tomar
uma curva íngreme com velocidade muito alta. A equação para a aceleração centrípeta
é:
oH =

}~


(31)

Combinadas as equações (29) e (31):
X =


}

(32)

A velocidade angular máxima angular é agora dada como o menor valor a partir
das

equações

(30)

e

(32).

Então

é

escolhido

um

número

de

valores no intervalo (ωmax, ωmin) e então são calculados os caminhos previstos para cada
um dos obstáculos, isso nos dá um conjunto de localizações possíveis.
Uma limitação no tracker é que ele não fornece velocidade angular para as pistas. A fim
de fazer isso com precisão, uma aplicação do Filtro de Kalman Estendido se torna
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necessária, mas não é utilizada neste trabalho. Por esta razão, são utilizadas as
mudanças de velocidade prevista de cada obstáculo rastreado a fim de estimar as
velocidades angulares dos obstáculos. Assim, as faixas previstas centram-se na taxa de
esterçamento estimatimada (Fig. 11). O valor maior probabilidade é atribuído para a
faixa do meio, ωestimado, em seguida, diminuindo à medida que |ω| aumenta (Becker et al,
2007).

(a)

(b)

Figura 11: Caminhos previstos para os obstáculos detectados. Em (a) o curso do obstáculo está
ao longo do eixo y, com apresentação de 7 caminhos possíveis, que vão da esquerda para a
direita considerando os ângulos de direção máxima. Em (b), estimação do ângulo de direção
atual e os caminhos previsto com base neste (Becker et al, 2007).

Com os pré-caminhos obtidos, uma série de pontos eqüidistantes é escolhida
para formar as possíveis posições dos obstáculos móveis, tratada aqui como nuvem de
probabilidades. Todos esses novos valores no grid são armazenados em um mapa novo,
assim é possível ter um mapa de leitura e um mapa com os pesos alterados com as
posições futuras estimadas para que os cálculos de rota possam ser otimizados.

3.3

VELOCITY OBSTACLE APPROACH

O Velocity Obstacle Approach (VOA) foi proposto inicialmente por Fiorioni e
Shiller (Fiorini et al, 1993), mas Prassler, Scholz, entre outros (Prassler et al, 1999, e
Prassler et al, 2001) propuseram alguns melhoramentos posteriormente. Esse método
foi implementado na década de 1990 no MAid – uma cadeira de rodas robótica capaz de
movimentar-se em áreas estreitas, largas e até mesmo em estações de trem na hora do
rush, desviando de forma autônoma de pedestres e outros obstáculos. O VOA consiste
basicamente em três algoritmos: um para detecção de obstáculos, outro para
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monitoramento (motion tracking)
trac
e o último para geração de manobras
bras evasivas
e
através
do controle de velocidade
ade do robô (sua estrutura é apresentada na Fig.
ig. 12).
12 Inicialmente
é preciso obter um Cone
ne de Colisão especifico para cada par veículo--obstáculo. Feito
isto, calcula-se a condição
ção equivalente
eq
para a velocidade absoluta do veículo.
veíc

Figura 12:
12 Estrutura do Velocity Obstacle Approach.

Por simplicidade,
e, tanto
ta
o veículo, como todos os obstácul
áculos (móveis e
estacionários) são modelado
delados como circunferências que levam em
m consideração
con
suas
dimensões reais. Dado
o um cenário com a presença de um veículo e um obstáculo,
ambos são respectivamente
ente representados
r
pelos círculos A e Bi, como
mo mostrado
m
na Fig.
13. Tem-se que num instante
nstante de tempo t0, ambos têm velocidades representadas
represe
por VA
e VBi. Assim, assumindo
ndo a representação do veículo como um ponto
onto material
m
(Â), é
necessário que o raio do
o círculo
círc
Bi (que representa o obstáculo) sejaa aumentado
aume
do valor
do raio de A, resultando
o no círculo
c
B̂i . Assim:

r̂Bi = rBi + rA

(33)

Depois que o cone de colisão (CCABi) é calculado, ele é definido
def
como o
conjunto de velocidadess de colisão
c
entre Â e B̂i :

{

CC ABi = VABi | λ ABi I B̂ ≠ 0/

}

(34)

onde: VABi é a velocidade
ade relativa
rel
de Â com relação a B̂i que é definida
nida como:
co
VABi = VA - VBi

(35)
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(a)

(b)

Figura 13: Ilustração do Velocity Obstacle Approach. Em (a) o veículo é representado por A e
o obstáculo, por Bi. Em (b), o cone de colisão entre Â e B̂i : CCABi (Megda, Esteves e Becker,
2011).

Na Figura 13, λABi é a linha de VABi. O cone CCABi é representado pela área
cinza com vértice em Â, margeado pelas duas tangentes λf e λr de Â a B̂i (concêntricos a
Bi), como mostrado na Figura 13-b. O cone de colisão representa o conjunto de
velocidades relativas entre Â e B̂ i que provocarão uma colisão. Com essa representação,
qualquer velocidade relativa que esteja entre as duas tangentes a B̂i , λf e λr causará uma
colisão entre A e Bi. Como CCABi é específico para cada par veículo / obstáculo, para
uma situação com múltiplos obstáculos, é mais simples calcular a melhor velocidade VA
utilizando VOBi ao invés de CCABi. O VOBi é obtido então pela translação do conjunto
CCABi entre os pontos A e Bi, pelo vetor VBi:

VOBi = CCABi ⊕ VB

(36)

onde: ⊕ representa o operador soma vetorial de Minkowski3.
Após isso, cada VOBi é combinado para formar:
VO = ∪ in=1 VO Bi

(37)

onde: n é o número de obstáculos.
3

A soma de Minkowiski de dois conjuntos A e B consiste de todos os pontos c que podem ser expressos
como uma adição vetorial algébrica c = a + b, onde os vetores a e b pertencem aos conjuntos A e B,
respectivamente. Se  = .o + : o ∈ 5 denota que a translação do conjunto A pelo vetor b, então a
soma de Minkowski de A e B é igual ao conjunto união de todas as translações de Ab de A, onde o vetor b
varre o conjunto B (http://www.unibratec.com.br/revistacientifica/n1_artigos/n1_madruga.pdf,
http://www.cgal.org/Manual/latest/doc_html/cgal_manual/Minkowski_sum_2/Chapter_main.html ).
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(a)

(b)

Figura 14: Ilustração Final do conjunto VOBi do Velocity Obstacle Approach (a). Em (b) é
apresentado o conjunto de velocidades que podem ser atingidas (RAV): área interna ao
polígono PQRS (Becker, Dantas e Macedo 2005).

