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RESUMO

GALDAMES, J. P. M. (2011). Sistema de Localização para AGVs em Ambientes
Semelhantes a Armazéns Inteligentes. 100p. Dissertação (Mestrado) – Escola de
Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2011.
A demanda por mais flexibilidade nas fábricas e serviços originou um aumento no
volume de operações internas de carga e descarga, devido à maior diversidade dos
elementos transportados. Logo, na busca por um fluxo de materiais mais eficiente,
as empresas passaram a investir em soluções tecnológicas, entre elas, o uso de
Automated Guided Vehicles (AGVs), por conta do custo mais atrativo e do avanço
em relação aos primeiros AGVs, que até então dependiam de uma infraestrutura
adicional para suportar a navegação. Muitos AGVs modernos possuem
movimentação livre e são orientados por sistemas que utilizam sensores para
interpretar o ambiente, sendo assim, tornar os AGVs autônomos despertou o
interesse de pesquisadores na área de robótica móvel para o desenvolvimento de
sistemas capazes de auxiliar e coordenar a navegação. Novas técnicas de
localização, tal como a localização baseada em marcadores reflexivos, e a
construção de armazéns com layouts estruturados para a navegação viabilizaram o
uso de AGVs autônomos, entretanto sua utilização em armazéns existentes ainda é
um desafio. Neste contexto, o Laboratório de Robótica Móvel (LabRom) do Grupo de
Mecatrônica da EESC/USP, através do projeto do Armazém Inteligente, tem
pesquisado os problemas de: roteamento, gerenciamento das baterias, navegação e
auto-localização. Robôs autônomos precisam de um sistema de auto-localização
eficiente e preciso para navegar com segurança, o qual depende de um mapa e da
interpretação do ambiente utilizando sensores embarcados. Para alcançar esse
objetivo este trabalho propõe um Sistema de Auto-localização baseado no Extended
Kalman Filter (EKF) como solução. O sistema, desenvolvido em linguagem C,
interage com outros dois sistemas: roteamento e navegação e foi implementado em
um armazém simulado utilizando o software Player/Stage, mostrando ser confiável
no fornecimento de uma estimativa de localização baseada em odometria e
landmarks com localização conhecida. O sistema foi novamente testado utilizando a
odometria de um robô móvel Pioneer P3-AT e os valores de um sensor de medição
laser 2D SICK LMS200 extraídos de um ambiente indoor real. Para este teste foi
construído um feature-based map a partir de um desenho de planta baixa no formato
CAD e utilizou-se o algoritmo de segmentação Iterative End-Point Fit (IEPF) para
interpretar o ambiente. Os resultados mostraram que as vantagens oferecidas pelas
características padronizadas de um ambiente indoor, semelhante a um armazém,
podem viabilizar o uso do Sistema de Auto-localização em armazéns existentes.
Palavras-chaves: Robótica Móvel. Armazém Inteligente. AGV. Auto-localização.
Filtro de Kalman Estendido. Feature-based map.

ABSTRACT

GALDAMES, J. P. M. (2011). Location System for AGVs in Environments Similar
to Smart Warehouses. 100p. M.Sc Thesis (Master) – Escola de Engenharia de São
Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2011.
The demand for more flexibility in factories and services led to an increase in the
volume of internal operations of loading and unloading, due to the greater diversity of
elements transported. Hence, in the search for a more efficient materials flow,
companies went to invest in technology solutions, among them, the use of
Automated Guided Vehicles (AGVs), on account of the more attractive cost and
improvement over the first AGVs, which hitherto depended of an additional
infrastructure to support navigation. Many modern AGVs have free movement and
are guided by systems that use sensors to interpret the environment, thus make
AGVs autonomous aroused the interest of researchers in the mobile robotics field to
development of systems able to assist and coordinate the navigation. New
localization techniques, such as localization based on reflective markers, and the
construction of warehouses with structured layouts for navigation did feasible the use
of autonomous AGVs, however its use in existing warehouses is still a challenge. In
this context, the Mobile Robotics Lab (LabRom) of the Mechatronics Group of
EESC/USP, through the Intelligent Warehouse Project, has researched the
problems: routing, battery management, navigation and self-localization.
Autonomous robots need an efficient and accurate self-localization system to safely
navigate, which depends on one map and of the interpretation of the environment
using embedded sensors. To achieve this goal, this work proposes a SelfLocalization System based on the Extended Kalman Filter (EKF) as a solution. The
system, developed in C language, interacts with two other systems: routing and
navigation and was implemented in a simulated warehouse using the Player/Stage
software, showing to be reliable in providing an estimative of localization based on
odometry and landmarks with known localization. The system was again tested using
the odometry of mobile robot Pioneer P3-AT and the values of a 2D Laser
Rangefinder SICK LMS200 extracted from a real indoor environment. For this test
was built a feature-based map from a floor plan design in CAD format and was used
the segmentation algorithm Iterative End-Point Fit (IEPF) to interpret the
environment. The results showed that the advantages offered by the standard
features of indoor environment, like a warehouse, can enable the use of the SelfLocalization System on the existing warehouses.
Keywords: Mobile Robotic. Smart Warehouse. AGV. Self-localization. Extended
Kalman Filter. Feature-based map.
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1 INTRODUÇÃO

Neste capítulo é apresentada a motivação para o desenvolvimento deste
trabalho e a sua relevância no contexto da logística atual. Também são
apresentados os objetivos e a descrição da proposta, bem como as possíveis
contribuições deste trabalho. Em seguida, é descrita a organização dos capítulos
desta dissertação.

1.1

Motivação

Hoje, em um mundo cada vez mais competitivo, a pressão exercida pela
concorrência força as empresas a reduzirem custos nas áreas de negócios que não
fazem parte do seu core business, uma opção de redução é através do uso da
logística moderna (WANG; ZHANG; HE, 2009). Neste contexto, as empresas
reestruturam seus processos internos para adaptar-se às mudanças de mercado e
ao surgimento de novas tecnologias. Assim, a automação do transporte passou a
ser uma questão de alta prioridade para as empresas modernas. E nesse sentido, as
empresas sentem a necessidade de automatizar seus armazéns com o objetivo de
melhorar a produtividade, a flexibilidade e a qualidade (MORA et al., 2003).
A competitividade e a volatilidade do mercado são fatores que levam as
empresas a buscarem maiores produtividade e eficiência e, ao mesmo tempo,
reduzirem custos e impactos ambientais e ocupacionais. Nesse cenário, a logística
se destaca entre as estratégias empresariais para a maximização do desempenho
dos sistemas de distribuição de produtos, buscando menores custos e melhores
níveis de serviço. Investimentos em melhorias operacionais, com o objetivo de
aumentar a velocidade de resposta à demanda através de um fluxo eficiente de
materiais, são cada vez mais frequentes (ODA et al., 2009) (VIVALDINI, 2010).
Sendo assim, nas últimas décadas, as mudanças na economia global tem
redefinido significativamente a maneira como as empresas são operadas. Uma das
principais mudanças é que a atividade principal de armazenagem na cadeia de
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suprimentos não está mais confinada a manter uma grande quantidade de estoque.
Em vez disso, pequenas quantidades de mercadorias são entregues imediatamente
ao longo da cadeia de suprimentos, a partir de uma variedade muito ampla de SKUs
(Stock Keeping Units) (LIU; YU; LIU, 2006). Este crescimento rápido no número de
tipos de itens em estoque gerou um aumento no número de solicitações no processo
de circulação (WANG; ZHANG; HE, 2009). Essas mudanças tornaram o
planejamento e controle das instalações de armazenamento e dos sistemas de
armazenagem ainda mais complexo (LIU; YU; LIU, 2006).
Impulsionados, em parte, pela adoção de uma série de filosofias de gestão,
tal como o Just in Time (JIT) ou métodos da Manufatura Enxuta, o controle mais
rigoroso do inventário, o menor tempo de resposta e a maior variedade de SKUs,
hoje são os maiores desafios para a concepção de armazéns modernos (WANG;
MCINTOSH; MILEHAM, 2010).
Além desses desafios, existe uma tendência por armazéns maiores e mais
centralizados com fortes investimentos em automação. Isto se deve parcialmente às
desvantagens da operação manual que resultam em armazenagem lenta, baixa
velocidade de coleta, alto custo de mão-de-obra e alta frequência de erros humanos.
Por outro lado, existe a crescente demanda por compras on-line, a cada dia mais e
mais clientes estão usando este método para encontrar mercadorias a preços
baixos, enquanto exigem uma entrega rápida. Deste modo, os varejistas necessitam
de centros de distribuição mais eficientes nos quais melhoras no desempenho dos
sistemas de armazenagem, através da automação, são cada vez mais almejados
por essas empresas (WANG; MCINTOSH; MILEHAM, 2010). Neste contexto, o
aumento da eficiência no manuseio de materiais é fundamental para o aumento da
produtividade relacionada à logística e à distribuição de bens, já que uma
quantidade significativa de horas de trabalho é dedicada ao manuseio de materiais e
grande parte das atividades de manuseio de materiais envolve mão-de-obra
(VIVALDINI, 2010).
Sendo assim, o funcionamento do armazém tornou-se uma atividade crítica
na cadeia de suprimentos que requer atenção para superar a concorrência no
atendimento ao cliente, cumprir prazos e reduzir custos. No entanto, os gerentes
muitas vezes encontram dificuldade na formulação de um bom plano para a
utilização de novos recursos tecnológicos. Isto se deve, em parte, à escassez de
informações abrangentes sobre a utilização das soluções oferecidas por estes
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recursos nas atividades do armazém (LIU; YU; LIU, 2006). Este fato, também, devese à falta de empresas ou profissionais especializados para analisar os processos
produtivos e projetar soluções de automação com a certeza de que serão viáveis no
contexto da aplicação.
Hoje, a maioria das pequenas e médias empresas usam empilhadeiras
industriais conduzidas por operadores para o transporte de paletes. As rotas diárias
dessas empilhadeiras industriais são repetitivas e, portanto, operadores fazem um
trabalho monótono e maçante. Além disso, estas rotas se tornam caóticas devido à
falta de otimização dos layouts industriais. Todos esses fatores levam a uma perda
de tempo no trabalho humano, que pode ser reduzida através da introdução de
Automated Guided Vehicles (AGVs) (WANG; ZHANG; HE, 2009). Este tipo de
veículo tem sido aplicado em tarefas tais como a movimentação de produtos em
armazéns ou no transporte de componentes entre diferentes estações de montagem
de uma linha de produção. Usando AGVs uma fábrica pode ficar ativa durante 24
horas por dia com um mínimo de interação humana (BARBERA et al., 2003).
Os avanços tecnológicos fizeram dos robôs uma parte insubstituível no
processo de fabricação moderna. Braços robóticos e AGVs tornaram-se partes
integrantes de armazéns e fábricas. Eles são usados em todos os segmentos da
manufatura, desde a carga e descarga de bens até a montagem do produto
acabado. As vantagens de automatizar o processo de fabricação incluem uma maior
produtividade, custos operacionais reduzidos, menos erros de processamento e
dispensa dos trabalhadores humanos de trabalhos difíceis, tediosos e perigosos.
Apesar de fábricas modernas já estarem alcançando níveis significativos de
operações

autônomas,

os

sistemas

que

podem

operar

em

ambientes

desestruturados, sem qualquer intervenção humana, ainda representam uma área
desafiadora e excitante nas pesquisas em andamento (MIKLIC; BOGDAN;
KALINOVCIC, 2011).
Entre os avanços tecnológicos nas áreas de armazenagem e distribuição,
destaca-se a abordagem inovadora do KIVA Systems (2012) para o manuseio de
materiais. Esta solução transforma cada prateleira de armazenamento em um robô
móvel, ao invés de seres humanos circulando no armazém para atender aos
pedidos, as prateleiras chegam até eles. Em muitas situações, aparentemente a
redução de custo favorece esta abordagem. A KIVA abriu as suas portas em 2003.
Em Abril de 2008, já havia expedido 1.000 unidades de robôs móveis. Isto são mais
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unidades móveis lançadas por uma única empresa do que todo o mercado mundial
de AGVs de dez anos atrás (KELLY, 2009).

1.2

O Uso de AGVs na Logística

AGVs

(Automated

Guided

Vehicles)

são

transportadores

robóticos

projetados para ajudar a indústria a alcançar alta produtividade com um mínimo de
custo. Exemplos típicos de uso são: fábricas de automóveis, armazéns, fábricas de
papel, minas e manuseio de matéria-prima em sistemas de manufatura flexível
(FAZLOLLAHTABAR; ZANDIEH, 2010). Em geral, existem dois modos de
navegação para AGVs, posicionamento por guias no chão ou navegação utilizando
marcadores visuais colocados no ambiente, marcadores reflexivos, por exemplo.
AGVs que dependem de guias instalados no chão requerem a implantação de uma
determinada infraestrutura adicional e seu caminho é restrito pelas guias, como um
trem sobre trilhos. AGVs que utilizam marcadores reflexivos para navegar também
têm o inconveniente de exigir uma infraestrutura adicional, entretanto podem
modificar o seu trajeto para o desvio de obstáculos (BOUGUERRA et al., 2009).
Os AGVs reduzem os custos de produção e aumentam a eficiência de um
sistema de produção (FAZLOLLAHTABAR; MAHDAVI-AMIRI, 2010) e também
podem ser utilizados como alternativa para o manuseio de materiais em ambientes
hostis para a atividade humana, tal como locais sujeitos a ruídos intensos ou
ambientes com temperaturas extremas. A capacidade de incorporar autonomia,
operação em alta velocidade, confiabilidade e precisão tornam a robótica móvel uma
alternativa atraente se comparada aos processos manuais tradicionais com
situações altamente repetitivas ou pouco amigáveis aos seres humanos (VIVALDINI,
2010) (WANG; MCINTOSH; MILEHAM, 2010).
Em sistemas produtivos AGVs são comumente utilizados para fins de
transporte com o objetivo de reduzir custos, aumentar a capacidade produtiva,
minimizar os danos e em procedimentos estruturados reduzir o número de erros
(DAM et al., 2004). Estes erros de armazenagem podem gerar divergências de
inventário e até gerar perdas materiais, pois o objeto armazenado, considerado
como extraviado, pode tornar-se obsoleto ou perder seu prazo de validade,
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resultando em prejuízos e em um aumento nos custos administrativos por conta da
reposição de estoque dos produtos considerados extraviados.
Os primeiros AGVs eram dependentes de cabos elétricos enterrados ou
linhas refletivas no piso para a sua navegação e tornavam cara e complicada a
adaptação dos processos de produção ou armazenagem (DAM et al., 2004) (VAN
DER MOLEN; GEERTS, 1991). Logo, para conseguir um aumento na flexibilidade
da instalação e operação de um sistema de AGVs tornou-se necessária a utilização
de outros meios de navegação. O uso de landmarks associado com a odometria
trouxe uma melhor perspectiva em termos de custo de implantação (VAN DER
MOLEN; GEERTS, 1991), entretanto a capacidade do computador embarcado
limitava a complexidade dos programas de navegação. Como AGVs geralmente
operam em ambientes fabris, o espaço para manobras é reduzido em função da
otimização do layout (VAN DER MOLEN; GEERTS, 1991), isto resulta em uma
condição crítica para a navegação, exigindo algoritmos de navegação mais
sofisticados.
Como previsto por Barbera et al. (2003), os avanços tecnológicos e a
redução dos custos na microeletrônica e na microinformática resultaram em um nova
geração com AGVs mais inteligentes, capazes de armazenar instruções sobre rotas
e de tomar decisões. Por outro lado, o surgimento de sistemas de localização sem
fio, utilizando sensores de medição laser, por exemplo, facilitaram a implantação
dessas funcionalidades.
Entre todos os sistemas de manuseio de materiais utilizados em fábricas
modernas, aqueles baseados em AGVs têm, por muitas razões, sido encontrados
com grande sucesso nas últimas décadas. Sistemas que utilizam AGVs são muito
mais flexíveis do que os sistemas tradicionais, tais como transportadores industriais
fixos, permitindo uma reconfiguração dinâmica dos caminhos de orientação de
acordo com as necessidades de mudança no transporte da fábrica. Além disso, os
algoritmos de Inteligência Artificial e o desempenho computacional melhoraram
dramaticamente nas duas últimas décadas, tornando-se possível construir veículos
muito mais inteligentes em termos de desvio de obstáculos, detecção de colisão e
com sistemas de visão a preços mais baixos. Por outro lado, o uso crescente de
AGVs criou uma necessidade de resolver problemas complexos de gestão,
principalmente relacionados à concepção de caminhos eficientes para os veículos e
à gestão de tráfego de AGVs (CARICATO; GRIECO, 2005).
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Tradicionalmente, o funcionamento confiável de AGVs depende da
disponibilidade de uma infraestrutura adequada para apoiar a navegação
(BOUGUERRA et al., 2009). Basicamente, as questões mais relevantes nas
instalações que utilizam AGVs podem ser classificadas nas seguintes categorias
principais:

