
RELATÓRIO DE ATIVIDADES  

 

 

Introdução 

Este breve relatório tem como objetivo mencionar as atividades que foram desenvolvidas no mês 

de julho com respeito à dissertação de mestrado. Basicamente o que foi feito foi a avaliação da 

representação dos dados provenientes dos sonares que estava sendo utilizada. 

Devido à escassa quantidade de trabalhos relativamente recentes sobre construção de mapas 

geométricos usando sonares, a maioria da bibliografia que foi revisada estava constituída por 

trabalhos onde os mapas geométricos eram feitos utilizando outro tipo de sensores, por exemplo, 

radar laser, câmera, e a fusão de ambos. Estes sensores têm a vantagem de ser mais precisos, 

além de proporcionar informação angular, ou de orientação, dos objetos detectados com 

referência ao sistema coordenado do robô, informação muito importante para a elaboração de 

um mapa confiável e para a própria localização do robô dentro dele. 

A partir disto, se tentou abordar o problema de mapeamento considerando as referências 

bibliográficas encontradas. As técnicas utilizadas representam os dados em coordenadas polares 

(� , � ), onde o �  representa a distância entre o objeto detectado e o sensor, e o �  a orientação de 

objeto. Infelizmente o sonar só fornece informação de distancia, quer dizer, o � . Por tanto, até 

esse momento, a informação angular foi desconsiderada. 

 Com as informações em coordenadas polares, as diferentes técnicas de mapeamento revisadas 

estão orientadas a representar o ambiente por meio de primitivas geométricas, que são estruturas 

básicas presentes na maioria dos ambientes internos. Estas estruturas são definidas previamente, 

e posteriormente, tendo os dados provenientes do ambiente, são identificadas e estimadas 

segundo a tendência dos dados. 

No relatório apresentado no final do mês de abril foram revisadas as primitivas (linhas, pontos de 

ruptura, cantos e bordas) que serão consideradas neste trabalho, assim como uma das técnicas 

utilizadas para ajustar os dados que pertencem a um plano, ou uma linha em um mapa de 2-D, a 

técnica utilizada foi estimação robusta com M-Estimadores. Também foi explicada a técnica para a 

extração de pontos de ruptura que identificam o inicio e o fim de uma linha. 

Foi justamente esse o seguinte passo a ser feito no trabalho. Os resultados obtidos não foram 

muito satisfatórios, pois o detector de pontos de ruptura utilizado é muito sensível ao valor do 

umbral, que foi ajustado segundo a mediana dos valores dos tempos transcorridos entre o disparo 

e a recepção da onda de cada sonar ou timestamp. 

Na busca de um critério mais robusto para o calculo do umbral que identifica as descontinuidades 

nas leituras dos sonares, se encontraram na literatura algoritmos de detecção de pontos de 
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ruptura que utilizam os dados provenientes dos sensores em coordenadas polares e que ajustam 

um umbral de forma dinâmica para cada par de leituras consecutivas. Isto confirmou a 

importância de ter alguma informação angular relacionada com os sensores.  

Outro aspecto importante que não tinha sido considerado até o momento é a representação de 

todos os dados em um sistema de referência global de maneira de facilitar a comparação entre 

eles para a posterior fusão dos mesmos. 

A continuação se apresenta o modelamento dos dados dos sonares e sua representação em um 

sistema de referência global. 

 

MODELAMENTO DOS DADOS  

A figura 1 apresenta a configuração do sistema de sensores do Nomad conformado por dois anéis, 

inferior e superior, que somam um total de 48 sonares divididos em três grupos. Os 48 sonares (24 

em cada anel) garantem uma varredura de 360°. O feixe de leitura de cada sonar é de 

aproximadamente 25°. 

 

Figura 1. Configuração dos sensores no Nomad. 
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A posição de cada sensor com respeito à origem do robô esta definido por o ângulo �  entre o eixo 

x do sistema coordenado e o sensor, além do radio do robô denotado como � . Ambos os 

parâmetros são mostrados na figura 2. 

 

Figura 2. Orientação do sensor 

 

Como já foi mencionado antes, para facilitar a comparação entre as diferentes medições dos 

sonares, é preciso projetar-las  no mesmo sistema de referência.  Para isto é necessário 

estabelecer um sistema coordenado global, o qual coincide com a origem definido para o mapa; 

assim como o conhecimento da posição do robô na medida em que ele vai percorrendo o 

ambiente.  A figura 3 apresenta a projeção da leitura de um sonar no sistema de referência global. 

Observando a figura, é possível obter as coordenadas cartesianas da medição de um sonar sob o 

referencial global, assim: 

cos( ) cos( )g rx x r dα α φ= + + +                    

sin( ) sin( )g ry y r dα α φ= + + +  

Com as anteriores expressões é possível calcular as coordenadas cartesianas de cada um dos 

sonares conhecendo os parâmetros que definem a orientação do sensor, sua distância com 

respeito à origem do robô, a posição dele, e a distancia entre o sensor e o objeto ou estrutura.   

O ângulo que representa a orientação do objeto, definido como φ , não é possível conhecer-lho de 

maneira exata utilizando um sensor de ultra-som; o que pode ser feito é utilizar um valor que 

represente a máxima orientação que pode ser detectada pelo sensor, o que corresponde à 

metade do valor do feixe de leitura do sonar, que para nosso sistema é de 12.5°. 
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Figura 3. Projeção da leitura do sonar no referencial global  

 

TESTE 

Para validar a representação escolhida para nossos dados, foi feito um teste improvisado na 

garagem onde permanece o Nomad. O robô foi programado para percorrer a sala em linha reta ao 

longo do eixo x. Todas as leituras dos sonares foram coletadas e suas respectivas coordenadas 

cartesianas calculadas. A figura 4 mostra o mapa do local. A linha fina na parte superior representa 

o começo das mesas onde estão os computadores, que formam uma linha reta ao longo da sala. A 

origem de coordenadas foi estabelecida no canto inferior esquerdo. As leituras dos sonares, 

sobrepostas no mapa, são apresentadas na figura 5. 
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Figura 4. Mapa correspondente à sala de Robótica móvel. 

 

Figura 6. Leitura dos sonares do grupo I e II 
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Na figura 6 não são apresentadas as leituras dos sonares do grupo III, que corresponde aos 

sensores localizados na parte frontal. Isto devido à dificuldade de interpretar corretamente estas 

leituras. Espera se resolver este inconveniente prontamente. 

DISCUSSÃO  

Os resultados obtidos com a representação escolhida são satisfatórios. Embora o teste foi um 

pouco improvisado, pois o local contém diversas estruturas até o momento difíceis de identificar, 

é possível observar da figura 6 que a tendência das paredes é identificável, o que nos permite 

fazer uma estimação das paredes muito mais precisa do que aquela obtida sem informação 

angular. 

As próximas atividades estarão orientadas na implementação do um detector de descontinuidades 

muito mais robusto levando em conta a representação das medições anteriormente explicada. 

Depois de identificar os pontos de ruptura ou descontinuidades, se espera implementar de novo o 

algoritmo de detecção e estimação de linhas que já este programado e testado. O passo seguinte 

será a detecção de cantos e bordas. 
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