O VO de A com relação ao obstáculo B é representado na Figura 14-a pela área
cinza escura. Os vetores velocidade VA que estiverem dentro do conjunto VO são
denominados velocidades perigosas, pois causarão uma colisão futura com os
obstáculos. Por outro lado, os vetores velocidade VA que estiverem fora do conjunto
VO, evitarão qualquer colisão. Vetores velocidade que atinjam a borda do conjunto VO,
produzirão uma trajetória que margeará os obstáculos Bi. Assim, o uso desse método
com um horizonte de tempo, Th, garantirá que não ocorrerão colisões para instantes de
tempo t < Th. Para garantir que as manobras podem ser executadas pelo veículo, deve-se
considerar as características do mesmo, ou seja, deve-se verificar se o veículo possui o
torque necessário para acelerar / frear de modo a atingir as velocidades desejadas no
intervalo de tempo necessário para evitar as colisões. Assim, de modo similar ao DWA
(Fox, Burgard, e Thrun, 1997), emprega-se um polígono que representa o conjunto de
velocidades possíveis de serem atingidas (RAV - Reachable Avoidance Velocities), Fig.
14-b. As posições dos vértices P, Q, R, e S dependem das velocidades e acelerações
máximas que podem ser atingidas. Observando a Figura 14-b, verifica-se que o RAV
pode ser composto por muitas áreas diferentes, na figura, pelas áreas 1 a 3. Essas áreas
vão produzir diferentes comportamentos na trajetória do veículo. Por exemplo, sendo
VA a velocidade atual do veículo, se o vetor velocidade escolhido para a manobra
estiver posicionado na área 1, isso resultará em desacelerar o veículo, para ficar atrás
dos obstáculos Bi e Bj. Por outro lado, selecionando velocidades em 2 ou 3 resultará em
acelerar o veículo para ultrapassar o obstáculo Bj pela esquerda, ou pela direita. A
escolha da velocidade é baseada em regras heurísticas.

41

(a)

(b)

Figura 15: Heurística de seleção de velocidade: em (a) TG e em (b) MV (Becker, Dantas e
Macedo 2005).

Na literatura é possível encontrar diversas estratégias heurísticas para selecionar
a velocidade a ser empregada. Tome-se como exemplo as estratégias TG e MV,
respectivamente, estratégias Towards Goal e Maximum Velocity (Fig. 15). A primeira
escolhe a velocidade que mais se aproxima da linha entre a posição atual do robô e a
posição final desejada (Fig. 15-a), enquanto que a segunda estratégia escolhe a
velocidade mais elevada e próxima á linha entre a posição atual do veículo e a posição
final desejada, reduzindo assim o tempo necessário para executar a trajetória (Fig. 15b).

3.3.1 VELOCITY OBSTACLE APPROACH MODIFICADO

Da mesma forma que a abordagem DWA, o algoritmo VOA normalmente se
aplica a um polígono para representar o conjunto de velocidades possíveis de serem
atingidas (RAV). Este conjunto é graficamente determinado, sobrepondo à velocidade
obstáculo VO em um polígono que representa o conjunto de todas as velocidades e
calcula a velocidade acessível por diferença com o conjunto RAV no espaço de
velocidades. Em contraste, existe a abordagem denominada Modified Velocity Obstacle
Approach (MVOA) (Becker, Dantas e Macedo 2005). Esta abordagem consiste em
aplicar uma heurística que tenta manter uma velocidade de cruzeiro constante (valor de
velocidade fixa que mantém o veículo em segurança durante o deslocamento de um
ponto A até um ponto B), ou seja, o veículo deve manter constante o módulo de sua
velocidade o maior tempo possível durante o caminho. Apenas no caso de uma manobra
(por exemplo, uma curva acentuada, estacionamento, etc.) ou de uma colisão iminente,
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a direção da velocidade do veículo é alterada. Tendo em conta as restrições do veículo
como dimensões, ângulos de direção, acelerações, e os limites de frenagem, é possível
determinar os valores-limite em módulo da velocidade ||VA|| e o ângulo de direção φ (no
caso de um sistema autônomo, esses dados podem ser fornecidos anteriormente pela
rotina de planejamento de trajetórias ou, no caso de um sistema integrado de apoio ou
assistivo, fornecido pelo comportamento do condutor) que definem a área limitada por
φl, φr, ||VAmax||, e ||VAmin||. Esta área representa as velocidades dos veículos acessíveis
para o próximo período de tempo com base na saída de planejamento de trajetória (ou
comportamento do condutor). Assumindo que as capacidades dinâmicas do veículo para
translação e rotação são independentes, esta área é um setor de círculo como
representado na Figura 16-a pela área cinza escuro. Seguindo a heurística, o
procedimento MVOA tenta manter a velocidade do robô módulo (||VA||) constante
durante a manobra de evasão, variando sua direção (φ) dentro do intervalo (φl, φr).

(a)

(b)

Figura 16: Procedimento MVOA: (a) o círculo de raio ||VA|| representa o espaço de
velocidades e a área cinza escuro limitada por φl, φr,VAmax e VAmin representa o conjunto de
velocidades possíveis. (b) O uso de VOBi para calcular as velocidades em direções perigosas DVDs (Becker, Dantas e Macedo 2005).

Da mesma forma que o VOA, o MVOA usa VOBi no lugar de CCABi a fim de
calcular as velocidades em direções perigosas - DVDs (Dangerous Velocities Directions
na Fig. 16-b). Os conjuntos de DVDs são obtidos com base na interseção entre o círculo
que forma o espaço de velocidades e as duas linhas δf e δr que fazem fronteira com o
VOBi (Fig. 17-a). O arco de circunferência limitado por α1, α2, α3 e α4 representa os
conjuntos (Fig. 17-b). Nesta figura qualquer velocidade cuja direção (φ) encontra-se
dentro de (α1, α2) ou (α3, α4) causaria uma futura colisão entre o robô e o obstáculo Bi.
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Se não houver intersecção entre circulo que forma o espaço de velocidades e VOB, não
há colisão iminente. Em caso de múltiplos obstáculos, VOBs múltiplas são usadas a fim
de obter todos os conjuntos de velocidades em direções perigosas (Fig. 18).