estratégias

de

navegação,

estimativa

do

número

de

veículos,

escalonamento das tarefas, posicionamento dos veículos em modo de espera,
gerenciamento das baterias, roteamento e resolução de conflitos (LE-ANH;
KOSTER, 2004). E no cenário industrial, a viabilidade da instalação e manutenção
destes sistemas.
A automação da logística, bem como a gestão de armazéns, por exemplo,
exige a localização de baixo custo de vários objetos com uma precisão de poucos
centímetros, particularmente, em ambientes internos (SCHNEIDER; SALOMON,
2009). A localização destes objetos, tais como paletes, é controlada por sistemas
informatizados. O reconhecimento desses volumes pode ser fornecido por
ferramentas que utilizam códigos de barra ou RFID (WANG; MCINTOSH; MILEHAM,
2010) para identificar estes objetos. Códigos de barras têm sido amplamente
utilizados em sistemas de gestão de armazém. No entanto, sua capacidade de
leitura de curto alcance ainda limita a sua aplicação na identificação do item
transportado e no posicionamento de equipamentos no armazém (WANG;
MCINTOSH; MILEHAM, 2010).
Entretanto, estes recursos conhecidos nem sempre são aplicáveis como
sistemas de referência na navegação de um robô móvel devido à necessidade de
aproximação entre o objeto identificado e o sensor, que resulta em uma limitação de
distância, consequentemente restringindo os movimentos do AGV, ou, ainda, na
exigência de um número inviável de marcadores no ambiente, tornando o sistema
custoso. Além disso, nem sempre as funcionalidades dos sensores de código de
barras fornecem uma informação sobre a distância relativa entre o robô móvel e o
objeto identificado com uma precisão conhecida, condição necessária para utilização
do sensor em um sistema de auto-localização. No entanto, sensores de código de
barras e de RFID ainda ocupam um posição de destaque na automação de
armazéns, pois oferecem soluções de automatização economicamente atrativas,
principalmente no campo de Automated Storage & Retrieval System (AS/RS).
O AS/RS é um sistema de armazenagem e coleta controlado por
computador integrado em um processo de fabricação e distribuição, que se tornou
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um importante e insubstituível recurso da tecnologia no desenvolvimento da logística
moderna. O AS/RS resulta da convergência de equipamentos e controles que
manuseia, armazena e coleta materiais com precisão, exatidão e velocidade através
de técnicas de automação (WANG; ZHANG; HE, 2009).
Muitos sistemas de AGVs modernos não utilizam guias fixos. As rotas
podem, por exemplo, ser programadas por um computador e enviadas aos
controladores dos veículos. Estes veículos possuem uma movimentação livre e são
orientados por sistemas baseados em técnicas que utilizam odometria, sensores de
medição laser, visão computacional, sensores de ultrassom, giroscópios ou rádio
frequência. Com a finalidade de fazer pleno uso da capacidade de flexibilidade de
tais sistemas, são necessários AGVs dotados de sistemas inteligentes (LE-ANH;
KOSTER, 2004). Para este tipo de aplicação, no entanto, uma série de requisitos no
desenvolvimento de sistemas AGVs tem despertado o interesse de pesquisadores
na área de robótica móvel, onde um fator essencial de um sistema robótico é tornálo autônomo.

1.3

A Navegação de um AGV Inteligente

AGVs devem ter a capacidade de operar sem falhas, reagir às mudanças do
ambiente por meio de sensores e ser flexíveis. Em termos de autonomia, destaca-se
o problema da navegação, que é um dos principais sistemas para a sua locomoção
segura no ambiente. O AGV parte de uma posição inicial e segue até uma posição
desejada sem que ocorram colisões, para isso deve ser capaz de desviar de
obstáculos fixos ou móveis no ambiente. Para que o sistema de navegação possa
executar esta tarefa com êxito, o AGV precisa de um sistema de auto-localização
eficiente e preciso.
Basicamente, o problema de sistemas de navegação autônomos ou
semiautônomos

envolve

o

reconhecimento

do

ambiente,

auto-localização,

planejamento de trajetória e controle dos movimentos do sistema no ambiente
(MIRANDA Neto et al., 2009). Em geral, sistemas de navegação autônomos têm
como necessidade o fornecimento da localização e a disponibilidade de um mapa
para o planejamento de trajetória.
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1.4

Projetos de AGVs

Ao nível da teoria do escalonamento de sistemas, procura-se migrar dos
sistemas de controle habitualmente centralizados para sistemas de controle
distribuídos mais robustos e eficientes, que assentam na exploração de mecanismos
de cooperação e coordenação entre os vários robôs móveis da mesma frota,
reforçando assim a autonomia e o nível de inteligência do controlador residente em
cada AGV. O projeto mecânico dos AGVs e os métodos de orientação deles são
normalmente estudados pelos engenheiros mecânicos e elétricos, e hoje em dia
pelo surgimento de um novo ramo da engenharia chamada mecatrônica (BISHOP,
2002) (LENGERKE, 2010).
AGVs podem ser projetados a partir de uma empilhadeira comum
adicionando um sistema composto de sensores, atuadores, controladores e
sistemas embarcados adaptados para conseguir a navegação autônoma. Esta
configuração tem como vantagem o aproveitamento do projeto mecânico em
operação em diversos armazéns, que foi desenvolvido e testado no passado. Desse
modo, as características e limitações do projeto mecânico são conhecidas, tal como
a capacidade de carga. Isto oferece uma maior confiabilidade no quesito segurança
e velocidade ao projeto, pois se restringe ao desenvolvimento do sistema
mecatrônico adaptado. Outra vantagem é obtida com a redução do investimento
inicial para a implantação do sistema de AGVs em ambientes que já dispõem de
uma frota de empilhadeiras em operação. Um exemplo de projeto de AGV a partir de
uma empilhadeira adaptada pode ser visto na Figura 1.1 de Bouguerra et al. (2009),
este AGV utiliza no seu sistema de controle os drivers do Player/Stage nos módulos
de percepção e navegação.
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O gerenciamento das baterias foi objeto de estudo no trabalhos de Oliveira
et.al (2011) no qual a estimativa de carga da bateria permite gerenciar o número de
tarefas que podem a ser atribuídas a uma empilhadeira robótica antes da
necessidade de parada para recarga ou troca de baterias. O desenvolvimento de um
sistema de roteamento automático baseado no algoritmo de Dijkstra, capaz de gerar
rotas livres de conflitos e com trajeto otimizado, foi o tema da dissertação de
mestrado de Vivaldini (2010). Nesse trabalho, a rota gerada para cada empilhadeira
robótica é representada por uma sequência de números pertencentes a um grafo,
onde cada número é associado a um local de um mapa preestabelecido.
Rotinas de navegação, que interpretam a rota gerada pelo sistema de
Vivaldini (2010) e executam o planejamento de trajetória entre os locais
representados pelos pontos de interligação de um grafo, foram desenvolvidas por
Pasqual (2010). Duas rotinas foram implementadas: uma baseada no algoritmo A* e
outra em campos potenciais. Como citado anteriormente, a navegação na robótica
móvel é dependente do fornecimento da localização e inicialmente as rotinas foram
implementadas tendo como referencia a localização fornecida pelo Player/Stage,
software utilizado na simulação do armazém inteligente, a qual é baseada
puramente em odometria e livre de erros. Visando uma implementação das
empilhadeiras robóticas em ambiente real, no qual a localização está sujeita a erros
e normalmente é estimada pela fusão sensorial de mais de um tipo sensor, foi
proposto o desenvolvimento de um sistema de auto-localização e no contexto do
projeto do armazém inteligente foi desenvolvido o sistema descrito no objetivo a
seguir.

1.6

Objetivo

Esta dissertação tem como objetivo o estudo dos métodos de localização
existentes na robótica móvel, especialmente aqueles utilizados em aplicações
envolvendo AGVs. O foco do trabalho é o desenvolvimento de um Sistema de Autolocalização baseado no Filtro de Kalman Estendido, em inglês Extended Kalman
Filter (EKF), um algoritmo probabilístico aplicado na auto-localização de um AGV em
um ambiente indoor semelhante a um armazém inteligente a partir de dados
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sensoriais. Neste trabalho, o AGV corresponde a uma empilhadeira robótica utilizada
em armazéns inteligentes para a manipulação de cargas. O algoritmo utiliza os
dados da odometria e de um sensor de medição laser embarcados na empilhadeira
robótica para obter uma estimativa da localização do AGV. O algoritmo desenvolvido
deve ser capaz de fornecer uma localização confiável, necessária para um
planejamento de trajetória eficiente, tornando possível a execução de uma rota préestabelecida. Diversas variações e métodos de localização foram avaliados para
atingir esse objetivo.

1.7

Organização da Dissertação

Neste capítulo foram apresentadas a motivação no contexto econômico,
tecnológico e logístico e uma introdução sobre a relevância do uso de AGVs na
logística, bem como a necessidade da auto-localização dos AGVs. O Capítulo 2
apresenta uma revisão bibliográfica sobre as principais técnicas de localização
existentes para AGVs que navegam em armazéns e sobre os elementos envolvidos
na auto-localização de robôs móveis. No Capítulo 3 são apresentados os algoritmos
de localização de robôs móveis, sua descrição da modelagem matemática e suas
características.
No Capítulo 4 são apresentadas as ferramentas de software utilizadas para
a implementação dos algoritmos de auto-localização no ambiente simulado, o
modelo do armazém utilizado nas simulações e as hipóteses adotadas. Também é
apresentado o procedimento utilizado na construção do mapa do ambiente real
indoor e a coleta de dados sensoriais reais para o teste do sistema de autolocalização.
No Capítulo 5 são apresentados os resultados obtidos durante a simulação
do cenário de um armazém inteligente utilizando o software Player/Stage, no qual o
trajeto da empilhadeira robótica dentro do cenário é o resultado de uma rota gerada
por um sistema de roteamento e representa uma operação de carga e descarga. O
objetivo é recriar situações nas quais poderia ocorrer a perda da localização e
consequentemente desvio da rota planejada. Também são apresentados os
resultados obtidos no teste com dados reais, capturados do ambiente utilizando um
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robô móvel Pioneer 3-AT e o Player/Stage para a leitura e gravação dos dados
sensoriais.
No Capítulo 6 são apresentadas as conclusões finais e as propostas para
trabalhos de pesquisa futuros.
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2 A LOCALIZAÇÃO DE ROBÔS MÓVEIS EM AMBIENTES INDOOR

Neste capítulo é apresentada uma revisão da bibliografia sobre as técnicas
de localização utilizadas em robôs móveis em ambientes indoor, e como alguns dos
conceitos dessas técnicas foram adaptados para o uso em armazéns inteligentes.
Esta revisão tem como finalidade apresentar os pontos fortes e fracos de cada
estratégia de localização, e como estes são refletidos na instalação e na operação
de um sistema de AGVs dentro de um armazém.

2.1

O problema da Localização na Robótica Móvel

A tarefa de localização na robótica móvel é basicamente o problema de
encontrar as coordenadas e a orientação do robô com relação ao ambiente
assumindo que é fornecido um mapa do ambiente (THRUN; BURGARD; FOX,
2005). Tarefas de alto nível como planejamento de trajetória, navegação e
exploração dependem de um sistema de auto-localização eficiente e preciso
(EINSELE, 1997). Em geral, técnicas de fusão sensorial são empregadas para isso.
E para obter uma estimativa atualizada da posição do robô móvel em movimento, o
processo de fusão das informações e dos erros sensoriais deve ser executado em
tempo real.
Por outro ponto de vista deve-se considerar que nem sempre se faz
necessário saber o local geométrico exato do robô para conseguir uma localização
eficiente. Por exemplo: quando se viaja ao longo de um corredor que não contenha
locais distintos, a posição exata do robô dentro do corredor não é relevante. Nessa
situação o importante é que o robô saiba para qual direção ele deve ir e reconheça o
final do corredor, a fim de se relocalizar com exatidão novamente (EINSELE, 1997)
(KUIPERS; BYUN, 1988) (MATARIC, 1990).
Outra questão importante na auto-localização de robôs móveis é o
desenvolvimento de um método eficiente para a estimativa da localização sem
precisar modificar o ambiente, bem como o fornecimento e a criação de um mapa do
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ambiente. Para isso existem diversas soluções, que utilizam uma variedade de
sensores (CASTELLANOS; TARDÓS 1996).
Embora modificar o ambiente não seja o ideal, pois torna o processo de
auto-localização dependente e menos flexível, marcas que são reconhecidas por
sensores embarcados são inseridas no ambiente para auxiliar na tarefa de autolocalização. Estas marcas de referência na robótica móvel são chamadas de
landmarks. Tem-se que a auto-localização não ocorre sem o fornecimento de um
mapa. Logo, a necessidade de construir um mapa é uma tarefa inevitável. A
construção manual de um mapa é demorada e geralmente não é considerada uma
solução prática para robôs que precisam operar em ambientes diferentes ou
externos (DIOSI; KLEEMAN, 2004).
Já em ambientes internos, que é o caso dos armazéns, o método de
construção do mapa do ambiente irá influenciar na flexibilidade e na escalabilidade
do sistema de AGVs, ou seja, quanto menos complexo for o processo de construção
ou atualização do mapa do ambiente, mais flexível será o sistema de AGVs
implantado no armazém.
Sem uma capacidade de localização específica, um robô móvel baseia-se
apenas na odometria, ou seja, em seu modelo cinemático para atualizar sua
estimativa de localização, processo também conhecido como dead reckoning. No
entanto, tal modo de operação resulta invariavelmente no acúmulo de grandes erros
por conta da derrapagem, o desalinhamento das rodas e outras condições não
ideais, e, eventualmente, o robô acaba ‘perdendo-se’ depois de um percurso
suficientemente longo. Sendo assim, uma localização eficiente exige que o robô
explore a informação proveniente de seus sensores exteroceptivos tal como
medidores de distância e sistemas de visão. (FABRIZI et al., 1998).

2.2

Técnicas de Localização de AGVs

A Figura 2.1 abaixo, disponível em NCD8 (2012), ilustra seis das principais
técnicas de auto-localização empregadas para a navegação de empilhadeiras
robóticas oferecidas por empresas que atuam na área de automação de armazéns.
A saber: o uso de sensor laser e fitas reflexivas que são posicionadas no ambiente;
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2.3

Classificação das Técnicas de Localização

A determinação confiável da localização é uma exigência fundamental se
tratando de robôs móveis. Segundo Jetto, Longhi e Venturini (1999) existem dois
tipos de localização: relativa e absoluta. A localização relativa é obtida através de
sensores que medem as variáveis internas alteradas pelo movimento relativo do
robô móvel no ambiente. Um exemplo típico de sensor interno é o encoder
incremental fixado diretamente no eixo das rodas. Nesta montagem o número de
incrementos, fornecidos pelo encoder a cada instante, é utilizado para estimar a
localização em determinado intervalo de tempo. O grande problema deste método é
o acúmulo de erro que degrada a estimativa de localização ao longo do tempo.
A localização absoluta é realizada utilizando sensores que fornecem
medidas externas ao robô sobre o ambiente no qual se encontra. Um exemplo
comum é a fixação de um conjunto de sensores para medir a distância que o robô
móvel está em relação a certos objetos estáticos no ambiente. Se a localização
desses objetos é conhecida torna-se possível, então, o cálculo da localização
absoluta do robô móvel no ambiente. Esta necessidade de conhecimento a respeito
da localização dos objetos representa uma deficiência, pois caso o robô seja
inserido em um ambiente desconhecido, será necessário um novo levantamento
sobre a localização dos objetos de referência. Isto não ocorre em sistemas onde a
localização dos objetos de referência é obtida pelo próprio sistema, que é o caso dos
satélites do sistema GPS.
Na robótica móvel objetos de referência encontrados no ambiente são
denominados landmarks, os quais são divididos em artificiais ou naturais e sua
utilização é amplamente estudada. Um landmark pode ser definido como uma
característica ou marco distinto do meio em que um robô está inserido, cuja principal
característica é poder ser reconhecido a partir de dados coletados pelos sensores
(BETKE; GURVITS, 1994).
Landmarks artificias são objetos ou marcos incorporados ao ambiente com o
intuito de fornecer a captura de dados necessária referente à sua localização no
ambiente. Alguns exemplos de landmarks artificiais são: figuras geométricas,
texturas, códigos de barra, objetos tridimensionais, refletores, dentre uma infinidade
de outros tipos (BORENSTEIN; EVERETT; FENG, 1996). Muitas das aplicações que
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utilizam este tipo de landmark requerem o uso de um sistema de visão
computacional.
Landmarks naturais também são conhecidos como features. Na definição de
Siegwart e Nourbakhsh (2004, p. 151) features são estruturas reconhecíveis de
elementos no ambiente, que geralmente podem ser extraídas a partir de medições
sensoriais e ser descritas por um modelo matemático. São divididas em low-level
features (primitivas geométricas) e high-level features (objetos).
As features exercem um papel importante na robótica móvel, especialmente
na modelagem do ambiente, pois permitem uma descrição mais compacta e robusta
do ambiente, auxiliando o robô móvel durante as tarefas de mapeamento e
localização (SIEGWART; NOURBAKHSH, 2004). Entre as diversas primitivas
geométricas existentes, o segmento de linha é a mais simples, resultando ser fácil
descrever a maioria dos ambientes internos utilizando esta primitiva geométrica
(NGUYEN et al., 2005). Por outro lado, Diaz (2010, p. 20) complementa: “Em um
ambiente interno, uma grande proporção das estruturas presentes pode ser
representada a partir de segmentos de linhas, é por isto que esta primitiva
geométrica é uma das mais utilizadas nos mapas baseados em features”.
Existem diversas características (features) que podem ser extraídas do
ambiente, entre elas: linhas, corners, virtual corners (LARA; ROMERO, 2007).
Segmentos de círculo são menos robustos do que outros tipos de características
extraídas do ambiente, por isso são menos usados. Uma forma de avaliar o
desempenho de um algoritmo de extração de features é o número de vezes que
cada feature é detectado, sob o número de vezes que o feature é visível.
Sendo assim, em função da simplicidade proporcionada pelo segmento de
linha e do ambiente escolhido para o teste do Sistema de Auto-localização
corresponder a um ambiente interno, escolheu-se o segmento de linha como
primitiva geométrica a ser utilizado neste trabalho. Em geral, features são extraídas
do ambiente utilizando sensor de medição laser ou sonar e, em seguida, são
comparadas com características previamente gravadas. Para este trabalho utilizouse um sensor de medição laser devido ao seu alcance (range) maior em relação ao
sonar.
A extração de features utilizando um sensor de medição laser é feita em
duas fases: (1) detecção de pontos de quebra (breakpoints), onde ocorre uma
divergência entre duas figuras geométricas e o descarte de pontos isolados e (2)

22

segmentação, que consiste em verificar quais pontos pertencem à mesma linha ou
característica geométrica do ambiente (BORGES; ALDON, 2004).
Borges e Aldon (2004) propõem o uso de uma função de curvatura para a
obtenção de breakpoints. A posição média é estimada com base em duas linhas que
geram um corner, já que a varredura do laser não coincide exatamente com o ponto
de cruzamento das linhas. Castellanos e Tardós (1996) também dividem a extração
de linhas em duas fases, primeiramente encontram-se as regiões homogêneas
formadas por polígonos e depois é feita a separação das linhas do polígono.
Castellanos e Tardós (1996) também propõem o uso de um modelo para estimar a
incerteza dos pontos lidos do sensor laser e dos segmentos extraídos.
Uma etapa comum às técnicas de extração é o processo de segmentação,
que é necessário para obter as informações geométricas a partir do conjunto de
pontos do sensor de medição laser. De acordo com o princípio como os dados são
tratados, o processo de segmentação pode ser classificado em dois métodos
principais: o processo sucessivo e o processo total. Durante o processo sucessivo
os pontos medidos são tratados um a um, enquanto que no processo total o
conjunto de pontos medidos é tratado como um todo (SIADAT et al., 1997).
Ainda, para a obtenção de segmentos de linha na execução do processo de
segmentação utilizam-se algoritmos de extração de linhas que podem ser
classificados também segundo a técnica de segmentação utilizada em: Edge
Following ou Line Fitting (SIADAT et al., 1997). Como exemplo de algoritmo de
extração de linhas que utiliza o processo de segmentação sucessivo tem-se o Line
Tracking (LT), seu funcionamento em etapas resumidas é: (1) dada uma sequencia
de pontos, cria-se uma linha a partir dos dois primeiros pontos e seus parâmetros
são calculados; (2) o 3° ponto é adicionado à linha se atende ao critério de distância
máxima, caso não uma nova linha é criada a partir deste ponto; (4) o algoritmo
termina quando o número total de pontos é alcançado. Tem como vantagem ser
muito rápido e como desvantagem a tendência de adicionar pontos de superfícies
curvilíneas como sendo pontos pertencentes a uma reta. Como exemplo do
processo de segmentação total pode-se citar o algoritmo Split-and-Merge, que foi
utilizado na parte experimental deste trabalho e será descrito em detalhes no
Capítulo 3.
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2.4

O Mapeamento de Ambientes

O mapeamento de ambientes em aplicações robóticas pode ser dividido em
duas abordagens principais: o mapeamento métrico e o mapeamento topológico.
Mapas métricos capturam as propriedades geométricas do meio ambiente, enquanto
que os mapas topológicos descrevem a conectividade entre diferentes locais
(THRUN, 2002a). Além desses, temos o feature-based map, que corresponde ao
mapa de objetos ou features do ambiente com localização conhecida, neste caso o
mapa corresponde ao registro da posição e orientação desses objetos com relação a
um sistema de coordenadas global utilizado pelo robô móvel durante a navegação. A
tarefa de mapeamento não é o foco deste trabalho, por esse motivo não serão
apresentados os algoritmos utilizados neste processo. Durante a fase experimental
descrita no capítulo 4 será utilizado o feature-based map, construído manualmente,
tanto para a simulação como para o teste experimental em ambiente real.
As representações dos mapas baseados em features muitas vezes se
limitam a descrever ambientes que possam ser expressos mediante formas
geométricas simples, isto resulta em uma grande desvantagem, que pode dificultar
seu uso em ambientes externos pouco estruturados (DIAZ, 2010).

2.5

O Software de Simulação Player/Stage

O projeto Player/Stage teve inicio em 1999 no USC Robotics Research Lab
com o intuito de resolver uma necessidade interna na simulação de Sistemas MultiRobôs (Multi-Robot Systems – MRS). Desde então, tem sido adotado, modificado e
ampliado por pesquisadores ao redor do mundo (GERKEY; VAUGHAN; HOWARD,
2003). O projeto é composto pelo Player que funciona como um servidor de dados
de dispositivos e o Stage, um simulador gráfico 2D de múltiplos robôs. Além destes,
existe um conjunto de ferramentas auxiliares, diversas bibliotecas e drivers de
sensores comerciais que acompanham o pacote de instalação.
Quando executado em um robô móvel, o Player apresenta uma interface de
comunicação simples com os sensores e atuadores. O programa de controle de
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3 ALGORITMOS DO SISTEMA DE AUTO-LOCALIZAÇÃO

Neste capítulo serão apresentados os algoritmos mais conhecidos e
utilizados na robótica móvel para a implementação da função de auto-localização,
com ênfase nos algoritmos escolhidos para o sistema de auto-localização
desenvolvido, bem como a formulação matemática destes.
O algoritmo escolhido para realizar a fusão sensorial foi o Filtro de Kalman
Estendido, em inglês Extended Kalman Filter (EKF), bastante utilizado devido à sua
robustez e com diversas aplicações em outras áreas além da robótica móvel. Para o
teste do sistema de auto-localização com dados reais do ambiente foi escolhido o
Iterative End Point Fit (IEPF) na extração de features do ambiente. Também serão
descritos os algoritmos da Localização de Markov e da Localização de Monte Carlo,
devido à popularidade na tarefa de auto-localização da robótica móvel.
Os algoritmos de mapeamento utilizados na robótica móvel não serão
descritos neste trabalho, pois o mapa do ambiente é fornecido para o sistema de
auto-localização e foi construído a partir de um desenho de planta baixa
dispensando o uso de algoritmos tanto na simulação como no teste com dados
reais.

3.1

A Localização de Markov

A Localização de Markov é uma abordagem baseada em um modelo
probabilístico, que é suficientemente expressivo para representar situações em que
localização do robô móvel não pode ser determinada com unicidade. Sendo assim, a
Localização de Markov permite que o robô móvel se localize, mesmo sob um
contexto de incerteza global (FOX, 1998). A Localização de Markov aborda o
problema de localização global, o problema de rastreamento da posição e o
problema do robô sequestrado em ambientes estáticos (THRUN; BURGARD; FOX,
2005).
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informação topológica sobre a conectividade do ambiente e da informação
aproximada de distância, acrescida das características dos sensores e atuadores.
Dessa maneira, o modelo de Markov estima a posição do robô sob a forma de
distribuição de probabilidade. As probabilidades são então atualizadas quando o
robô informa um deslocamento ou giro, e quando observa características tais como
paredes e cruzamentos de corredores (SIMMONS; KOENIG, 1995). Segundo Fox
(1998) a origem do termo Localização de Markov vem da aplicação direta do
framework POMDP proposto por Lovejoy (1991) e White (1991) para a estimação de
estados.
Os trabalhos de Nourbakhsh, Powers e Birchfield (1995), Simmons e Koenig
(1995) e Cassandra, Kaelbling e Kurien (1996) utilizaram a Localização de Markov
associada a um mapa topológico para a navegação em ambientes de escritórios. A
utilização de grids para a distribuição da probabilidade das diversas posições no
ambiente foi introduzida por Burgard et al. (1996), essa abordagem incorporou a
representação métrica do ambiente para estimar a localização. Esta técnica foi
utilizada por Fox (1998), Kröse e Bunschoten (1999) e Fox, Burgard e Thrun (1999).
A Localização de Markov é uma técnica probabilística que mantém uma
distribuição de probabilidade sobre o espaço de todas as hipóteses de onde o robô
poderia estar ao invés de manter uma única hipótese sobre a sua localização. Esta
técnica utiliza dois modelos probabilísticos para estimar a localização, o modelo de
movimento e o modelo de observação. O modelo de movimento estima a localização
atual do robô em função da leitura dos sensores internos e da localização anterior e
o modelo de observação descreve a relação entre a observação e a localização
estimada (ODAKURA, 2007).
Na Localização de Markov a localização do robô é estimada com base em
uma crença (em inglês, belief). Pela notação básica de Fox (1998), a crença Bel(Lt)
representa uma distribuição de probabilidade sobre todo o espaço de L (RIBEIRO;
LIMA, 2002), onde Lt representa a variável aleatória que expressa o estado da
localização do robô no instante t. A probabilidade do robô estar localizado no local l
no instante t será dada por Bel(Lt=l). Na localização 2D, l é um local que pode ser
definido pelos parâmetros (x, y, ɵ).
Aplicando a regra de Bayes a crença sobre o robô estar localizado no local l
no instante t, dado um conjunto de medidas sensoriais, será fornecida pela equação
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1, onde, ai corresponde aos movimentos percebidos pelos sensores internos e si
corresponde ao conjunto de observações obtidas dos sensores externos.

Bel( Lt  l | s1,...,t 1 , a1,...,t 1 ) 

P(st | Lt  l , s1,...,t 1 , a1,...,t 1 ) P( Lt  l | s1,...,t 1 , a1,...,t 1 )
P(st | s1,...,t 1 , a1,...,t 1 )

(3.1)

Aplicando as simplificações de notação e as deduções de Fox (1998),
baseadas na hipótese de Markov, na Equação 3.1, são obtidos os dois modelos
utilizados pelo algoritmo de Localização de Markov, o modelo de movimento e o
modelo de observação. O termo P(Lt=l | Lt-1=l’, at-1) do Algoritmo 1 corresponde ao
modelo de movimento e P(st | Lt=l), ao modelo de observação, onde l’ é o local do
robô antes de executar a ação at-1.
Algoritmo 1: Localização de Markov
para cada local l faça
inicialize Bel ( Lt  l0 )
fim para
enquanto verdadeiro
se uma ação a é executada então
para cada local l faça

P( Lt | Lt 1 , at 1 )   P( Lt  l | Lt 1  l ' , a ) Bel ( Lt 1  l ' )
l'

fim para
fim se
se uma observação s é percebida então
para cada local l faça
Bel ( Lt  l )  P( s | l ) P ( Lt | Lt 1 , at 1 )
fim para
fim se
para cada local l faça
Normalize Bel( Lt  l ) 
fim para
fim enquanto

Bel( Lt  l )
P( s | Lt )
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No Algoritmo 1 a crença Bel(Lt=l0) ou Bel(L0) reflete o conhecimento a
respeito da localização inicial do robô e é utilizada para inicializar o algoritmo de
Localização de Markov. Se a localização do robô com relação ao mapa é totalmente
desconhecida Bel(L0) é inicializada por uma distribuição uniforme. Se a posição
inicial é conhecida com certeza absoluta, então Bel(L0) é uma distribuição de Dirac
centralizada nesta posição (FOX, 1998). Segundo Odakura (2007) se a localização
inicial do robô é conhecida aproximadamente, então Bel(L0) é uma distribuição
gaussiana estreita centrada nesta posição.
Após a inicialização da crença para cada local l o Algoritmo 1 torna-se
recursivo e passa a atualizar a crença Bel(Lt=l) de cada local l sempre que o
movimento do robô é percebido pelos sensores internos, geralmente através de
odometria, ou uma nova observação é obtida da leitura dos sensores externos, tais
como sonares ou um sensor de medição laser.
A função Normalize do Algoritmo 1 irá normalizar os valores de Bel(Lt=l),
após serem atualizados pela aplicação do modelo de movimento e/ou pela aplicação
do modelo de observação, de modo que a distribuição de probabilidade de Bel(Lt)
seja igual a um, ou seja, os valores são normalizados para que a somatória de todas
as crenças dentro do espaço L seja igual a um.
A Figura 3.2, extraída de PROBABILISTIC ROBOTICS (2005), ilustra o
funcionamento da Localização de Markov assumindo que o cenário de localização
do robô móvel seja de uma dimensão. A seguir, a descrição sobre as etapas
ilustradas, complementando a explicação de Ribeiro e Lima (2002).
Na etapa da Figura 3.2a o robô é colocado em algum lugar do ambiente,
mas a sua localização inicial não é fornecida, sendo assim, a crença bel(x) (na
notação do texto, Bel(Lt)) é inicializada com uma distribuição uniforme. Na Figura
3.2b o robô consulta seus sensores e descobre que está próximo a uma porta, a
crença bel(x) é atualizada aplicando o modelo de observação, como a crença atual
bel(x) é uniforme será apenas incrementada nos locais do mapa próximos a uma
porta, neste caso três. Na Figura 3.2c o robô móvel se desloca para frente e a
crença bel(x) é atualizada aplicando o modelo de movimento, bel(x) fica mais suave
devido à compensação do erro sensorial, inerente ao movimento do robô. Na Figura
3.2d o robô móvel consulta seus sensores e descobre que novamente está próximo
a uma porta, o modelo de observação é aplicado novamente, no entanto como a
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desta representação é feita utilizando métodos de Monte Carlo inventados por
Handschin (1970) e mais tarde aplicados no rastreamento de alvos por Gordon,
Salmond e Smith (1993), estatística por Kitagawa (1996) e visão computacional por
Isard e Blake (1996, 1998) (DELLAERT et al., 1999) (FOX et al., 1999).
Em outras palavras: “Este algoritmo aproxima o estado do robô valendo-se
de um conjunto de partículas que representam amostras do espaço de estados
distribuídas de acordo com uma função de probabilidade” (MAZZOTTI, 2009, p. 12).
De modo que, “um conjunto de partículas constitui uma aproximação discreta de
uma distribuição de probabilidade” (ODAKURA, 2007, p. 30).
Devido a esta representação baseada em amostragem, este método reduz
drasticamente a quantidade de memória requerida em comparação a Localização de
Markov baseada em grids, permitindo que medições sejam integradas em uma
frequência consideravelmente maior (DELLAERT et al., 1999) (FOX et al., 1999). De
acordo com Odakura (2007) a vantagem do Filtro de Partículas em relação à
Localização de Markov é a redução na computação e memória necessárias.
Fox et al. (1999) utilizou um esquema de amostragem adaptativa de Koller e
Fratkina (1998) que determina o número de amostras durante a execução. Como
resultado, o MCL gera muitas amostras durante a localização global, que é quando
estas são mais necessárias, enquanto que o tamanho do conjunto de amostras é
pequeno durante o rastreamento, quando a posição do robô é aproximadamente
conhecida.
Filtros de Partículas foram capazes de resolver dois importantes problemas,
anteriormente não resolvidos, conhecidos como a localização global e o robô
sequestrado, nos quais o robô tem que recuperar sua posição a partir de uma
incerteza global (THRUN, 2002b). E com mais precisão do que a Localização de
Markov com células de tamanho fixo, pois o estado representado nas amostras não
é discretizado (DELLAERT et al., 1999) (FOX et al., 1999).
Na modelagem do MCL, partículas são pares ordenados, incluindo postura e
peso, ( x m , wm ) , para m  1,..., M , onde x  ( x, y, ) e w  0 é o fator de importância
M

análogo a uma distribuição de probabilidade discreta com

w

m

 1 . O conjunto de

m 1





partículas é dado por   ( x1 , w1 ), ( x 2 , w2 ),...,( x M , wM ) (ODAKURA, 2007).
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O Algoritmo do MCL segundo a descrição de Thrun, Burgard e Fox (2005) é
apresentado no Algoritmo 2. O mecanismo de funcionamento deste algoritmo é
ilustrado na Figura 10 extraída de PROBABILISTIC ROBOTICS (2005).