(a)

(b)

Figura 17: (a) e (b) conjunto de velocidades em direções proibidas calculadas no espaço de
velocidades (Becker, Dantas e Macedo 2005).

(a)

(b)

Figura 18: (a) dois obstáculos representados por dois VOB (VOBi e VOBj). (b) Espaço de
Velocidades e três conjuntos de velocidades em direções perigosas (Becker, Dantas e Macedo
2005).

Se não for possível evitar uma colisão variando apenas a direção de velocidade
em (φl, φr), o procedimento MVOA verifica mudanças no módulo de velocidade do
||VA|| e na direção com os limites

φl, φr, VAmax e VAmin, à procura de possíveis

velocidades que evitariam a colisão. A Figura 18 mostra o efeito da variação no módulo
da velocidade sobre os conjuntos de DVDs. Se o veículo é acelerado, o intervalo
definido para o DVD aumenta a partir de (α3, α4) para (α3’’, α4’’) e o intervalo (α1, α2) é
eliminado (Figura 19 - círculo II). Por outro lado, se o veículo é freado, ambos os
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intervalos definidos para o DVD são diminuídos de (α1, α2) e (α3, α4) para (α1’, α2’) e
(α3’, α4’), respectivamente (Figura 19 - círculo III).

Figura 19: Efeito da variação do módulo de velocidade nos intervalos de DVDs. O círculo I
representa a velocidade de cruzeiro, no círculo II o veículo é acelerado e no círculo III é freado
(Becker, Dantas e Macedo 2005).

A determinação da velocidade que seria usada para evitar a colisão entre o
veículo e os obstáculos é realizada por MVOA com base em algumas regras heurísticas.
É utilizada uma heurística que resulta na passagem do veículo pelos obstáculos.

3.4

ALGORITMO E*

O algoritmo E* (Philippsen, 2004) é um método de planejamento de caminhos
que tem capacidade de replanejamento dinâmico com custos reconfiguráveis nos
caminhos calculados. Isso resulta em cálculos de trajetórias mais apropriadas para
aplicações em ambientes dinâmicos. O E* utiliza um mapa constituído de células onde
estão contidos pesos ou medidas de risco, que variam em relação aos obstáculos
presentes. Isso possibilita o replanejamento dinâmico, ou seja, é possível readaptar a
navegação de um robô móvel modificando o caminho que já foi calculado dependendo
das mudanças ocorridas no ambiente. Basicamente, assume-se que quanto mais perto
dos obstáculos, maiores são as medidas de risco, e conforme os obstáculos se movem os
pesos são alterados. Como os caminhos são calculados por interpolação e não são
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restringidas as bordas do mapa, isso torna as trajetórias do veículo mais suaves
(Philippsen, 2006).
O algoritmo funciona da seguinte forma (Philippsen, 2004):
•

O grid é considerado com uma composição de células, onde todas têm formas
idênticas e são primeiramente consideradas como espaço livre.

•

A função de cálculo da trajetória começa na localização do goal (posição
objetivo ou meta) e se propaga através do grid até um caminho ser encontrado.

•

O robô reduz sua posição caminhando pela trajetória e diminuindo a distância
até o goal.
Tem-se que o ambiente é representado por um grafo não direcionado G

relacionadas aos nós c ∈ G, mas existem duas que são extremamente relevantes para o

incorporado na configuração do espaço C. No método existem muitas propriedades

entendimento de seu funcionamento (Philippsen, 2006):
•

O valor v(c) ≥ 0 representa a amostra do mapa em passagem de tempo contínua
no nó c, ou a “altura” da função de navegação. Similar aos custos do caminho
ideal no algoritmo A*;

•

A dificuldade ou o custo de percorrer uma determinada configuração é
codificado como custo transversal ou risco r(c) ∈ (0, 1). O menor valor de r
implica em maior velocidade. O custo é convertido em informações de meta
m(c) para permitir a interpolação de kernels (núcleos) diferentes.
Neste algoritmo não existem problemas com listas abertas, como as usadas em

algoritmos como o A* onde uma mudança no ambiente gera um novo processamento
para um novo caminho, pois ele utiliza os mesmos princípios do algoritmo D*, onde
conjuntos de nós podem entrar e sair da lista. Assim, pode-se imaginar que quando
executado, o Algoritmo E* assemelha-se a uma onda que varre o gráfico do ambiente,
não ficando presa a arestas e nós, mas considerando um contorno contínuo varrido
desde a meta e percorrendo todo o ambiente e atravessando todas as células (como é
ilustrado na Fig. 20 e Fig. 21). Neste caso, consideram-se os tempos de passagem nos
nós como amostras de uma função contínua de navegação, no lugar de estender uma
função discreta de distâncias para um domínio contínuo. No planejamento do caminho,
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o algoritmo E* utiliza uma adaptação do Level Set Method - LSM (Philippsen, 2004,
Philippsen e Siegwart, 2005, Philippsen, 2006). O LSM fornece um algoritmo robusto
baseado em grid para o cálculo da posição em função do tempo em uma curva de
evolução.

Figura 20: Ilustração da onda de propagação (wavefront) continua no domínio. Contornos são
varridos por fora da meta, levando em contas as informações dos obstáculos. É importante
ressaltar que fazendo a velocidade de propagação dependente da posição tem-se refletidas as
propriedades do ambiente (Philippsen, 2004).

3.4.1 ONDA DE PROPAGAÇÃO E UPWIND

A frente da onda de propagação (Fig. 20) representa uma lista de nós, os quais
aguardam expansão, ou seja, etapa elementar de propagação de um dado nó para os seus
nós vizinhos. O planejamento prossegue até que a frente de onda fique vazia ou o nó
que contém o robô seja encontrado. A frente de onda é ordenada ascendentemente,
sendo a chave da lista projetada para resultar em uma ordem estrita de propagação
upwind. Utilizando-se o tempo de travessia, rhs-value, em conjunto com o valor
estimado de v(c) para calcular a chave da lista como min(v(c), rhs(c)). Quando o valor
de rhs e o valor do nó são iguais, o nó passa a ser chamado de localmente consistente. A
onda de propagação tem a tarefa de impulsionar o algoritmo a um estado onde todos os
nós são localmente consistentes.
A idéia de utilizar uma árvore geradora para rastrear o caminho a partir da
únicas (c1, c2) ∈ U → (c2, c1) ∉ U. Isso permite recuperar o conjunto upwind U(c) dos

posição do robô para a meta é estendida direto para um gráfico upwind U com bordas
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nós envolvidos no calculo de v(c), como o conjunto downwind D(c) de nós que foram
influenciados por v(c) durante a interpolação de seu valor. Assim, todos os descendentes
de um nó podem ser determinados com suas informações do ambiente com posteriores
alterações (Philippsen, 2006).