Algoritmo 2: MCL (  t 1 , ut , zt , m)

t  t  Ø
para m  1 até M faça

xtm   amostra do modelo de movimento (ut , xtm1 )

wtm   modelo de medição ( zt , xtm  , m)

 t   t  xtm  , wtm 
fim para
para m  1 até M faça
amostre i com probabilidade  wti 
adicione xti  a  t
fim para
retorna t
A Figura 3.3 ilustra o MCL usando o exemplo do corredor unidimensional.
Seguindo a explicação de Thrun, Burgard e Fox (2005), a incerteza global inicial é
conseguida por meio de um conjunto de partículas de poses escolhidas ao acaso e
de maneira uniforme ao longo de todo o espaço de posturas, como mostrado na
Figura 3.3a. À medida que o robô detecta a porta, o MCL atribui fatores de
importância para cada partícula. O conjunto de partículas resultante é mostrado na
Figura 3.3b, onde a altura de cada partícula representa o peso do fator de
importância. A Figura 3.3c mostra o conjunto de partículas após a reamostragem e
depois de incorporar o movimento do robô Isto leva a um novo conjunto de
partículas com pesos de importância uniformes, mas com um aumento do número
de partículas próximo dos três lugares prováveis. A nova medição atribui pesos de
importância não uniformes para o conjunto de partículas, tal como mostrado na
Figura 3.3d. Nesta etapa, a maior parte da massa da probabilidade acumulada está
centrada sobre a segunda porta, que é também o local mais provável. Além disso, o
movimento leva a outro passo de reamostragem e a um passo em que um novo
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O EKF é um algoritmo recursivo e segue o Diagrama Geral para a
Localização de Robôs Móveis (Figura 3.4), proposto por Siegwart, Nourbakhsh e
Scaramuzza (2011). É dividido em duas partes principais: Predição e Correção. Na
etapa de predição é feita uma estimativa inicial da posição usando as equações que
descrevem o movimento do robô. Existem dois modelos mais utilizados na
modelagem cinemática do robô, são o modelo baseado na velocidade e o modelo
baseado na odometria, o modelo a ser utilizado depende da configuração comercial
do robô. Neste trabalho optou-se pelo modelo de odometria por ter um
equacionamento mais simples em relação ao modelo baseado na velocidade. No
modelo de odometria o deslocamento do robô é dado em função da leitura de
odometria em um intervalo de tempo, no qual o movimento do robô é composto por
uma rotação inicial δROT1, seguida por uma translação δTRANS e por uma segunda
rotação δROT2 (THRUN; BURGARD; FOX, 2005), o modelo de odometria é ilustrado
na Figura 3.5 extraída de PROBABILISTIC ROBOTICS (2005).

x , y,

 trans

 rot 2
x ' , y ' , '

 rot1

Figura 3.5: Modelo de Odometria - O movimento do robô no intervalo (t-1,t].

Já na etapa de correção, características extraídas do ambiente na forma de
dados sensoriais são comparadas com medidas estimadas, calculadas em função
de um mapa conhecido do ambiente e da posição estimada na etapa de predição.
Esta comparação também é conhecida, em inglês, como matching. Na sequência, a
posição do robô é atualizada com base no matching positivo. O Algoritmo 3,
adaptado de Thrun, Burgard e Fox (2005), mostra em detalhes as equações da
Localização baseada no EKF.
Como citado anteriormente, o EKF é um algoritmo recursivo, por isso a
estimativa de posição resultante, composta pelo vetor de estado µt e pela matriz de
covariância ∑t, é utilizada como parâmetro de entrada para a próxima iteração do
algoritmo no instante t+1.
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Algoritmo 3: Localização baseada no EKF (µt-1, ∑t-1, ut, zt, m)
Predição:
 t  g( u t ,  t  1 )

(3.2)

 t  G t  t 1 G tT  R t

(3.3)

Correção:
K t   t H tT ( H t  t H tT  Q t )  1

(3.4)

 t   t  K t ( z t  h(  t ))

(3.5)

 t  ( I  K t H t ) t

(3.6)

Retorna µt, ∑t
Onde:
 t Vetor das variáveis de estado ( x t , y t ,  t )

g (u t ,  t 1 ) Função de transição das variáveis de estado
u t Vetor de controle (δROT1, δTRANS, δROT2)
 t Matriz de covariância das variáveis de estado
G t Matriz Jacobiana de g (u t ,  t 1 )
R t Matriz de erro do modelo de movimento
K t Ganho de Kalman
H t Matriz Jacobiana de h(  t )
Q t Matriz de erro da medição
z t Vetor da medição

( rt i ,  ti , s ti )

h(  t ) Medição estimada ( rˆt , ˆt , sˆt )
i

Ht 

h(  t )
xt

Gt 

i

i

g (u t ,  t 1 )
xt 1

Detalhamento das funções g (u t ,  t 1 ) e h(  t ) :

g (u t , xt 1 )  xt 1   TRANS  cos t 1   ROT1 
g (ut , yt 1 )  yt 1  TRANS  sent 1   ROT1 
g (u t ,  t 1 )   t 1   ROT1   ROT 2
rˆti 

m j , x   t , x 2  m j , y   t , y 2

ˆti  a tan 2m j , y   t , y , m j , x   t , x    t ,

sˆti  m j,s
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Na Equação 3.2 é estimada uma posição utilizando os parâmetros δROT1,
δTRANS e δROT2, calculados com base na posição (x, y, ɵ) fornecida pela função
position2d do software Player/Stage. No ambiente simulado esta função retorna uma
posição exata do robô, logo seria suficiente como referência de localização para o
sistema de navegação. Entretanto, como um dos objetivos do trabalho é simular
uma aplicação real, erros aleatórios, proporcionais ao deslocamento, são gerados e
foram incluídos em cada uma das variáveis δROT1, δTRANS, δROT2. Os erros numéricos
gerados aleatoriamente durante a simulação podem ser negativos, positivos ou
nulos.
Na Equação 3.3 é feita a atualização da covariância utilizando a última
covariância estimada e a covariância do ruído do modelo de movimento, no caso o
modelo de odometria. Em aplicações reais o ruído da odometria é obtido
experimentalmente. Na simulação o ruído incluído é coerente com os valores reais
calculados em experimentos disponíveis na literatura. Este ruído serve para o
cálculo do valor numérico do erro de odometria utilizado na simulação.
Na Equação 3.4 ocorre o ganho de Kalman que computa o ruído de
medição. Neste trabalho o ruído da medição é incluído na distância (r) e no ângulo
(ф), obtidos a partir da posição relativa entre o landmark e o robô. O ruído e o erro
desta medição são tratados no simulador da mesma maneira que o ruído e os erros
de odometria.
Uma característica importante do EKF é que a precisão sensorial da etapa
de correção deve ser maior que a precisão da etapa de predição. Logo o ruído
simulado para a odometria é maior que o ruído simulado para a medição da
distância em relação aos landmarks.
Na Equação 3.5 é feito o cálculo da inovação que corresponde à diferença
entre os valores lidos e os valores previstos com base no mapa, conforme descrição
detalhada da função h( t ) . Na Equação 3.6 é feita a correção da covariância.
A etapa de correção é executada para cada landmark identificado pelo robô
no instante que o algoritmo é solicitado, por esse motivo quanto maior o número de
landmarks identificados pelo robô no instante t, mais precisa será a resposta do
algoritmo. Se o robô não identifica qualquer landmark no instante t, a posição é
estimada somente com base na odometria.
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nova estimativa de posição é calculada (Gaussiana magenta), uma nova medição é
obtida do ambiente na Figura 3.6e (Gaussiana ciano). Novamente, o Filtro de
Kalman combina a última estimativa com a última medição do ambiente gerando
uma estimativa atualizada representada em amarelo na Figura 3.6f.

3.4

Algoritmos de Extração de Segmentos de Linhas

Nguyen et al. (2005) fez um estudo comparativo de seis algoritmos de
extração de segmentos de linhas comumente utilizados na robótica móvel e na visão
computacional. O estudo foi baseado em experimentos utilizando dados reais
obtidos a partir de um sensor laser de medição 2D em um ambiente indoor e teve
como critérios de comparação, velocidade, complexidade, exatidão e precisão.
Segundo Nguyen et al. (2005), o Split-and-Merge é provavelmente o
algoritmo de extração de segmentos de linhas mais popular e teve origem na visão
computacional através de Pavlidis e Horowitz (1974). O Split-and-Merge também é
conhecido

como

algoritmo

de

Ramer-Douglas-Peucker

(RDP),

sugerido

independentemente por Ramer (1972) e Douglas e Pecker (1973), e também como
Iterative End Point Fit (IEPF) (RAMER–DOUGLAS–PEUCKER, 2012).
No contexto de aplicações de tempo-real o Split-and-Merge é considerada a
melhor escolha devido à sua velocidade superior entre os algoritmos testados por
Nguyen et al. (2005), sendo a primeira escolha para problemas de localização com
um mapa conhecido, onde a ocorrência de falsas linhas não é tão importante. Essa
afirmação deve-se ao fato que durante a execução do algoritmo de localização, as
falsas linhas dificilmente são computadas na estimativa da localização, pois existe
uma probabilidade menor das falsas linhas serem emparelhadas com as linhas que
compõem o mapa conhecido durante o processo de matching.
O IEPF é um algoritmo recursivo inicialmente proposto por Duda e Hart
(1973) no tratamento imagens, passou a ser aplicado na navegação de robôs
móveis por Crowley (1985, 1989). Segundo Siadat et al. (1997) o IEPF apresentouse lento quando comparado a outros algoritmos como o Successive Edge Following
(SEF) ou o Line Tracking (LT), pois necessita de um pré-processamento e de um
pós-processamento dos dados, entretanto possui um comportamento muito robusto
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Algoritmo 4: IEPF  p1 , p2 ,.., pn 
segmento s1   p1 , p2 ,.., pn 
lista L  s1 
i 1

lista de retas R   
enquanto i  tamanho L  faça
si  Li 

 p1 , p2 ,.., pm   si
linha   reta ( p1 , pm )
busca o ponto p j com e MAX de 
se e MAX  d MIN então
divida si em si1 e si 2 no ponto p j
substitua si em L por si1 e si 2
senão
calcula  i ,  i   Mínimos Quadrados ( p1 , p2 ,.., pm )
adiciona  i ,  i  a R
i  i 1

fim se
fim enquanto
merge R
retorna R
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4 METODOLOGIA

Como visto no Capítulo 1, o arranjo físico interno de um armazém é
construído em função do tipo de produto que será armazenado. Pode depender,
ainda, do espaço disponível, do fluxo interno e dos acessos para a entrada e saída
dos produtos, entre outros fatores. Nessa situação, o layout de um armazém é um
fator determinante na escolha de um modelo de localização apropriado. Este fator
torna-se mais ameno quando o armazém é construído ou adaptado para comportar
um sistema de localização ou navegação, como é caso dos primeiros AGVs ou mais
recentemente do Kiva Systems. Porém, como o objetivo, em trabalhos futuros, é
utilizar o Sistema de Auto-localização em AGVs inseridos nos processos de
armazéns existentes, é importante que o sistema seja flexível ou adaptável ao
arranjo físico do armazém que será automatizado, procurando minimizar as
adaptações no armazém existente.
Visando obter um sistema de auto-localização para AGVs mais flexível e
verificar as dificuldades de implementação de cada modelo de localização escolhido,
foram desenvolvidas duas versões de algoritmo de auto-localização independentes.
Cada versão utiliza um modelo de localização diferente e para testar cada um deles
foram construídos dois cenários. O primeiro cenário corresponde a um armazém
simulado, no qual foi testado o modelo de localização baseado em landmarks
artificiais em conjunto com outros dois sistemas: navegação e roteamento. No
segundo cenário é testada a localização baseada em features utilizando dados
sensoriais reais obtidos a partir de um robô Pioneer 3AT e um feature-based map de
um ambiente estruturado indoor. Ambos os algoritmos utilizaram os drivers do
Player/Stage para obter os dados sensoriais e o EKF para realizar a fusão sensorial.
A parte do Sistema de Auto-localização correspondente à etapa de Predição
do algoritmo de localização baseado em EKF é comum aos dois cenários, tendo
como diferencial o erro aplicado no modelo de movimento. Em ambos cenários, o
modelo de movimento escolhido foi o modelo baseado em odometria devido à
facilidade de implementação tanto no ambiente simulado como no ambiente real.
O

EKF

comporta

a

utilização

dos

dois

modelos

de

localização

simultaneamente, porém com um aumento da complexidade do algoritmo de
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localização. A utilização simultânea dos dois modelos de localização resulta em um
ganho na flexibilidade do sistema de auto-localização, já que a localização poderia
ser estimada com segurança em locais do armazém em que um dos dois modelos
de localização seria falho ou inviável de ser implementado. Entretanto, devido às
restrições de cada cenário e as hipóteses utilizadas, os modelos foram
implementados separadamente, deixando o desenvolvimento e teste do algoritmo de
localização composto por ambos os modelos para trabalhos futuros.
A descrição da modelagem e das etapas de construção de cada cenário
testado foi dividida em dois tópicos principais: ambiente simulado e ambiente real,
apresentados a seguir.

4.1

O Ambiente Simulado

Foi implementado no ambiente simulado 2D o Sistema de Auto-localização
baseado em landmarks artificiais que interage com outros dois sistemas: Navegação
Local e Roteamento, conforme mostra a Figura 4.1. O Sistema de Navegação e o
Sistema de Roteamento foram desenvolvidos em parceria com outros dois alunos do
Laboratório de Robótica Móvel do Grupo de Mecatrônica da EESC-USP. O Sistema
de Navegação Local foi desenvolvido pelo aluno de Iniciação Científica & TCC
Thales Bueno Pasqual, detalhes do funcionamento deste sistema podem ser vistos
em Pasqual (2010). Já o Sistema de Roteamento foi desenvolvido pela aluna Kelen
Cristiane Teixeira Vivaldini no trabalho de mestrado referenciado em Vivaldini
(2010).
A Figura 4.1 apresenta alguns sistemas envolvidos em uma aplicação de
AGVs de empilhadeiras em um armazém inteligente e mostra o fluxo das
informações que ocorre entre estes sistemas para concluir uma tarefa de
armazenamento ou retirada de materiais. A aplicação no modelo proposto da Figura
4.1 é composta por três sistemas: o Sistema de Roteamento, responsável por
calcular a melhor rota, evitando obstáculos previsíveis; o Sistema de Navegação
Local que executa a rota fornecida pelo Sistema de Roteamento; e o Sistema de
Auto-localização que fornece a estimativa de posição e orientação durante a
navegação.
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Fiigura 4.1: Arquitetura
A
proposta
p
pa
ara os sistem
mas envolv
vidos na aplilicação de AGVs
A
de
empilhadeir
e
ras em arma
azéns intelig
gentes.

Na arq
quitetura proposta da
a Figura 4..1 cada em
mpilhadeiraa robótica possui um
m
conjunto próp
prio de se
ensores e atuadores
s e dois sistemas embarcad
dos: Auto-localização e Navegaçã
ão Local. Tendo como
c
base
e esta arrquitetura, todas ass
emp
pilhadeiras informam regularme
ente ao Sis
stema de Roteamennto o status
s sobre ass
açõe
es executa
adas. Dess
sa forma, ttodas as rotas podem ser veriificadas glo
obalmente
e
pelo sistema de
d roteame
ento e com
mputadas de forma centralizadda de mod
do que ass
rotass possam ser recalculadas ssempre qu
ue necess
sário paraa evitar co
onflitos ou
u
otimizar trajeto
os, por exe
emplo. Enttretanto, para o expe
erimento ssimulado utilizando o
nto dinâmicco não foi testado, devido
d
à diificuldade de
d simularr
Playyer/Stage o roteamen
a exxecução dos
d
três sistemas simultanea
amente. Sendo
S
asssim, o Sistema de
e
Rote
eamento foi
f
executtado off-liine, ou seja,
s
sepa
aradamentee dos ou
utros doiss
siste
emas. Para
a simular a comuniccação entrre os siste
emas propposta na Figura
F
4.1,,
uma
a tarefa é fornecida ao Sistem
ma de Rotteamento e após suua execução off-line
e
obté
ém-se uma
a rota, a qu
ual é grava
ada em um
m log e lida
a pelo Sisttema de Navegação
N
o
Loca
al durante o experime
ento simula
ado.
O sisttema de roteamento
r
o de Viva
aldini (2010
0), baseaddo no alg
goritmo de
e
Dijksstra (1959)) e no Método de Ro
oteamento com janela de temppo (DESRO
OSIERS ett
al.,1986), rece
ebe as in
nformaçõess sobre as
a tarefas que deveem ser executadass
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(quantidade de paletes, ponto de carregamento e descarregamento, tempo de início,
etc.), baseado nestas informações determina a quantidade necessária de
empilhadeiras robóticas para executar as tarefas recebidas. A rota de cada
empilhadeira escalada para executar as tarefas é, então, calculada utilizando um
mapa topológico do ambiente. Durante este processo são previstos possíveis
bloqueios, congestionamentos e no final a rota é ajustada para otimizar o número de
manobras. As rotas calculadas são, então, enviadas para cada empilhadeira robótica
pelo Sistema de Roteamento que monitora regularmente o progresso da execução
de todas as tarefas processadas em função dos estados de cada empilhadeira
robótica (VIVALDINI, 2010).
A rota calculada pelo Sistema de Roteamento é composta por um conjunto
de pontos que correspondem a posições (x, y) no mapa topológico, denominada rota
global segundo Vivaldini (2010, p. 54). O Sistema de Navegação Local de cada
empilhadeira robótica recebe este conjunto de pontos e calcula um caminho local
para o trajeto entre os primeiros dois pontos da rota global, considerando obstáculos
inesperados observados nesta posição através das informações dos sensores,
utilizando como base o algoritmo A* (HART; NILSSON; RAPHAEL, 1968).
Comandos são enviados aos atuadores para navegar no caminho local obtido com
uma velocidade pré-estabelecida, ajustando a orientação do robô de modo a manter
a direção dentro do caminho local. Na sequência, um novo caminho local é
calculado quando o segundo ponto do trajeto local é alcançado, tendo como critério
um limiar de proximidade para avaliar se o ponto foi alcançado ou não. A partir daí,
novos caminhos locais vão sendo gerados e executados à medida que a rota global
é processada ponto a ponto pelo Sistema de Navegação Local até atingir o último
ponto da rota global.
Utilizando os dados dos sensores e o mapa do ambiente, que neste cenário
corresponde a um landmark-based map de landmarks artificiais, o Sistema de Autolocalização de cada empilhadeira robótica atualiza os valores da localização
estimada (x, y, ɵ). Este sistema funciona em paralelo aos outros sistemas, dessa
maneira a localização estimada é constantemente atualizada e registrada em
variáveis globais acessadas pelo Sistema de Navegação Local, que busca estes
valores em diversos instantes. Os valores da posição estimada (x, y) são utilizados
pelo Sistema de Navegação Local para confirmar cada ponto da rota global
percorrido durante a execução do trajeto, bem como para confirmar o destino final
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da rota global. Os valores de localização também são utilizados para verificar se a
posição do robô empilhadeira está dentro do caminho local traçado pelo Sistema de
Navegação, através de um critério de comparação, no qual o robô é considerado
fora do caminho local quando a distância entre a posição estimada com relação ao
caminho local ultrapassa um limite pré-estabelecido. Caso a empilhadeira robótica
seja considerada fora do trajeto previsto no caminho local, o Sistema de Navegação
Local corrige o trajeto em andamento alterando a orientação da empilhadeira
robótica em direção ao caminho local até que a posição estimada seja considerada
dentro do caminho local. Para calcular a amplitude necessária nesta variação da
orientação, o Sistema de Navegação Local utiliza como referência a orientação
estimada ɵ da empilhadeira robótica, que também é fornecida pelo Sistema de Autolocalização.
A seguir, serão apresentadas as etapas de implementação deste cenário,
tendo como foco os detalhes de implementação do Sistema de Auto-localização e as
hipóteses utilizadas, que são: inserção do modelo do armazém inteligente no
ambiente simulado, construção do featured-based map de landmarks artificiais e a
localização utilizando os dados sensoriais fornecidos pelo Player/Stage.

4.1.1 Representação do Armazém Inteligente

O ambiente simulado representa um armazém inteligente de 30 x 50m. A
simulação deste ambiente tem como objetivo buscar a solução mais adequada a
esta aplicação, bem como analisar a viabilidade do sistema em armazéns já
existentes, que podem ser reproduzidos no simulador. A simulação foi realizada no
Linux Ubuntu usando o software de simulação Player/Stage. A partir de um modelo
de armazém próximo do real é desenhada um planta baixa 2D, que é convertida em
imagem (Figura 4.2) e interpretada em escala pelo simulador para gerar um modelo
virtual do armazém. O modelo virtual fornece as informações sobre as fronteiras do
armazém e as áreas inacessíveis pelas empilhadeiras robóticas.
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Figu
ura 4.2: Imagem da pla
anta 2D do a
armazém in
nteligente uttilizado na ssimulação.

4.1.2 Inc
clusão dos
s Landmarks Artific
ciais

ar o EKF, noventa
n
e ccinco land
dmarks fora
am incluídoos no amb
biente
Para simula
ocalização conhecida
a para serrem detecttados
simulado de forma estruturada e com lo
mulação. A informaçã
ão sobre o posicionaamento de cada
pelo robô móvel durrante a sim
ão ao robô
landmark em relaçã

( rtit ,  ti , s ti )

é calculada
a de acord
do com a ssua localiz
zação

m
e utilizada dura
ante a exec
cução do EKF.
E
O co njunto form
mado
( m j , x , m j , y , m j ,s ) no mapa
pelas loca
alizações de
d cada lan
ndmark (m
ap.
m j , x , m j , y , m j ,s ) forma o landmarkk-based ma
Como o am
mbiente sim
mulado corrresponde a um arma
azém tem--se a vanta
agem
do espaço
o estrutura
ado, isto diminui o n úmero de manobras
s de mudannça de dirreção
executada
as pelo ro
obô durante a execu
ução de su
ua rota, co
onsequenttemente oc
corre
uma redu
ução no acumulo
a
de erro de
e odometriia. Porém, este tipoo de ambiente
também ttem um esspaço limittado nos ccorredores
s, logo, um
ma perda dda localiza
ação,
mesmo qu
ue temporá
ária, pode resultar em
m colisão com
c
as pra
ateleiras ouu as pared
des.
Por essa ra
azão, os la
andmarks foram disttribuídos nas
n áreas navegáveis de
acordo co
om o alcance do se
ensor de d
detecção de
d modo que
q
durantte a simulação
espera-se
e que o rob
bô possa id
dentificar a
ao menos um
u a cada instante t. Foi utiliza
ado o
driver fidu
ucial do software
s
Player/Stag
P
ge para simular
s
os
s landmarkks, este driver
d
permite a configuraçção do alc
cance do se
ensor de detecção
d
simulado
s
e a identific
cação
individual de cada landmark
k. A Figu ra 4.3 ap
presenta uma
u
partee do amb
biente
ea é possíível visuali zar nove landmarks
l
, sendo quue, no instante
simulado, nesta áre
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repre
esentado na figura
a, quatro são dettectados, e destess quatro, três são
o
reco
onhecidos (identificad
(
dos) pelo sseu número
o de id. (3, 4 e 9).

Ideentificado

Dettectado

Landmark

Figurra 4.3: Land
dmarks inse
eridos no am
mbiente sim
mulado.

Além do
d driver fiducial,
fi
tam
mbém fora
am utilizado
os os driveers do Player/Stage::
stag
ge, position
n2d e laserr. O driver stage é uttilizado para a simulaação, o po
osition2d é
resp
ponsável po
or fornecer os dadoss de odom
metria e o driver
d
laserr é requerrido para o
funccionamento
o do fiducia
al.

4.2

O Ambie
ente Real

O algo
oritmo do Sistema d
de Auto-lo
ocalização proposto foi testad
do em um
m
amb
biente indoor real utilizando os elementos
s da Figurra 4.4. Bassicamente, esta fase
e
expe
erimental foi
f dividida
a em duass etapas principais:
p
construçãão do featture-based
d
map
p e coleta dos dado
os sensoria
ais paro o teste do
o algoritmoo de localiização 2D
D
utilizzando o Pla
ayer/Stage
e.
A etap
pa de cons
strução do
o feature-b
based map
p foi realizzada a partir de um
m
dese
enho de pllanta baixa
a, ajustado
o conforme
e as cotas construtivvas reais, que foram
m
med
didas e registradas em
m um esbo
oço da planta baixa. A junção ddas informações doss
dois desenhoss de plantta baixa rresultou em
m um ma
apa 2D noo formato CAD. Em
m
segu
uida, o ma
apa 2D foi utilizado como refe
erencial pa
ara o cálcuulo da pos
sição e da
a
orien
ntação dass características inccluídas no feature-ba
ased map.. Os detalhes deste
e
proccesso são mostrados
m
s no item 4 .2.1.
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O funcionam
mento da plataforma
a de hardw
ware formada peloss elemento
os da
Figura 4.4 e os drivers
d
do Player/Sta
age utiliza
ados para a coleta de dados do
ambiente real, bem
m como o pós-proces
p
ssamento destes, sã
ão apresenntados no item
4.2.2.

Figura 4.4:: Configuraçção geral do
d experime
ento para o teste do Alg
goritmo de A
Auto-localiz
zação
2D no amb
biente indoo
or real.

onstrução do feature
e-based m
map
4.2.1 Co

Como frisad
do no Capíítulo 2, o fo
ornecimen
nto do map
pa do ambiiente é um
m prérequisito para o fun
ncionamen
nto do algo
oritmo de auto-localização. Neeste cenárrio, o
necido é um mapa do
d tipo featture-based
d map. Dife
erentemennte do map
pa de
mapa forn
grid, o fea
ature-base
ed map é composto
c
por uma liista de carracterísticaas do ambiente
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pré-sselecionad
das com o registro da posiçã
ão e da orientação
o
o de cada
a uma em
m
relaçção ao sisttema de co
oordenada
as global es
scolhido.

0
X

Y

F
Figura
4.5: Ambiente
A
re
eal – Sistem
ma de coordenadas glob
obal escolhid
do.

Em am
mbientes reais,
r
a esscolha da posição e da orientaação do sistema
s
de
e
coorrdenadas global
g
é livre. Desta
a forma, para
p
o exp
perimento com dado
os reais, a
posiçção da oriigem e os eixos X e Y, do sis
stema de coordenada
c
as, foi esc
colhida em
m
funçção dos tra
ajetos plane
ejados parra o experimento e, também, dde modo a favorecerr
o cá
álculo da posição e da orien
ntação das
s características a serem ins
seridas no
o
featu
ure-based map. A localização do sistema
a de coord
denadas g lobal esco
olhido para
a
o exxperimento
o com dado
os reais é mostrado na Figura 4.5, a impportância da
d posição
o
destte sistema com relaçã
ão ao Map
pa 2D será
á mostrada mais adiaante neste capítulo.

Figura 4.6: Detalhe do desenh o de projeto
o da planta baixa do prrimeiro pav
vimento do
o da Engenh
haria Mecattrônica da EESC
E
– USP
P.
Prédio
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Te
endo em vista que erros na construçã
ão do mapa do am
mbiente irã
ão se
propagar durante o processo de auto-lo calização, tem-se qu
ue, a precissão do sistema
de auto-lo
ocalização irá depend
der da preccisão do mapa
m
fornecido.
O ambiente
e escolhido
o para o te
este do algoritmo de
e localizaçção com dados
reais corrresponde ao
a 1° pavim
mento do Prédio da Engenharria Mecatrôônica da EESC
E
– USP. O Mapa 2D
D do ambiente real ffoi obtido a partir do
o desenhoo de projetto da
planta baixa da Figura 4.6, se
endo ajusttado confo
orme as co
otas reais oobtidas a partir
de medição manua
al utilizando uma tre
ena. A Figura 4.7 mostra
m
o essboço utilizado
para regisstrar as me
edidas cole
etadas dura
dição manual do ambbiente real.
ante a med

Figurra 4.7: Esbo
oço da plantta baixa com
m as medid
das reais obbtidas.

A necessida
ade de aju
uste deve-sse ao fato de que o desenho dde planta baixa
b
nem semp
pre contem
mpla os de
esvios da cconstrução
o em relaçã
ão ao projeeto origina
al por
diversos motivos, entre ele
es o fato dos des
svios não serem ssuficientem
mente
dade da co
onstrução civil, logo,, nem sem
mpre são reegistrados. Por
relevantess na qualid
outro lado, mesmo
o que os desvios fossem registrados
r
s, não neecessariam
mente
implicariam na atua
alização do
d desenh
ho da plan
nta. Os principais ddesvios po
odem
ocorrer no
o acabame
ento e pos
sicionamen
nto das parredes interrnas, tal coomo o reboque
e a coloca
ação de azulejos, be
em como na instalaç
ção de portas, divisóórias e jan
nelas,
entre outrros.
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Em um ambiente interno estruturado, ou seja, com paredes e divisórias
internas, nem sempre é possível medir de forma direta os valores de posição e
orientação de uma característica em relação ao sistema de coordenadas global.
Estes valores são calculados em função de duas ou mais cotas e por esse motivo,
durante a medição manual do ambiente, é importante considerar todas as cotas
construtivas necessárias para o cálculo indireto da posição e da orientação dos
features do ambiente relevantes para a navegação do robô móvel no ambiente real.
A altura do sensor de medição laser montado no robô móvel também foi
considerada durante a medição manual, descartando os ressaltos das paredes que
não seriam lidos pelo sensor. Objetos, tais como extintores de incêndio e lixeiras
também não foram considerados na construção do Mapa 2D. O diagrama da Figura
4.8 ilustra o procedimento adotado para a obtenção do Mapa 2D, iniciando com o
desenho de projeto até a obtenção do feature-based map.

Desenho de
Planta Baixa

Esboço da
Planta Baixa

Cotas
Reais
Cotas
Projeto

Ajuste do
Desenho de
Planta Baixa

Mapa 2D
Ambiente Real
CAD

Cotas
Relativas

Feature-based
Map

Figura 4.8: Construção do Mapa 2D e do Feature-based Map.

As cotas relativas mencionadas na Figura 4.8 foram calculadas de forma
direta utilizando as próprias ferramentas do software de desenho que fornecem a
distância entre dois objetos ou pontos. Antes deste cálculo foi preciso definir a área
do mapa 2D que será utilizada durante os experimentos com o robô móvel real, para
então selecionar as características do ambiente que irão fazer parte do featurebased map. Este procedimento descarta características que não seriam utilizadas
pelo algoritmo de auto-localização durante o processo de Matching e que
sobrecarregam o algoritmo.
A Figura 4.9 mostra o Mapa 2D no formato CAD. As paredes de alvenaria
são representadas na cor azul e as divisórias internas na cor vermelha, algumas
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linhas em
m ambas as cores re
epresentam
m portas fe
echadas ou
u acessos restritos. Será
possível vvisualizar melhor
m
a marcação
m
d
das áreas restritas, após
a
a deffinição da área
navegáve
el delimitad
da para os experimen
ntos.