(a)

(b)

Figura 21: Ilustração da wavefront. (a) Algoritmo prestes a descobrir uma passagem
bloqueada e (b) a função de navegação repara o mapa4.

3.4.2 INTERPOLAÇÃO DE KERNELS
Utilizando a formulação apresentada em (Philippsen, 2006), tem-se que um
kernel de interpolação k é uma função que estima o tempo de travessia de um nó com
base no risco ou custo de atravessá-lo, em conjunto com os valores dos nós vizinhos.
f,  = 2, 

(38)

onde: u é o novo valor do nó c, B ⊆ Q(c) é o conjunto de nós vizinhos utilizados no
calculo de u, e Q(c) é o propagador de c no momento de expansão, isso garante que só
são válidos os candidatos a vizinhos fornecidos pelo kernel.
 = .4 ∈ < |4 ; ∞5

onde: N(c) é o conjunto de nós vizinhos (adjacentes) de c.

4

http://estar.sourceforge.net/papers/philippsen-estar-poster-iros07.pdf

(39)
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Nós que apresentem valores infinitos são obstáculos ou não foram expandidos
ainda, como por exemplo, após a inicialização ou depois de um aumento de r(c). Os
valores de Q são ordenados parcialmente pelo ascendente v dos nós contidos:
 :  ∀1 ; 

(40)

onde: Qi denota as iéssimas entradas.
É possível que Q esteja vazio ou contenha um único nó. Lidar com esse casos
faz parte das propriedades de um kernel. Assim:
o



f,  > 
f,  : f, . 5 
f,  = .5 = ∞

(41)

onde: (a) é a condição que garante a propagação upwind monotônica, (b) significa que a
interpolação usada produz um valor menor do que escolher um movimento discreto
(que pode ser necessário como recurso de solução mesmo na presença de mais de um
propagador), e (c) que mostra que não é valida a propagação a menos que um nó
vizinho não seja um nó com obstáculos que não é conhecido e possa ser alcançável.
Outra condição é que B deve refletir com precisão as informações utilizadas para o
cálculo de u. Isso é importante, pois garante que as modificações no ambiente possam
ser consistentemente propagadas para todos os nós envolvidos.

3.4.3 O ALGORITMO

A seguir é apresentado o pseudo-código descrito em (Philippsen et al,2007). A
variável g corresponde ao ponto alvo, W corresponde à frente de onda, e chave(c) é a
chave com a qual c é inserido em W. O loop ComputePropagator(c) faz uso da equação
33, Pop(w) retira e retorna o nó de W com maior valor e TopChave(W) retorna a chave
do nó com valor mais alto ou valor ∞.
1:
2:
3:
4:
5:

Procedimento Main(c)
Inicializar rhs(c) = v(c) = ∞, 翾c 胏G
Inicializar goal rhs(g) =distância real
Inicializar W com g
while (rhs(crobot) ≠ v(crobot)) ou TopChave(W) < v(crobot) do
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6:
7:
8:
9:
10:
11:
12:
13:
14:
15:
16:
17:
18:
19:
20:
21:
22:
23:
24:
25:
26:
27:
28:
29:
30:
31:
32:
33:
34:
35:
36:
37:
38:
39:
40:
41:
42:
43:
44:
45:
46:
47:
48:
49:
50:
51:
52:

if W = {} then
Goal g não pode ser alcançado
end if
Propagar()
end while
Procedimento Reordenamento(c)
if v(c) = rhs(c) then
if c 胏 W then
remover c desde W
end if
else
if c ∉ W then
inserir c com chave = min (v(c), rhs(c)) em W
else if chave(c) ≠ chave = min (v(c), rhs(c)) then
remover c desde W
inserir c com chave = min (v(c), rhs(c)) em W
end if
end if
Procedimento AtualizarVertice(c)
if c ∉ g then
Q ← ComputarPropagador(c)
(rhs(c),B) ← k(c,Q)
for u 胏U(c) do
remover (u, c) de U
end for
for b 胏B do
if (c, b) then
remover (c, b) de U
end if
agregar (b,c) a U
end for
Reordenamento (c)
end if
Procedimento Propagar(c)
c ← Pop(W)
if v(c) > rhs(c) then
v(c) ← rhs(c)
for n 胏N(c) do
AtualizarV ertice(n)
end for
else
v(c) ← rhs(c)
for d 胏D(c) do
Atualizar Vertice(d)
end for
Atualizar Vertice(c)
end if

50
3.5

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste capítulo foram apresentadas as técnicas utilizadas no monitoramento da
área frontal do veículo de passeio. Foram descritos como os dados oriundos do sistema
de medidas de distância, SICK LMS 291-S05, são utilizados para detecção e
classificação dos obstáculos. Depois de detectados os obstáculos, é utilizada uma
classificação em relação ao tamanho dos mesmos entre as classes pedestres e veículos.
Após isso, foi explicada a técnica Velocity Obstacle Approach que neste caso será
utilizada para determinação de direções proibidas para tráfego do veículo. E finalmente
a técnica E* para planejamento de rota e recálculo de rota quando necessário foi
apresentada.
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Capítulo 4
RESULTADOS
Neste capítulo são apresentados os resultados obtidos com os métodos utilizados
nas rotinas que formam o algoritmo de monitoramento desenvolvido nesta pesquisa. Os
dados utilizados foram do Campus 1 da ESSC-USP em São Carlos, obtidos com o
sensor SICK LMS 291-S05 posicionado no pára-choque dianteirao do veículo de testes
e com uma câmera posicionada acima do volante para captura das imagens que mostram
o cenário em que os dados experimentais foram obtidos.

4.1

IMPLEMENTAÇÃO DOS ALGORITMOS

Para o monitoramento do ambiente ao redor do veículo de testes, foram
desenvolvidas as rotinas de Trackers, Velocity Obstacle Approach e E*. Através dos
dados fornecidos pelo sensor laser foi possível detectar situações de risco e gerar
trajetórias livres de colisões com pedestres e veículos. Todos os programas foram
desenvolvidos em linguagem C++ visando sua implementação futura embarcada no
veículo de testes. Como o ambiente urbano apresenta múltiplos obstáculos dinâmicos
que podem impossibilitar a detecção de outros obstáculos pelo sensor, como citado
anteriormente, foi necessário que todos os obstáculos detectados fossem classificados e
acompanhados em uma janela de tempo (mesmo que eles estivessem oclusos por outros
obstáculos posicionados na frente do sensor). Com base nas rotinas de classificação
foram geradas trajetórias livres de colisão visando evitar acidentes, assistindo o
motorista em situações de risco iminente, como também foi feita a indicação de direções
proibidas para esterçamento do veículo.
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Foram desenvolvidos
lvidos dois visualizadores para teste dos algoritm
goritmos, o primeiro
foi desenvolvido em OpenCv
Open
mas se mostrou ineficiente na medida
medid em que os
algoritmos ficaram mais
is complexos,
com
pois a visualização dos resultados
ados tornou-se
to
muito
lenta. O segundo visualizado
alizador foi desenvolvido em SDL e consegue
ue mostrar
mo
os dados
reais na freqüência de aquisição
aquisi
de 5scans/seg. Neste trabalho serão
o mostradas
mos
imagens
dos dois visualizadores.

4.2

ALGORITMO TRACKERS
TRA
Nessa seção é apresentado
aprese
o desenvolvimento do algoritmo Tracker.
Trac
A Fig. 22

apresenta um fluxograma
ma resumido
re
do programa para que fique clara
lara a interação entre
cada parte do mesmo.. A seguir
se
as rotinas que compõem o programa
ama são
s brevemente
explicadas.

Figura 222: Fluxograma geral do programa de Trackers.

4.2.1 SEGMENTAÇÃO

Uma vez adquiridos
iridos os dados através do sensor SICK, é necessário
necess
realizar a
segmentação dos mesmos
os a fim de selecionar e agrupá-los de acordo
do com os requisitos
desejados. A cada leitura
ra do sensor, é obtido um conjunto com 361 pontos.
pont Cada ponto
tem as informações de distância
distâ
e ângulo entre o sistema de medidas
das de distância e o
objeto detectado. Para aplicar
aplic os passos seguintes do algoritmo, as coordenadas
co
dos
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pontos foram transformadas de coordenadas polares para cartesianas. O sistema de
coordenadas usado tem como origem o local onde está o sensor, com eixo x na direção
em frente ao mesmo, e o eixo y perpendicular ao eixo x, com orientação positiva para
cima.
Para aplicar os próximos passos do acompanhamento (tracking) de objetos, foi
necessário identificar quais pontos da leitura do sensor pertenciam ao mesmo objeto.
Para essa tarefa foi utilizado o método “Point-Distance-BaSed” já descrito
anteriormente. Neste método, os parâmetros aplicados são o de limiar de derivação para
os dados raio inicial de 0,05m e ângulo de π/60 rad. Os dados que não excedem a
distância máxima calculada através da derivação dos dados e dos limiares são salvos e
transformados em segmentos de pontos.
Os resultados obtidos foram satisfatórios, uma vez que os diferentes objetos
foram, em sua maioria, bem distinguidos. Pode-se perceber pela Fig. 23 que foi possível
encontrar e separar vários obstáculos. O problema desse método está na escolha da
distância limiar entre pontos. Se for escolhido um valor que seja muito grande, por
exemplo, 3m, dois objetos distintos podem ser considerados com um só (Fig. 23-a). Já
se o valor for relativamente pequeno, por exemplo, 0,01m, um mesmo objeto pode ser
separado em dois ou mais (Fig. 23-b).

(a)

(b)

Figura 23: Segmentação com valores não convenientes da distância limiar. Em (a) quando a
distancia limiar é muito grande, vários obstáculos são considerados com um, e em (b) quando a
distância limiar é muito pequena um obstáculo é separado em vários.
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Na prática, o valor da distância limiar entre dois pontos, para que pertençam ao
mesmo objeto, é obtido a partir de experimentos. Neste trabalho os valores de distancia
limiar variaram de 0,05m a 1,5m.

4.2.2 DETECÇÃO, ACOMPANHAMENTO DE OBSTÁCULOS E NUVEM DE
PROBABILIDADES

Um passo essencial para o bom funcionamento do tracking de obstáculos é
detectar as suas características dinâmicas. Para isso foi utilizada a técnica baseada em
duas regras apresentadas no item 3.2.2. Basicamente, a idéia é comparar leituras
subseqüentes de laser separadas por um intervalo de tempo conhecido, neste caso 0,4s
ou duas leituras do sensor. Assim, é possível diferenciar os pontos estáticos dos
dinâmicos.
Para cada ponto na nova leitura, é calculada a sua distância aos pontos da leitura
anterior, e essa diferença é avaliada de acordo com um valor limite. Como é mais
simples detectar os obstáculos estáticos, o valor limite utilizado para estes é de 0,1m. Se
um ponto está dentro do limite de deslocamento, ele provavelmente está parado. Fora
desse valor são considerados pontos móveis. Porém, podem acontecer casos em que
pontos diferentes de um mesmo objeto se sobrepõem em duas leituras, dando a falsa
impressão de que estes estão parados. Isso acontece, por exemplo, quando é detectado
um carro lateralmente durante seu deslocamento. Esse problema foi resolvido
verificando o estado dinâmico anterior desses pontos. Se anteriormente eles foram
classificados como pontos que se movem, eles são classificados novamente como
móveis.
Entretanto, se não for encontrado nenhuma semelhança de pontos na
comparação, não se pode garantir que o objeto está se movendo. Isso pode acontecer
porque o objeto pode ter sido ocultado por outro na leitura anterior do sensor ou poder
estar fora do alcance do sensor na leitura anterior. Para isso, foi utilizado um conceito
que, determina uma região de área livre na primeira leitura. Essa área corresponde à
região livre entre o robô móvel e os obstáculos. Se um ponto da segunda leitura não foi
observado na primeira, porém está contido na área livre da primeira varredura, pode-se
concluir que ele está em movimento.
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Para facilitar a comparação dos pontos, foi utilizado um mapa local. O tamanho
do mapa foi escolhido de acordo com o alcance do sensor e possíveis utilizações futuras
dos algoritmos em fusão com outros sensores, como também para melhorar a eficiência
do algoritmo (Hossein, Mita e Long, 2010). Portanto tem-se um mapa de tamanho 8m x
8m. Como já foi dito, o mapa foi dividido em células com tamanho suficientemente
pequeno para representar uma boa discretização do ambiente. No caso desse trabalho,
cada célula possui 0,2m x 0,2m. Cada célula possui um valor entre 0 e 20, sendo que 20
indica a maior probabilidade de existir um objeto na célula. Outra razão para a
construção de um mapa local foi a facilidade da integração com o planejador de
trajetória que também trabalha aliado ao algoritmo de tracking.
Uma vez aplicado o algoritmo de detecção de obstáculos, os resultados foram
coerentes, sendo bem distinguidas as duas classes: pedestres e veículos. Para essa
classificação foi utilizada a norma do desvio padrão (eq. 26), e comparado com um
valor definido para pedestres de 0,3m.
Na Fig. 24 são apresentados os resultados de duas situações diferentes. Na Fig.
de $ variando entre 0,18m a 0,27m, e na Fig. 24-b e Fig. 24-d, um veículo, com
24-a e Fig. 24-c a detecção e acompanhamento de um pedestre que apresentou valores
valores de $ variando entre 1,59m a 3,78m. Como também é possível ver nos