Figura 4.9: Mapa 2D
D no formatto CAD, em
m escala aprroximada de
e 1:200, ob tido a partirr da
planta baixa após ajusste das cota
as de constrrução.

A área nave
egável delimitada pa
ara o expe
erimento com
c
o robôô móvel re
eal é
ilustrada n
na Figura 4.10,
4
as árreas extern
nas não foram consid
deradas noo escopo deste
d
trabalho, por isso não
n
foram classificad
das. A cor verde representa aas áreas livres
l
gação do robô
r
duran
nte o expe
erimento de
d localizaação, esta área
utilizadas na naveg
correspon
nde princip
palmente aos corre
edores. Os
s locais com
c
acessso restrito são
representados na cor
c amarela, tais com
mo o poço
o do elevador e as eescadas. A cor
cinza indica os seto
ores nos quais o rob
bô móvel estaria
e
apto
o a circula r, porém fo
oram
excluídos dos trajettos planeja
ados para o experim
mento de lo
ocalizaçãoo em funçã
ão do
grande nú
úmero de objetos
o
não
o mapeado
os.
O
Objetos não
o mapeado
os restringe
em a circu
ulação do robô
r
móveel e dificulta
am o
processo de localiza
ação base
eado em la
andmarks naturais
n
mapeados a partir de uma
planta ba
aixa. Grande parte dos landm
marks natu
urais map
peados dee um ambiente
interno co
orresponde
e às pared
des, por e
esse motiv
vo, os obje
etos não m
mapeados, tais
como móvveis de esscritório, ob
bstruem o campo de
e visão do sensor lasser, reduz
zindo,

555

assim
m, a proba
abilidade de
d um land
dmark ser reconhecid
r
do e compuutado pelo
o algoritmo
o
de a
auto-localizzação dura
ante o proccesso de Matching.
M

F
Figura
4.10
0: Classifica
ação das áre
eas navegá
áveis no Maapa 2D.

Ainda restam du
uas etapa
as no plan
nejamento do experiimento, re
elativas ao
o
map
pa 2D, a esscolha das caracteríssiticas que serão inclluídas no ffeature-bas
sed map e
a de
efinição do
o trajeto do
o robô móvvel. O trajeto do rob
bô terá com
mo ponto de partida
a
um local próxiimo à orig
gem do sisstemas de
e coordena
adas globaal escolhid
do e como
o
m
loca
al de partid
da. O robô
ô móvel inic
ciará e term
minará o trrajeto com
m
pontto final o mesmo
uma
a posição inicial
i
e um
ma posiçã
ão final, respectivamente, próxximas uma
a da outra,,
mas não necesssariamente coincide
entes.
Inicialm
mente foi previsto
p
um
m único trajeto para a coleta dde dados sensoriaiss
do a
ambiente de
d modo que o rob
bô móvel transitasse
e em todaa a área navegávell
dem
marcada. Entretanto,
E
a carga das bate
erias do robô
r
não foi suficiente para
a
completar o trrajeto prev
visto e aca
abou send
do realizad
do em duaas etapas com uma
a
para
ada interme
ediária para a recarg
ga das ba
aterias. Parra obter um
m registro de dadoss
conttínuo um segundo
s
trrajeto redu
uzido foi executado
e
com suceesso em uma
u
única
a
etap
pa. O registtro de dados, mais cconhecido como
c
log, precisa seer contínuo
o durante o
teste
e do algorittmo implem
mentado. D
Deve-se frisar que es
ste não é uum requisitto, mas foii
uma
a prática adotada
a
pa
ara evitar que erros
s na junçã
ão dos loggs de duas
s ou maiss
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etapas fo
ossem con
nfundidos com erross na impllementação do Sisttema de AutoA
localizaçã
ão.
Após o testte do algo
oritmo, log
gs de amb
bos os trajetos foram
m utilizado
os na
obtenção e análise dos resulta
ados. O prrimeiro trajjeto planejado é ilusttrado na Figura
4.11 e o ttrajeto redu
uzido para
a a obtençã
ão de um log contínuo é mosttrado na Figura
4.12.

PARADA

PARTIDA /
CHEGADA

F
Figura
4.11: Trajeto pla
anejado – Experimento
E
N° 01.

PARTIDA /
CHEGADA

F
Figura
4.12: Trajeto pla
anejado – Experimento
E
N° 02.
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Na Fig
gura 4.11 o trajeto pllanejado é indicado por setas de duas cores:
c
azull
escu
uro e pretto, o obje
etivo é diiferenciar o trajeto de cada etapa do
o primeiro
o
expe
erimento. A etapa um
m, represe
entada na cor azul escuro,
e
corrresponde ao trajeto
o
que inicia no ponto
p
de partida e te
ermina na parada
p
inte
ermediáriaa para a re
ecarga dass
bate
erias. Neste trabalho
o o trajeto,, indicado através de
d setas, nnão repres
senta uma
a
rota ou caminh
ho a ser se
eguido, e ssim o sentido de fluxo
o da naveggação, sen
ndo assim,,
ante os experimentos
s o robô m
móvel foi conduzido
c
preferenccialmente através
a
do
o
dura
espa
aço no meio dos corredores pa
ara tornar a navegaç
ção mais ssegura e co
onfortável..
Uma
a visão do ponto de partida
p
no a
r
é mos
strada na F
Figura 4.13
3.
ambiente real

Figura 4.1
13: Ponto de
e partida do
os trajetos planejados
p
para
p
os expperimentos 1 e 2.

A esco
olha do tip
po de cara
acterística
as do Map
pa 2D quee serão inc
cluídas no
o
featu
ured-based
d map irá depender
d
d
da program
mação da etapa
e
de M
Matching do
d Sistema
a
de A
Auto-localizzação utiliz
zado. Nes ta etapa as
a caracterrísticas ext
xtraídas do
o ambiente
e
são comparad
das com as
a caracte
erísticas mapeadas,
m
sendo asssim, para que este
e
proccesso ocorrra com sucesso, as caracterís
sticas extra
aídas têm qque ser co
ompatíveiss
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coordenadas do robô móvel. Sendo necessária uma compensação no cálculo dos
pontos, quando a origem do sistema de coordenas do robô móvel não coincide com
a origem do sistema de coordenadas do sensor de medição laser em posição e/ou
orientação.
A Figura 4.14 mostra a montagem do sensor de medição laser 2D na
plataforma do robô móvel, nesta configuração, o plano geométrico, contendo os
pontos lidos por este sensor no sistema de coordenadas do robô móvel, será
paralelo ao plano horizontal do ambiente real.
Deste modo, o robô móvel irá interpretar o ambiente real a partir de um
conjunto de pontos coplanares e o ambiente, então, será reconhecido através das
formas geométricas 2D extraídas desse conjunto. As formas geométricas são
obtidas pela segmentação dos pontos lidos pelo sensor de medição laser 2D,
utilizando um critério de validação para conectar os pontos entre si. Sendo assim,
qualquer forma geométrica resultante que reflita uma construção geométrica
encontrada no ambiente real, pode caracterizar o ambiente e transformar-se em um
feature.
Ambientes indoor distintos possuem padrões construtivos comuns, tais como
pilares, paredes e portas, que são elementos padronizados na construção civil. No
plano horizontal estes elementos construtivos podem ser caracterizados por linhas
geométricas horizontais. Por esse motivo, neste trabalho, o conjunto ou tipo de
características escolhidas, a serem extraídas do ambiente real e incluídas no
feature-based map, serão as linhas geométricas horizontais. O algoritmo específico
adotado para extrair este tipo de característica do ambiente é conhecido como
algoritmo de extração de linhas.
O algoritmo de extração de linhas é um componente do algoritmo de
localização utilizado neste trabalho, e tem como objetivo gerar os dados de entrada
do processo de Matching. Sendo assim, para que o feature-based map seja
compatível com este algoritmo durante o loop de comparação do processo de
Matching, devem ser selecionadas apenas linhas geométricas do Mapa 2D como
landmarks naturais.
A Figura 4.15 mostra as linhas geométricas inicialmente escolhidas para
compor o feature-based map, que são diferenciadas das outras linhas do mapa pela
cor verde. Foram selecionadas somente linhas localizadas dentro da área navegável
com o objetivo de facilitar o loop de comparação do processo de matching. O
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Tanto na planta baixa original como no Mapa 2D, ajustado conforme as
medidas reais, constatou-se que as paredes e divisórias são perpendiculares entre
si. Esta peculiaridade facilitou o cálculo do parâmetro α, após a escolha estratégica
dos eixos do sistema de coordenadas global.
Como se pode ver na Figura 4.15, as linhas geométricas escolhidas no
Mapa 2D são paralelas ou são perpendiculares em relação ao eixo XGLOBAL. A
vantagem oferecida pela facilidade de construção do feature-based map, devido ao
padrão na orientação das linhas, resulta em um redução de precisão na correção da
estimativa de localização, já que o EKF fará a correção da estimativa de localização
em função dos parâmetros (r, α). Em outras palavras, tomando como exemplo o
sistema de coordenadas global escolhido, se no instante t o robô reconhece
somente linhas paralelas ao eixo XGLOBAL, será corrigida a posição do robô móvel
apenas em relação ao eixo YGLOBAL.
Por essa razão, durante a seleção das linhas geométricas no mapa 2D
devem ser escolhidos landmarks naturais paralelos ao eixo XGLOBAL e landmarks
naturais paralelos ao eixo YGLOBAL equilibradamente, pois a posição dos landmarks
naturais escolhidos irá influenciar na precisão da posição estimada após a etapa de
Correção do Sistema de Auto-localização.
Formas geométricas complexas podem corrigir a posição com relação aos
dois eixos do sistema de coordenadas global, porém ocorrem em menor número no
ambiente, podendo chegar a ser únicas. Logo, quando são reconhecidas pelo
algoritmo de extração de características do ambiente, tem-se uma facilidade no
processo de Matching. Durante este processo cada característica extraída do
ambiente é comparada com todas as características mapeadas (loop de
comparação), se correspondida com alguma característica mapeada é utilizada na
próxima etapa do algoritmo de localização.
Já formas geométricas simples, tais como linhas, ocorrem em maior número,
podendo haver múltiplas formas do mesmo tipo no ambiente e também múltiplas
formas do mesmo tipo mapeadas. Desse modo quando uma característica extraída
é comparada com as características mapeadas podem surgir diversas opções de
casamento com probabilidades diferentes para a correspondência entre as
características e que dependem da localização estimada do robô móvel.
Se uma forma geométrica é única no mapa o processo de Matching é direto,
ou seja, independe da localização estimada atual do robô móvel. Entretanto, isto
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pode demandar um algoritmo de extração com um grau de complexidade muito
elevado, que pode comprometer o desempenho do algoritmo de auto-localização.
Além disso, o ambiente deverá conter estas formas de identidade única para que o
processo de Correção seja bem sucedido.
Por esse motivo, na prática são utilizadas as formas geométricas mais
simples, as quais aparecem em abundância em ambientes indoor. Para
corresponder uma característica lida com uma característica mapeada é aplicada
uma tolerância para a diferença entre os valores dos parâmetros da forma
geométrica lida e os valores dos parâmetros da forma geométrica virtual construída
com base na posição estimada atual do robô móvel.
A tolerância de correspondência escolhida irá determinar a robustez do
sistema de auto-localização de duas maneiras. Se a tolerância aplicada for muito
alta tem-se um aumento na probabilidade de corresponder erradamente uma
característica lida com uma característica mapeada. Por outro lado, se a tolerância
escolhida for muito baixa, quando o erro acumulado na posição estimada ultrapassar
a tolerância aplicada não ocorrerá correspondência de uma característica lida que
está mapeada, consequentemente, a posição não será corrigida nesse instante.
Uma tolerância maior também permite a retomada da estimativa de posição após um
“salto” na estimativa de posição ocasionado por erros não previstos no mapa, nos
dados sensoriais ou no processamento do algoritmo.
Seguindo este raciocínio, conclui-se que dependendo da posição relativa
entre cada característica mapeada pode-se aplicar com segurança uma tolerância
de correspondência individual para cada característica sem ter perdas significativas
na robustez do algoritmo de localização. Esta tolerância individual poderia ser
registrada no feature-based map junto com os parâmetros geométricos que definem
a característica inserida no feature-based map. Resumindo, pode-se dizer que a
escolha da tolerância de correspondência aplicada deve ser coerente com a
construção do feature-based map, se possível definido de forma conjunta.
Considerando as questões envolvidas na definição de uma tolerância de
correspondência, não é recomendado incluir no feature-based map, landmarks
naturais posicionados, entre si, a uma distância menor ou igual ao valor atribuído
para a tolerância de correspondência aplicada.
As linhas não recomendadas são indicadas na Figura 4.16 e diferenciadas
pela cor roxa. Uma linha não recomendada foi inserida inicialmente propositalmente
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fornecidas de forma direta sem a necessidade de cálculo, através de comandos
disponíveis na própria ferramenta CAD.

Linhas Horizontais

Linhas Verticais

id.

r (m)

α (rad)

id.

r (m)

α (rad)

01

-0,83

π/2

10

4,07

0

02

0,00

π/2

11

4,27

0

03

1,56

π/2

12

8,27

0

04

2,39

π/2

13

9,15

0

05

5,91

π/2

14

9,19

0

06

7,66

π/2

15

10,07

0

07

7,67

π/2

16

10,68

0

08

7,70

π/2

17

13,30

0

09

12,33

π/2

18

14,18

0

19

14,21

0

20

14,22

0

21

14,25

0

22

14,27

0

23

15,72

0

24

15,73

0

25

16,54

0

26

18,20

0

27

18,97

0

28

19,08

0

29

19,12

0

30

20,00

0

31

21,63

0

32

24,14

0

Quadro 4.1: Feature-based map composto por características do tipo linhas geométricas
definidas em função dos parâmetros (r, α).

Os valores do conjunto de parâmetros (r, α) em função do sistema de
coordenadas global são apresentados no Quadro 4.1. O conjunto é formado pelos
segmentos de linhas pertencentes ao feature-based map após o teste do Sistema de

655

Auto
o-localizaçã
ão com o conjunto i nicial. O te
este inicial demandoou ajustes no mapa,,
bem
m como a inclusão
o de novo
os feature
es, inclusive algun s inicialm
mente não
o
reco
omendadoss. No Qua
adro 4.1 ffoi atribuíd
da uma id
dentificaçãoo (id) a cada
c
linha
a
geom
métrica rep
presentada
a pelos pa
arâmetros (r, α), esta
a identificaação é utiliizada pelo
o
algoritmo de localizaçã
ão durante
e o proc
cesso de Matching para validar uma
a
corre
espondênccia entre uma
u
caraccterística lida e um feature m
mapeado. O feature-base
ed map final é compo
osto pela l ista de fea
atures, cad
da um com
m uma identificação e
seuss respectivvos valores
s de (r, α).

4.2.2
2 Coleta dos dados
s sensoria
ais reais e pós-proc
cessamen
nto

Figura 4
4.17: Robô móvel
m
Pioneer 3-AT.

Para a coleta dos dados se
ensoriais re
eais foi utilizado o roobô móvel Pioneer 3-AT d
da Figura 4.17
4
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m
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aser 2D S
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S-200 e um
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V
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m convers
sor Serial- USB. O sensor
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segundo notebook HP G42-2
215BR que
e se comu
unica com o noteboook montad
do no
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o Player/Sttage.
A montagem
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n
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ade é
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Figura 4.18: Posiccionamento do roteado
or wireless para
p
a coletta dos dadoos sensoriaiis.