pontos em pretos e amarelos obstáculos estáticos, neste caso um veículo estacionado e
uma placa.

(a)

(b)
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(c)

(d)
Figura 24: Exemplo de detecção e acompanhamento de uma leitura do sensor SICK LMS 291S05. (a) detecção de pedestre, (b) detecção de veículo, (c) imagens do pedestre detectado e
classificado, (d) imagens do veículo detectado e classificado.

Pode-se observar que embora tanto o carro, como o pedestre tenham sido
detectados corretamente no teste realizado acima, na Fig. 25, com outros dados, pode-se
observar que uma grande região foi classificada como móvel e não o era (círculo verde).
Nessa região no ambiente havia vegetação com altura variável que se movia com a força
do vento presente durante o experimento. Por isso foi classificada como objeto móvel.
Essa situação foi resolvida considerando primeiramente aquele conjunto de dados como
obstáculos móveis porque esse tipo de obstáculo possui um movimento relativo. Em
seguida, através das comparações entre as varreduras, como suas posições x, y não
apresentam grandes alterações, os mesmos passam a ser classificados como obstáculos
estáticos. Esse problema também pode ser contornado através do uso de mapas
georeferenciados da região em torno do veículo, o emprego de janelas de interesse nos
dados coletados, como também através da utilização de sensores de visão para auxilio
na detecção e classificação de obstáculos (Perrolaz et al, 2006).
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Figura 25: Detecção de vegetação alta sob ação do vento.

Na Fig. 26 é apresentado um cenário onde dois veículos se cruzam na frente do
sensor. Pode-se perceber que como os dois foram detectados antes de cruzarem e são
acompanhados, não ocorre problema algum até que ambos possam ser detectados
novamente pelo sensor. Isso pode ser melhor visualizado observando as imagens
apresentadas na Fig. 26-b.

(a)

(b)
Figura 26: Cenário de cruzamento entre veículos.

Já na Fig. 27, é apresentado um exemplo em que muitos pedestres estavam
caminhando próximos uns aos outros. Na Fig. 28, uma motocicleta é detectada, como a
$ igual a 2,31m. O mesmo aconteceria com uma bicicleta, mas infelizmente

classificação é feita por tamanho, a mesma foi classificada como veículos com

nenhuma bicicleta passou em frente ao veículo de testes durante a coleta de dados
realizada.

58

(a)

(b)
Figura 27: Exemplo de muitos obstáculos juntos, neste caso pedestres caminhando juntos.

(a)

(b)
Figura 28: Motocicleta detectada, classificada como veículo e acompanhada pelo algoritmo.
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Para uma melhor manipulação dos obstáculos estáticos, os mesmos são
acrescidos de 1m em suas posições tanto na direção x como na direção y (pontos em
preto sobrepostos por pontos em amarelo que representam as leituras do sensor
apresentadas nas figuras). O objetivo deste procedimento foi garantir uma margem de
erro de posição dos obstáculos estáticos e com isso, obter melhores resultados nos
cálculos de direções proibidas e dos caminhos a serem percorridos. Isso pode também
ser justificado devido aos erros inerentes de leitura do sistema de medidas de distância.
Como o Algoritmo E* sempre busca a rota com menor custo não considerando as
restrições de tamanho do veículo, caso o feixe do sensor SICK LMS 291-S05 incida
sobre uma superfície que não possua boa capacidade de reflexão e ocorra falha entre os
pontos do segmento de um obstáculo, podem ocorrer erros nas trajetórias.
Como visto no item 3.2.8 para cálculo das nuvens de probabilidades, foi usada a
velocidade angular de um veículo conhecendo sua velocidade, ângulo de esterçamento,
com valor máximo de 0,42 rad e a distância entre seus eixos, com valor de 3m. Com os
modelos de trajetórias calculados e os obstáculos classificados, o mapa local pode ser
modificado para conter as previsões de movimento. Como o veículo é representado
como um ponto as probabilidades de ocupação do grid tem que ser aumentadas. Isto é
realizado de forma iterativa depois de cada atualização do mapa, onde primeiro os
obstáculos estáticos são considerados e aumentados de um raio aproximado ao
comprimento do veículo. Então, considerando como raio mínimo o valor de 1m e
chegando até 2m, os pesos das células são modificados de tal forma que a 2 metros
estão com valor nulo. Isso torna possível que o carro em movimento possa margear os
obstáculos sem colidir com eles. A Fig. 29 apresenta os resultados em modo de
visualização das nuvens de vários obstáculos. Com o algoritmo desenvolvido e o valor
de alcance escolhido para o sensor, o custo computacional foi satisfatório, mantendo o
programa na mesma freqüência com e sem os cálculos das nuvens, com tempo de
execução de 0,26s de cada iteração.
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(a)

(b)

(c)
Figura 29: Exemplos de nuvens de probabilidades para (a) veículo, (b) agrupamento de
pedestres e (c) carros que se cruzam em frente ao sensor.