O algoritm
mo de au
uto-localiza
ação nece
essita que seja ffornecida uma
localizaçã
ão inicial para calcular a primeira estimativa
a de locaalização, esta
dependên
ncia é uma desvanttagem com
mum aos algoritmos
s baseadoos no Filtrro de
Kalman e suas varriações. Além disso , o proces
sso de Ma
atching tam
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o estimada
a para corrresponder os landmarks naturrais mapea
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As Figuras 4.19 e 4.20 mostram as medidas coletadas em milímetros para o
cálculo da posição inicial no ponto de partida dos experimentos n° 01 e n° 02,
respectivamente. Como a localização deve ser fornecida na mesma base do sistema
de coordenadas global, foi calculada medindo a distância da plataforma do robô
móvel em relação a alguns elementos do ambiente próximos à origem do sistema de
coordenadas global. Devido à medição ter sido feita somente com o auxílio de uma
trena, tem-se um desvio com relação à localização real por conta da precisão das
medidas, principalmente em relação ao cálculo da orientação inicial do robô móvel.
Entretanto, sendo este desvio inferior à tolerância de correspondência aplicada, a
posição é gradativamente corrigida pelo algoritmo de auto-localização a cada
update.
Para a criação de um log durante a coleta de dados do ambiente utilizou-se
o driver writelog e para a leitura dos dados sensoriais em tempo real a partir do log,
o driver readlog, ambos do Player/Stage. Além destes, também foram necessários
os drivers position2d e laser para a leitura dos valores da odometria e do conjunto de
pontos do sensor de varredura laser, respectivamente, sendo necessários tanto para
a leitura de dados do ambiente como para o pós-processamento dos dados a partir
do log.
Com o feature-based map e o log contendo os dados sensoriais, adquiridos
no ambiente indoor real, em mãos, o Sistema de Auto-localização desenvolvido em
Linguagem C, utilizando as bibliotecas do Player/Stage, é finalmente testado e o
feature-based map é ajustado. Os resultados obtidos no teste final do Sistema de
Auto-localização, após ajustes no mapa e nas tolerâncias de correspondência, são
apresentados e comentados no item 5.2 do capítulo a seguir.
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5 RESULTADOS

Os algoritmos desenvolvidos foram testados nos dois cenários apresentados
no capítulo 4 (Ambiente Simulado e Ambiente Real) com o objetivo de validar o
Sistema de Auto-localização proposto. Os resultados obtidos em cada cenário serão
apresentados neste capítulo em dois tópicos principais.
No Ambiente Simulado, o algoritmo de localização foi executado em paralelo
aos algoritmos de navegação e roteamento, fornecendo valores de posição e
orientação para o algoritmo de navegação checar os pontos intermediários da rota.
Os valores de posição e orientação fornecidos pela odometria do Player/Stage, a
odometria acrescida de erros e os valores estimados pelo EKF foram armazenados
em um log. Além desses valores, também foram registrados no log os landmarks
detectados e identificados a cada update do EKF, permitindo a obtenção de um perfil
de localização e de visibilidade dos landmarks durante o trajeto executado. A análise
deste perfil será apresentada no item 5.1.
No item 5.2 é apresentado um comparativo entre a localização fornecida
somente com base na odometria e a localização fornecida pelo EKF para cada
trajeto testado no Ambiente Real. Não é feito um comparativo em relação à
localização real do robô móvel devido à falta de um sistema mais preciso durante o
experimento que forneça esta informação.

5.1

Resultados do Ambiente Simulado

O algoritmo de localização baseado no EKF foi implementado em
Linguagem C utilizando as bibliotecas disponíveis no software Player/Stage, que
emulam a comunicação entre os dispositivos e sensores do robô configurado para o
ambiente simulado (um armazém, onde ocorrem operações de carga e descarga). O
algoritmo de roteamento calcula a melhor rota para a empilhadeira robótica,
fornecendo uma série de pontos intermediários (conhecidos, em inglês, como
waypoints) que são interpretados e validados pelo algoritmo de navegação, que
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Figura 5.1: Tarefa
T
simullada de carrga e descarga utilizando o Playerr/Stage.

Durante a simulação
s
o EKF m
mostrou-se bastante robusto eem relação
o aos
a, já que o robô n
não colidiu
u com as paredes ou pratele
eiras,
erros de odometria
ada e os va
alores calc
culados pelo filtro proobabilístico
o não
manteve a rota pré--determina
divergiram
m. O Quad
dro 5.1 apresenta o erro mínim
mo e máximo, a méédia e o de
esvio
padrão en
ntre a loca
alização simulada re
eal (sem erro)
e
e a lo
ocalização estimada pelo
EKF. Pod
de-se ver no
n Quadro 5.1 que o erro máx
ximo de posição no pplano XY foi
f de
5,7cm no eixo X e 3,7cm
3
no eixo
e
Y, e o erro máx
ximo de orientação fooi de 0,285
5rad,
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todo
os em rela
ação ao sistema
s
de
e coorden
nadas glob
bal. O errro mínimo
o dos trêss
parâ
âmetros fo
oi zero. O ângulo de orienttação foi o que aapresentou
u a maiorr
varia
abilidade já
á que o desvio padrã
ão encontra
ado foi notavelmentee superior à média.

X (m
m)

Y (m)

Theta (rad)

M
Min.

0

0

0

M
Máx.

0,05
57

0,037

0,285

Mé
édia

0,02
20

0,012

0,0015

Desvio
o Padrão

0,013
38

0,0136

0,01569

Qu
uadro 5.1: Diferença
D
e
entre a locallização Rea
al e a EKF (e
(erro absolu
uto).

Os valores de posição
p
arrmazenado
os no log durante a execução do EKF
F
foram
m plotadoss em escala e são m
mostrados nas Figura
as 5.2, 5.33 e 5.4. A Figura 5.2
2
mostra aos va
alores de posição
p
gerrados pelo
o Player/Sttage atravéés de sua função de
e
odom
metria. Já na Figura
a 5.3 são a
apresentad
dos os valores de poosição gerrados pelo
o
Playyer/Stage acrescidos
a
s de erro aleatório e na Figura 5.4 os valores de
d posição
o
retorrnados pe
elo EKF. Nas
N
três figuras os
s valores formam uum traçado que se
e
apro
oxima do trrajeto do ro
obô empilh
hadeira durrante o tes
ste.

Figura 5.2
2: Valores d
de posição gerados
g
pelo Player/S
Stage.
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Em função do erro ale
eatório adiicionado à odometria
a ser branddo e previs
sível,
não é po
ossível vissualizar gra
ande diferrença entrre os traje
etos azul (Figura 5.2) e
vermelho (Figura 5.3). Por outro lado, vvisando torrnar o erro gerado m
mais próxim
mo do
ulado tendo
o como refe
ferência o deslocame
d
ento, ou seeja, nos tra
ajetos
real, o errro foi calcu
retilíneos onde ho
ouve apen
nas desloccamento no
n eixo X,
X por exeemplo, o erro
calculado gerou dife
erença som
mente nes ta variação
o, desse modo
m
os vaalores plottados
no trajeto
o retilíneo acabam
a
se
e sobrepon
ndo. Além disso, a escala
e
dass três figurras é
desfavorá
ável

à

v
visualização
o das

d
diferenças

nos

tra
ajetos,

meesmo

quando

sobreposttas, já que
e as figura
as represe
entam um ambiente
e de 50 x 30m e o erro
máximo e
encontrado
o na estim
mativa do EKF foi de 5,7cm no
n eixo X,, por exem
mplo,
como visto no Quad
dro 5.1.

Figura 5
5.3: Valoress de posição
o gerados p
pelo Player//Stage com adição de eerro aleatórrio.

O
Os mesmo
os motivos
s se apliicam ao traçado verde
v
(Figgura 5.4) que
correspon
nde aos va
alores estim
mados pelo
o EKF. Alé
ém disso, o EKF nãoo deveria gerar
g
uma estim
mativa piorr do que a gerada p
pela odom
metria, já que a sua ffunção é obter
o
uma estim
mativa me
elhor utiliz
zando os landmarks
s. Adiciona
almente, a ausência
a de
pontos ve
erdes na Figura 5.4 que
q imita u
um gráfico,, em locais
s longes aoo trajeto, in
ndica
que o EKF
F não gero
ou valores de posição
o absurdos, tal fato significaria
s
a uma falha
a nos
cálculos d
do código em
e linguag
gem C ou na modela
agem mate
emática daas equaçõe
es do
algoritmo do EKF,, ou simp
plesmente um bug no Sistema de A
Auto-localiz
zação
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prop
posto. Sendo assim, a ausênc ia de “pon
ntos verdes
s isolados”” mostra que
q o EKF
F
foi ro
obusto durrante o testte.

Figura
a 5.4: Valore
es de posição estimado
os pelo EKF
F.

O Qua
adro 5.2 ap
presenta u ma análise
e do núme
ero de landdmarks dettectados e
identificados durante
d
o trrajeto simu
ulado e tem
m como ob
bjetivo avaaliar de mo
odo geral a
distrribuição (q
quantidade
e e posicio
onamento)) dos land
dmarks noo ambiente
e. Em um
m
siste
ema de AG
GVs real um
u número
o baixo de
e landmarrks pode reesultar na perda da
a
localização e um núme
ero alto cu
ustos na implantaçã
ão e man utenção. Durante o
eto pelo menos
m
um landmarkk foi detec
ctado pelo robô, senndo que em
e algunss
traje
ponttos foram detectados dez sim
multaneame
ente, considerando ttodo o percurso em
m
méd
dia 5,4 fora
am detectad
dos.
A colu
una Identifficados no
o Quadro 5.2 mostrra os landdmarks ide
entificadoss
dura
ante a simulação. Um
m landmarrk pode se
er detectad
do, mas nãão necess
sariamente
e
identificado, issto reflete a situação
o em que o robô “sabe” que existe um landmarkk
denttro do alccance de seu senssor, mas não tem informaçõ es suficie
entes para
a
identificar qual é o landm
mark mape
eado que está sendo “visto”. D
Desse mod
do, o EKF
F
erá utilizar os landm
marks identtificados para
p
melhoorar a estimativa de
e
somente pode
q
ma
aior o núm
mero de landmarks i dentificado
os a cada
a
localização. Na teoria quanto
insta
ante, melh
hor seria a estimativva resultante gerada pelo EK
KF, entreta
anto seria
a
nece
essário um
m número exaustivo
e
d
de testes, preferencia
p
almente, coom dados reais para
a
obte
er o númerro ideal de
e landmarkks detecta
ados, ficando esta taarefa como
o proposta
a
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para traba
alhos futurros. A coluna Identificcados/Detectados fo
ornece umaa estimativ
va da
proporção
o de landm
marks iden
ntificados d
dado um número de
e landmarrks detecta
ados,
em algum
mas situaçõ
ões todos os landm
marks detectados são
o identificaados (100%) e
em outrass nenhum (0%), em média 44,0
09% foram
m identifica
ados considderando to
odo o
trajeto.

Detectados

Identifiicados

Identificadoss/
Detectadoss
(x100%)

Min.

1

0

0%

Má
áx.

10

5

100%

Méd
dia

5,40

2,3
30

44,09%

Desvio Padrão

1,647

1,0
014

18,63%

Quadro 5.2: Número de landma
arks visualiz
zados duran
nte o trajetoo simulado.

No Quadro 5.2 o núm
mero mínim
mo de identtificação fo
oi zero, o m
máximo cin
nco e
a média 2
2,3. O núm
mero zero significa q
que em alguns pontos do trajeeto o robô
ô não
pôde mellhorar sua
a estimativ
va de loca
alização. Nesta
N
situa
ação, o roobô ficou cego
dependen
ndo apenass da odom
metria para computarr a sua loca
alização. U
Uma propo
orção
de quanta
as vezes esssa situaçã
ão ocorreu
u pode ser vista no Gráfico
G
5.1..

Gráfic
co 5.1: Visib
bilidade dos
s landmarks
s.
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O eixo
o X do Gráffico 5.1 co
orresponde
e ao númerro de landm
marks dete
ectados ou
u
identificados. As linhas Detectad os e Iden
ntificados no quadroo abaixo do
d gráfico
o
mostram os va
alores das colunas n
no eixo Y, que corres
sponde ao número de
d updatess
do E
EKF durantte o trajeto
o testado. Duas inforrmações re
elevantes ppodem serr extraídass
do G
Gráfico 5.1
1. Primeira
a, a maio
or concentração de landmarkss identifica
ados varia
a
entre
e um e trê
ês por EKF
F update, totalizando
o 13.472 ou
o 85,72%
% do total. Segunda,
zero
o landmarkks foram identificado
os em 31 updates, que correesponde a somente
e
0,20
0% do traje
eto testado
o, assumin
ndo que to
odos os up
pdates forram proces
ssados na
a
mesma velocid
dade.
O Grá
áfico 5.2 mostra
m
a proporção
o de ocorrrência da taxa de landmarkss
Iden
ntificados/D
Detectados
s, a taxa ccom maior ocorrência é a taxaa de 0,5 ou
o 50% de
e
identificação. As
A taxas calculadas para os 15
5.714 EKF updates fforam orde
enadas em
m
orde
em decresccente para obter o grráfico apresentado.

Gráfico 5.2: Taxa de
d proporçã
ão entre os landmarks detectadoss/identificad
dos.

5.2

Resultad
dos do Am
mbiente Re
eal

5.2.1
1 Experim
mento 1
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O
Os valores de
d posição
o, fornecido
os pelo Pla
ayer/Stage
e a partir d a odometrria do
robô Pion
neer P3-AT
T e coletad
dos do amb
biente real de acordo
o com o traajeto plane
ejado
para o Experimento
o 1, ilustrado na Fiigura 4.11, foram sobrepostoss no mapa do
es de
ambiente de 32 x 18 m de modo a vvisualizar o comporrtamento ddos valore
odometria
a. A sequência deste
es valores, obtida a partir
p
da junção de doois logs de
evido
à parada realizada para
p
a reca
arga das b
baterias, fo
oi sobrepos
sta ao longgo do trajeto no
duzida mos
strado na F
Figura 5.5.
mapa em escala red
A maior pa
arte dos va
alores de odometria
a obtidos após o reeinício do robô
osições que
e vão além
m dos limittes do mapa e não ssão visíveis na
estende-sse para po
Figura 5..5, pois na
n junção dos logss foi cons
siderado o erro dee odometria já
acumulad
do no prim
meiro trech
ho do traje
eto. O reinício da estimativa de odom
metria
ocorre a p
partir da po
osição indicada na F
Figura 5.5. Uma análise mais m
minuciosa sobre
s
o comporrtamento da odometrria do robô
ô Pioneer é realizada
a com os vvalores ob
btidos
no trajeto do Experimento 2.
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Figura 5.5: EXPER
RIMENTO 1 – Sequên cia dos valo
ores de pos
sição XY esstimados pe
ela
odometria real a parrtir da junçã
ão de dois lo
ogs.

O
Os valores de posiçã
ão estimad
dos pelo EKF
E
duran
nte o inícioo do trajetto do
Experimento 1 são apresentad
dos na Fig
gura 5.6. Durante
D
estte trecho o EKF foi capaz
c
de comple
etar ao me
enos um match
m
bem
m sucedido
o com features na pposição ve
ertical
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e/ou
u horizontal. Nas condições do primeiro experiment
e
o no qual o robô foi conduzido
o
por u
um trecho com bateria baixa ((aviso sono
oro do sen
nsor SICK LMS-200)), antes do
o
pontto escolhid
do para a parada, pode reprresentar uma fonte de erro nos
n
dadoss
senssoriais. Alé
ém disto, uma
u
manob
bra de giro
o no próprio eixo de rotação do
o robô que
e
resu
ulta em pe
equenas derrapagen
d
ns na posição indicada na Figura 5.5
5. Juntos,,
resu
ultaram em
m um acú
úmulo de erro que o EKF não
n
foi caapaz de compensar
c
r
utilizzando os mecanism
mos desenvvolvidos para
p
o Sis
stema de Auto-localização. A
funccionalidade
e destes mecanismoss, bem com
mo a sens
sibilidade ddo EKF em
m manter a
estim
mativa de localização
l
o com os d
dados reais
s, são exp
plicados naa análise dos valoress
proccessados no
n Experim
mento 2.
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Figu
ura 5.6: EXP
XPERIMENT
TO 1 – Sequ
uência dos valores de posição XY
Y estimados
s pelo EKF
em pa
arte do prim
meiro trecho
o.