4.2.3 ALGORITMO VELOCITY OBSTACLE APPROACH

A Figura 30 apresenta o fluxograma do algoritmo de detecção de direções
proibidas utilizando a técnica de Velocity Obstacle Approach.
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Figura 30: Fluxogram
rama geral do programa de estimação de direções
es proibidas.
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pedestres em calçadas ou outros veículos em cruzamentos. Mesmo que este valor se
mostre maior que o alcance de 8m determinado para o sensor SICK LMS 291-S05, ele é
mantido para que, por exemplo, futuramente em conjunto com um sistema de visão,
possa se determinar até onde os obstáculos estão sendo considerados para o tráfego do
carro.

(a)

(b)

Figura 31: (a) Determinação do range mínimo e máximo para vias de 6m de largura e
velocidades do veículo variando de 1 a 11,1m/s. Em (b) direção Proibida sem o uso do range.

Também na Eq. (42), o valor de velrobot representa a velocidade do veículo de
testes, que no caso das rotinas testadas podem ser estabelecidas pelo usuário do
visualizador, com variação de 1m/s até 11,1m/s. Esses valores são utilizados para os
cálculos das direções proibidas. Como foi utilizada a técnica MVOA, esses valores
foram empregados para manter o veículo em velocidade de cruzeiro, só podendo ser
modificados no início da visualização. Futuramente, quando as rotinas forem
embarcadas no veículo, essas velocidades serão obtidas através da rede CAN do veículo
e combinadas com dados de outros sensores embarcados, como, por exemplo, GPS,
IMU e odometria.
Separados os obstáculos, as retas tangentes que partem do veículo em direção
aos obstáculos serão calculadas formando dois grupos: um composto por obstáculos
estáticos e o outro por obstáculos móveis. A seguir é feita a análise das soluções
encontradas, ou seja, os obstáculos serão divididos em dois grupos tendo como
parâmetro suas velocidades: em um grupo ficam os obstáculos com velocidades maiores
que a do veículo e no outro, os com velocidades menores. Neste trabalho não são
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considerados os obstáculos com velocidade maior que a do veículo protótipo porque se
supõe que os mesmos possam ultrapassá-lo sem risco de colisão (Fig. 32).

Figura 32: Exemplo de veículos com velocidades acima da considerada para o protótipo SENA
e pedestres fora do alcance máximo para as direções proibidas.

Em seguida são calculados os ângulos entre os pares, e estes dados serão
guardados em vetores. Com todas as variáveis calculadas, as soluções obtidas são
combinadas adequadamente, sendo separadas em casos de intervalos de direção de
movimentação proibidas onde o veículo não pode trafegar (ou seja, onde será necessário
esterçar o veículo ou alterar sua velocidade) e casos de colisão inevitáveis (onde será
necessária uma parada de emergência). Após essa separação, os dados são reorganizados em vetores que determinam os valores iniciais e finais de cada intervalo de
direções proibidas para a movimentação do veículo (Fig. 33).
Nos casos de vegetação alta onde o algoritmo de trackers identifica
temporariamente a mesma, o algoritmo VO também a identifica como obstáculo móvel
(Fig. 33-d). Depois das direções proibidas determinadas o algoritmo de geração de
manobras evasivas pode ser aplicado, mas essa abordagem não faz parte do escopo
deste trabalho sendo deixada como sugestão de trabalho futuro.

(a)

(b)
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(c)

(d)

Figura 33: Exemplo de direções proibidas para tráfego do veículo, (a) detecção de motocicleta
com velocidade abaixo de 11,1m/s, (b) aglomeração de pedestres, (c) veículos com velocidade
abaixo de 11,1m/s, e (d) cones de indicação de direções proibidas em casos que vegetação alta
é identificada temporariamente como obstáculo móvel.

4.2.4 ALGORITMO E*

Primeiramente o algoritmo E* foi testado em um mapa fictício com dimensões
de 10x7 células, sendo cada célula considerada com 0,5m. Como pode ser observado na
Fig. 34, o ambiente possui obstáculos estáticos (figuras brancas), ou seja, nestes pontos
as células possuem um valor de custo maior que nas células livres (espaço em preto).
Para cálculo da primeira rota com o mapa estático o programa levou 0,14 segundos.

Figura 34: Primeira trajetória calculada para mapa estático.

No segundo caso foi adicionado ao ambiente um obstáculo que não existia
anteriormente, fazendo com que o programa tivesse que realizar o recálculo da trajetória
(replanning). Onde surgiu o obstáculo as células mudam de peso ou custo, saem de uma
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condição nula para um peso máximo, neste caso igual a 1. O cálculo da nova trajetória é
demonstrado na Fig. 35, e neste caso o tempo de processamento foi de 0,12 segundos.

Figura 35: Trajetória calculada para mapa com novo obstáculo detectado.

Pode-se observar que o programa tem bons resultados tanto quanto ao tempo de
processamento da rota calculada, mas isso para mapas relativamente pequenos. Depois
de realizada a fusão entre todos os algoritmos propostos (Trackers, Velocity Obstacle e
E*), foi possível observar que o algoritmo de rotas gasta mais tempo de processamento,
sendo inviável ser embarcado no veículo de testes sem que seja feita uma otimização em
seu código e aplicação de outras técnicas em conjunto, como o algoritmo de Dijsktra e
mapas georeferenciados. A Fig. 36 mostra a fusão entre os algoritmos, sendo que a rota
calculada com destino em x = 4m e y = 2m levou cerca de 3,21 minutos para ser gerada.
Na primeira vez que o caminho precisou ser recalculado o programa levou cerca de 1,5
minutos para o cálculo da nova rota, após isso o programa trabalha na mesma
freqüência dos outros algoritmos (0,3 seg.).

Figura 36: Cálculo da rota na fusão dos algoritmos.

O mesmo programa foi utilizado pelo aluno de mestrado José Miguel Vilca em
sua dissertação (Vilca, 2011), para cálculo de rotas para robôs em formação. Foi
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realizada uma simulação computacional utilizando um mapa gerado pelo SICK com
varredura de 180° e alcance de 8m do Laboratório de Sistemas Inteligentes (LASI), do
Departamento de Engenharia Elétrica, EESC/USP. No primeiro teste tem-se o robô a
uma velocidade de 0,1m/s, o mapa com grid de célula de dimensão 0,5m e obstáculos
estáticos. No segundo teste, com as mesmas considerações iniciais foi inserido um novo
obstáculo para o teste de replanning. A Fig. 37 mostra os resultados obtidos com as
simulações. O tempo de processamento foi satisfatório, pois o robô Pionner simulado
através da biblioteca ARIA e do software MobileSim fornecidos por MobileRobots pôde
acompanhar a trajetória gerada sem risco de colisão (Vilca, 2011).

(a)

(b)

(c)

(d)

Figura 37: Testes de simulação com o robô Pionner. Resultados para o primeiro teste
com o mapa estático (a) trajetória gerada pelo algoritmo E*, (b) trajetória percorrida pelo
robô, e no teste com o novo obstáculo estático (c) e (d) as mesmas situações (Vilca, 2011).
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4.3

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste capítulo foram apresentados os resultados obtidos em cada algoritmo e
também na fusão das três técnicas. Pôde-se observar que os resultados atenderam as
expectativas, tendo sido detectados e classificados todos os obstáculos, as direções
proibidas bem definidas e as trajetórias calculadas com trajeto suave em ambientes
desconhecidos, e também com a capacidade de realizar o replanejamento da trajetória
na presença de novos obstáculos estáticos ou móveis. Verifica-se a necessidade de
otimização dos algoritmos desenvolvidos e até mesmo aplicação de outras técnicas e
sensores para que os mesmos possam ser embarcados futuramente no veículo de testes.
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Capítulo 5
CONCLUSÕES

E

PERSPECTIVAS

FUTURAS
Esta dissertação apresentou um estudo sobre algoritmos para monitoramento
de ambientes urbanos que podem ser aplicados a sistemas de navegação para
veículos de passeio autônomos. Os algoritmos de Trackers, Velocity Obstacle
Approach e E* foram desenvolvidos com o intuito de detectar, classificar e
acompanhar obstáculos estáticos e móveis, como também indicar direções proibidas
para esterçamento do veículo e cálculo de trajetórias suaves.
A pesquisa desenvolvida foi iniciada com o levantamento bibliográfico sobre
técnicas de navegação em ambientes desconhecidos e para veículos autônomos.
Verifica-se na literatura que existem muitas maneiras de se realizar este tipo de
monitoramento, mas as três técnicas utilizadas neste trabalho foram escolhidas por
terem sido simuladas em ambientes dinâmicos e por terem apresentado anteriormente
bons resultados quando utilizadas em conjunto. Foi escolhido o sensor laser por
facilidade de utilização, mais especificamente o sensor SICK LMS 291-S05 por ser
largamente empregado em diversas pesquisas na área e por possuir erros de leitura
muito pequenos quando comparados ao seu alcance máximo.
Sobre os algoritmos tem-se que o processo de segmentação foi implementado
utilizando o método baseado na distância entre pontos. Os resultados obtidos foram
satisfatórios, e por esse motivo, a implementação e teste do método baseado no Filtro
de Kalman foi descartada. Em comparação ao PDBS, onde a dificuldade apresentada
é o ajuste de alguns parâmetros off-line e a qualidade de resultados é satisfatória,
então a aplicação do Filtro de Kalman não seria necessária (Rebai et al, 2009).

70
Considerando que a convergência do Filtro de Kalman depende fortemente do
número de pontos pertencentes a cada obstáculo e a cada segmento, isto tornaria o
seu custo computacional superior ao PDBS.
O algoritmo para a detecção de obstáculos utiliza o método da comparação
entre varreduras consecutivas. Ele se mostrou eficiente, porém, ainda existem casos
em que os resultados não são consistentes. Para isso, um mapa local foi criado a fim
de melhorar a classificação de obstáculos móveis e fixos. Futuramente, o uso de
mapas georeferenciados de áreas urbanas com janelas de interesse pode auxiliar
nessa tarefa.
Ter dados confiáveis do detector de obstáculos é um passo imprescindível
para a realização da predição dos movimentos dos objetos. Por isso foi feito um
aprimoramento na detecção dos movimentos dos obstáculos e a partir desses dados,
foi realizado o acompanhamento e a predição dos movimentos dos objetos com a
utilização do Filtro de Kalman.
Deve-se também ressaltar a importância da detecção, acompanhamento e
predição dos movimentos de obstáculos móveis para a navegação de um veículo
autônomo. Com esses dados, será possível obter os melhores caminhos a fim de
evitar colisões, e assim, o principal pré-requisito de projeto será obedecido: a
segurança do veículo e do ambiente a sua volta. A fusão entre os algoritmos de
Trackers e Velocity Obstacle foi realizada, o que contribuiu para um melhor
resultado na navegação do veículo. Assim, foi possível determinar as direções
proibidas para o veículo trafegar, o que permite evitar colisões do veículo de testes
com os obstáculos do ambiente. A implementação do VO também possibilita o
desenvolvimento futuro de rotinas para geração de manobras evasivas e de controle
de velocidade do veículo.
Neste trabalho, optou-se pelo desenvolvimento do Algoritmo E* pela
possibilidade de se obter trajetórias mais suaves através da interpolação de pontos e
também pelo replanejamento de rota quando na presença de novos cenários no
ambiente. Esse algoritmo demonstrou bons resultados apesar do custo computacional
encontrado (como foi ressaltado nos resultados). Por isso, um trabalho futuro a ser
realizado é a otimização de seu código e o seu emprego em conjunto com o
algoritmo de Dijsktra e um mapa georeferenciado dos Campi da USP em São Carlos
para torná-lo mais eficiente. Além disso, tendo em vista que o LabRoM adquiriu
novos sensores, incluindo câmeras CCD e sensores laser multi-layers que permitem
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leitura tridimensional da região em torno do veículo de testes, as rotinas
desenvolvidas devem ser adaptadas para o emprego de dados desses sensores.
Também como trabalhos futuros pode-se citar a realização de testes em
condições climáticas diversas, como em dias de chuva ou com neblina e durante a
noite, pois todos os testes realizados durante esta pesquisa ocorreram em dias de sol.
A conexão com a rede CAN do veículo de testes para obtenção de dados, como
velocidade do veículo, ângulo de esterçamento, ângulo de direção, que nesta
pesquisa foram simulados, foi realizada no final desta pesquisa. Assim, também é
necessário testar o emprego destes dados nos algoritmos. Para finalizar, deve-se
frisar que uma importante frente a ser desenvolvida é a utilização de visão
computacional para melhorar a classificação dos obstáculos, podendo assim
aumentar a quantidade de classes e modelos (p.e.: introduzindo as classes e modelos
de motocicletas, bicicletas, ônibus, caminhões, etc.), como também para permitir a
detecção de placas de sinalização, vias e faixas.
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