5.2.2
2 Experim
mento 2

Diferen
ntemente do Experrimento 1, os dado
os do Exxperimento
o 2 foram
m
colettados em um
u interva
alo de temp
po menor e sem para
adas longaas. E para conseguirr
uma
a navegação mais continua
c
a
antes do esgotamento das bbaterias, o robô foii
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conduzido
o por um trajeto men
nos extensso com um
ma velocida
ade ligeiram
mente sup
perior
à velocida
ade do Exp
perimento 1. Os valo
ores de pos
sição, fornecidos pello Player/S
Stage
a partir da
a odometria do robô Pioneer P 3-AT e colletados do ambiente real de ac
cordo
com o trrajeto plan
nejado parra o Expe
erimento 2 ilustrado
o na Figurra 4.12, fo
oram
sobreposttos no mapa
m
do ambiente
a
de 32 x 18 m de modo a visualiz
zar o
comportam
mento doss valores de odometrria isoladamente. A sequência
s
destes valores
sobreposttos ao long
go do traje
eto no map
pa em esc
cala reduzida é mosttrada na Figura
5.7. Para uma melh
hor visualiz
zação da ssequencia de pontos
s (posiçõe s), o trajetto do
d
em
m dois tre
echos: ida e retorno,, a sequênncia parcia
al de
Experimento 2 foi dividido
cada trech
ho é mostrrada nas Figuras
F
5.8 e 5.9, respectivamente.
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Figura 5.7: EXPER
RIMENTO 2 – Sequên cia dos valo
ores de pos
sição XY esstimados pe
ela
metria real.
odom

De acordo com
c
a inte
erpretação
o da Figura
a 5.7, ente
ende-se quue a odom
metria
mento aprresenta um
m desvio m
mais acentu
uado na le
eitura dos m
movimento
os de
do experim
rotação o
ou giro, se
endo ainda
a maior no
o sentido horário co
onforme m
mostra a última
ú
mudança de direçã
ão no tre
echo de rretorno da
a Figura 5.9.
5
Outraa caracteríística
a é que a odometria
a não refle
ete pequen
nas mudan
nças de diireção ou giros
observada
tendendo a mostrá--los como trechos
t
ap
proximadam
mente reto
os. Pode-see observarr que
também o
ocorre um desvio no
o movimen to de translação parra a frentee, pois a Figura
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5.8 q
que indica
a uma colis
são com a parede após
a
a prim
meira mudaança de direção,
d
na
a
verd
dade refere
e-se a um trecho no
o qual o ro
obô foi conduzido aatravés do centro do
o
corre
edor. Estess desvios ficam
f
maiss evidentes
s quando comparado
c
os com o trrajeto real,,
que é aproximado pelas estimativa
as de posiç
ção do EKF
F descritass a seguir.
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Figura 5.8:: EXPERIME
ENTO 2 – Odometria
O
do
d Trajeto dde Ida.

Os valores de posição
p
esstimados pelo
p
EKF durante
d
o trajeto completo do
o
Expe
erimento 2 são aprresentadoss na Figurra 5.10. Novamente
N
e, para um
ma melhorr
visua
alização da
d sequên
ncia de po
osições fo
ornecidas pelo EKF
F, os valores foram
m
sepa
arados ado
otando a mesma diivisão de dois trech
hos aplicadda à odom
metria. Oss
resu
ultados forn
necidos pe
elo EKF no
os trajetos de ida e retorno sãão apresen
ntados nass
Figu
uras 5.11 e 5.12, resp
pectivamen
nte.
Durantte a execu
ução do E KF, o proc
cesso de Matching
M
ffoi program
mado para
a
fazer a busca
a do melh
hor emparrelhamento
o entre aq
queles poossíveis, ou
o seja, a
esco
olha da me
elhor comb
binação em
m pares de
e features lidos com features mapeados,
m
,
cuja diferença entre a po
osição lida e a posiçã
ão estimad
da a partir ddo mapa seja
s
menorr
ou igual à tollerância calculada n
naquela co
ondição. Como
C
os features horizontais
h
s
conttribuem so
omente na correção da estima
ativa de posição no eixo Y global e oss
verticais no eixo
e
X glo
obal, duas buscas independentes foram
m aplicada
as para a
esco
olha do me
elhor matc
ch, uma pa
ara os segm
mentos de
e linhas hoorizontais do
d mapa e
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outra para
a os verticcais. Deste
e critério o
obtêm-se quatro
q
resu
ultados poossíveis a cada
update do
o EKF que
e são: nen
nhum matcch, um ma
atch (horiz
zontal ou vvertical) e dois
match (ho
orizontal e vertical).
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Figura 5.9:
5 EXPER
RIMENTO 2 – Odometrria do Trajetto de Retorn
rno.
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Figura 5.10
0: EXPERIM
MENTO 2 – Sequência
a dos valore
es de posiçã
ão XY estim
mados pelo EKF.
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Estas buscas têm como função evitar uma redução no desempenho do EKF
por dois motivos, o primeiro é que o update do EKF torna-se mais lento conforme
aumenta o número de casamentos aplicados na etapa de Correção, sem uma préseleção todas as combinações aprovadas seriam processadas durante o update do
EKF. O segundo é que a matriz dos erros de medição, utilizada também na
Correção, é a mesma para todos os features extraídos, logo, a estimativa de
localização corrigida a partir de um match com alta probabilidade de sucesso pode
ser empobrecida com uma nova correção a partir de outro match com menor
probabilidade de sucesso.
Conforme os dados coletados no trajeto planejado vão sendo processados
pelo Sistema de Auto-localização, o EKF atualiza a estimativa de localização. A cada
update, uma nova combinação entre features lidos e mapeados é calculada, desse
modo o feature de referência no mapa, utilizado no melhor emparelhamento da
etapa de Correção, pode oscilar. Por exemplo, no primeiro momento do trajeto (1°
corredor), os features extraídos das duas divisórias laterais (paredes) atendem os
critérios de tolerância, logo, ambos seriam válidos para o Matching. Entretanto,
como a diferença de posicionamento de um deles é menor, apenas um é melhor
candidato para a Correção. Desse modo, em um instante a localização é corrigida
em função do segmento de linha extraído de uma das paredes e em outro, de
acordo com a parede oposta.
Essa variação de referências faz com que o traçado sequencial das posições
estimadas (Figuras 5.11 e 5.12) tenha um aspecto descontínuo, tal como pequenos
saltos ou trepidações. A amplitude destas descontinuidades é mais evidente em três
situações, uma delas ocorre quando se tem uma imprecisão no mapa, que é
absorvida pelo EKF, porém resulta em uma oscilação da estimativa de localização. A
segunda ocorre quando dois features paralelos muito próximos conduzem a um
emparelhamento falso positivo caso a distância entre os dois se enquadre na
tolerância calculada e o EKF estime o feature errado como sendo o melhor
candidato ao Matching. A terceira situação ocorre quando o Matching não obtém
resultados horizontais, verticais ou ambos devido à inexistência de features
mapeados visíveis em determinada área do trajeto ou porque a tolerância calculada
não permite a aprovação de qualquer combinação de features lidos e mapeados,
fazendo com que a localização seja estimada somente com base na odometria por
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um determ
minado N°° de ciclos
s do EKF. Assim que
e o Match
hing obtém
m um resultado,
após algu
uns ciclos sem
s
sucesso, a difere
ença entre
e a localiza
ação corriggida em relação
à localizaçção estima
ada anterio
ormente prrovoca um salto na posição esttimada.
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Fig
gura 5.11: EXPERIMEN
E
NTO 2 – EK
KF do Trajetto de Ida.
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a 5.12: EXP
PERIMENTO
TO 2 – EKF do Trajeto de
d Retorno..
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Alguns exemplos de saltos na estimativa de localização, devido à falta de
matching nos eixos X ou Y global, são indicados nas Figuras 5.11 e 5.12. A sigla sX
corresponde a um salto na estimativa de localização em relação ao eixo X e a sigla
sY a um salto em relação ao eixo Y.
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6 CONCLUSÃO E TRABALHOS FUTUROS

Nesta dissertação o Sistema de Auto-localização baseado no EKF foi
aplicado na localização de robôs móveis utilizando landmarks artificiais simulados e
features naturais extraídos de um ambiente indoor. O algoritmo teve como função
fornecer uma localização confiável, a qual possibilitou a execução de um
planejamento de trajetória eficiente, evitando bloqueios e colisões com obstáculos
mapeados no ambiente simulado e uma localização confiável no ambiente real
indoor mapeado a partir de features naturais.
Embora a utilização de sistemas de localização baseados no EKF não seja
uma aplicação recente na robótica móvel, o EKF ainda pode ser considerado um
algoritmo com implementação viável, dado o seu comportamento robusto no
fornecimento da estimativa de localização de um robô móvel. Do experimento com
dados reais obtidos de um ambiente indoor, concluiu-se que o maior drawback do
algoritmo é a inexistência da capacidade de localização global. Esta deficiência
exige que no início da execução do algoritmo seja fornecida uma estimativa inicial de
posição e orientação. Considerando um armazém como ambiente de operação, isto
implica que o robô móvel parta sempre de uma posição com localização conhecida.
Por outro lado, a utilização de segmentos de linha como features do
ambiente, devido à sua simplicidade e disponibilidade em ambientes indoor, também
gera ambiguidade, durante a fase de correção do EKF, no processo de comparação
dos features lidos com os features mapeados, que pode resultar em falsos positivos
na execução do Matching. Com o objetivo de contornar o problema da ambiguidade
no Sistema de Auto-localização implementado no teste com dados reais, utilizou-se
a última posição estimada como referência no processo comparativo, entretanto,
esta abordagem demanda que a estimativa de posição seja constante e,
preferencialmente, corrigida em cada ciclo do EKF, pois conforme o erro na
estimativa de posição se propaga, a probabilidade de obter um verdadeiro positivo
no Matching diminui, já que o uso da última posição estimada como referência
restringe a correspondência dos features. Logo, uma vez que o erro na estimativa de
posição atinge um patamar que impede o Matching de efetuar uma correspondência
positiva verdadeira, o erro da localização estimada se propaga indefinidamente até
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que ocorra uma correspondência verdadeira ou falsa. Durante esse instante, podese dizer que o tracking da estimativa de posição foi perdido.
A existência de um mecanismo de localização global permitiria a retomada
do tracking da estimativa de posição, já que a posição pode ser corrigida
constantemente utilizando os valores fornecidos pelo mecanismo de localização
global. Desse modo, nos trechos do mapa onde não ocorra a correspondência dos
features naturais, a posição seria estimada com base na odometria e corrigida de
acordo com os valores de localização global, ou seja, mesmo que a precisão do
mecanismo de localização global seja inferior à precisão obtida com a
correspondência dos features naturais, este, impede que o erro da estimativa de
localização se propague além do erro tolerável pelo Matching para a obtenção de
uma correspondência verdadeira positiva, pois o EKF retornaria um erro máximo
próximo do erro de medição do mecanismo de localização global. Sendo assim, fica
reforçada a hipótese de que a inexistência da capacidade de localização global no
Sistema de Auto-localização baseado em EKF é sua maior deficiência.
A precisão do mapa é uma variável crítica comum entre os algoritmos de
localização, entretanto, para o Sistema de Auto-localização, baseado no EKF e na
extração de linhas, concluiu-se que ocorre a necessidade de um mapa mais preciso
devido à dependência do tracking constante da estimativa de localização. Cada
feature pode não ser visto pelo robô em todos os trechos navegáveis do ambiente
mapeado, logo o Sistema de Auto-localização corrige a estimativa de localização
correspondendo features diferentes em cada trecho do ambiente mapeado. Desse
modo, quando ocorrem um ou mais erros no mapeamento de um feature, seja de
posição ou orientação, a transição da referência utilizada pelo Matching de um
feature para outro pode ser mal sucedida, em outras palavras, a localização
estimada em um trecho do ambiente pode não servir para corresponder os novos
features lidos do ambiente, assim, após os features anteriores não serem mais
visíveis o erro da estimativa de localização se propaga indefinidamente, como
exposto anteriormente.
A definição de uma tolerância para as diferenças de posição e de orientação
entre os features mapeados e os features extraídos do ambiente pode ser aplicada
para absorver possíveis erros no mapa. Não existindo um padrão para estes valores,
concluiu-se que estes valores devem ser obtidos experimentalmente, pois
dependem da complexidade e da extensão do ambiente mapeado, neste sentido a
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simulação utilizando dados reais mostrou-se ser uma ferramenta bastante assistiva
na obtenção destes parâmetros, pois reduz o número de experimentos necessários
para o teste do algoritmo no ambiente real. O cálculo automático destes valores
pode tornar-se objeto de estudo em trabalhos futuros, já que a implementação em
armazéns inteligentes exigiria uma nova estimativa de parâmetros para cada novo
ambiente mapeado.
Adicionalmente, conclui-se que quanto melhor é a aproximação dos erros de
movimento e de medição, melhor é o desempenho do Sistema de Auto-localização
baseado no EKF. Embora o funcionamento robusto do EKF permita a seleção de
valores arbitrários para os erros de movimento e de medição, dentro de uma escala
na qual os erros de medição sejam proporcionalmente inferiores aos erros de
movimento, permitindo, assim, que a covariância estimada seja reduzida na etapa
de correção, uma melhor seleção de valores irá incrementar o desempenho do
sistema, já que este depende dos valores computados na matriz de covariância do
EKF.
Em outras palavras, os valores de erro utilizados no algoritmo interferem
diretamente no cálculo da matriz de covariância, desse modo, os erros de
movimento escolhidos determinarão como o erro da estimativa de localização se
propaga. Como o Sistema de Auto-localização utiliza os valores da matriz de
covariância do EKF no cálculo das tolerâncias do Matching, estes influenciaram
diretamente

a

ocorrência

de

correspondências

verdadeiras

positivas,

consequentemente, o desempenho do Sistema, como explicado anteriormente. Por
outro lado, o erro de medição dos features extraídos do ambiente pode ser diferente,
porque pode depender do número de pontos que compõem o segmento de linha, da
distância relativa entre o robô e o feature ou, ainda, da última covariância estimada.
Dessa maneira, uma melhor aproximação do erro de medição de cada feature
extraído irá modificar a matriz de covariância e a estimativa de localização com mais
coerência, resultando em um desempenho superior.
Finalmente, tanto os resultados produzidos na simulação como os resultados
obtidos a partir de dados de um ambiente real mostraram que os métodos de
localização empregados no Sistema de Auto-localização são válidos para uma
aplicação de AGVs em armazéns inteligentes. Os resultados demonstram que a
precisão obtida na estimativa de localização atende aos requisitos do planejamento
de trajetória de uma empilhadeira robótica para um armazém inteligente simulado e
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para um ambiente real indoor, ficando a confirmar esta informação, em trabalhos
futuros, para um armazém inteligente real.
Conforme exposto nos capítulos 1 e 2, sabe-se que a navegação dos AGVs
dentro do armazém é limitada pela precisão do sistema de auto-localização e muitas
vezes para obter a precisão requerida é necessário um investimento financeiro alto
e, dependendo da aplicação, o investimento inicial aplicado na implantação de um
sistema de AGVs é inviável. Parte deste investimento advém do custo dos sensores
utilizados para a execução da tarefa de auto-localização ou, ainda, do custo de
instalação de landmarks artificiais no ambiente de operação. Deste modo, o Sistema
de Localização proposto neste trabalho para um sistema de AGVs baseado somente
em odometria e no reconhecimento de features naturais do ambiente, pode ser
considerado econicamente mais viável do que outros sistemas de localização
envolvendo um número maior de recursos tecnológicos.
Como propostas para trabalhos futuros temos a utilização de outros
sensores e técnicas de localização, tais como a extração de landmarks naturais
utilizando visão ou a utilização de um sensor de marcadores refletivos para o
reconhecimento de landmarks artificiais dispostos de forma estruturada no ambiente.
Bem como, o desenvolvimento de sistemas de localização baseados em outros
algoritmos probabilísticos. Como alternativa para a melhora do desempenho do
Sistema de Localização desenvolvido, fica proposta a utilização de ferramentas de
programação e hardware específicos, com o objetivo de obter um sistema com as
características de um sistema embarcado de tempo real.
Além das propostas acima, tem-se como trabalho futuro a implantação do
Sistema de Localização em mini-empilhadeiras robóticas operando em um ambiente
real. As mini-empilhadeiras, apresentadas na Figura 6.1, foram desenvolvidas pelo
Grupo de Robótica Móvel do Laboratório de Mecatrônica da EESC – USP para a
representação de um armazém inteligente em escala reduzida. As mesmas
encontram-se montadas e estão sendo utilizadas em outras linhas de pesquisa e
frentes de trabalho do grupo do projeto.
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Figura 6.1: Mini-empilh
hadeira Rob
bótica.
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