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Introdução

Um robô móvel enfrenta 3 problemas:

• Onde estou?

• Para onde vou?

• Como vou lá chegar?

A navegação é o processo usado pelo robô móvel para resolver 
esses três problemas.

Introdução
Exemplo de um algoritmo de navegação

http://www.mec.ua.pt/activities/disciplinas/RoboticaAutonomaMovel/SlidesAulas2003/4-Navegacao-Introducao_files/frame.htm
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Introdução
Exemplo de um algoritmo de navegação

O Mapa
Conceito generalizado de descrição do ambiente ou conjunto de instruções 
de movimento de acordo com o ambiente conhecido ou esperado

O Objectivo (goal)
Coordenadas espaciais (local geográfico) e/ou temporais (duração da 
actividade de navegação). Exemplos: 
• Atingir um local específico de estacionamento 
• Deambular durante um certo período numa dada região para efeitos de 
patrulha
• Poderá haver sistemas com objectivos dinâmicos, como seria um caso de 
uma perseguição!

As instruções de comportamento
Informação sobre como se pode fazer a movimentação
instantânea face à percepção do ambiente. Reactividade.

Onde estou? (Posicionamento)
Algumas metodologias de posicionamento:

• Posicionamento relativo (Dead-Reckoning)
A posição actual é determinada com base na última posição conhecida e na medição do movimento do robô. 

– Odometria
– Navegação inercial
– . . .

• Posicionamento absoluto
A posição actual é determinada com base em informação sobre pontos de referência do mundo exterior.

– Por faróis
– Por marcas
– Por mapas
– . . .

• Posicionamento misto
A posição actual é determinada recorrendo a métodos mistos de posicionamento relativo e posicionamento 
absoluto.

Posicionamento relativo
Odometria
O posicionamento é determinado de forma incremental através da contagem do 
deslocamento angular das rodas. É um sistemas totalmente auto-contido (não 
depende de partes externas ao robô). Está no entanto sujeito a erros que pela 
natureza incremental do método podem crescer muito depressa e sem controlo.

Sensores para Odometria
• Codificadores (Encoders)

– Ópticos (absolutos e incrementais)
– Magnéticos
– Capacitivos

Potenciómetros
Apresentam uma resistência proporcional a um deslocamento angular. Normalmente 
limitados a sistemas com poucas revoluções (menos de uma, por vezes)

Tacómetros
Dispositivos que medem uma velocidade angular e, através de transformações 
adequadas, uma velocidade linear.

Posicionamento relativo
Calculo da Odometria

Seja:
D = diâmetro da roda
Pv = número de pulsos por volta
r = relação de transmissão motor/roda 

Qual o deslocamento do robô por pulso?

k = π.D/R.Pv = deslocamento por pulso

PE = número de pulsos na roda esquerda após tempo T
PD = número de pulsos na roda direita após tempo T

∆LE = k.PE = Deslocamento da roda esquerda após temo T
∆LE = k.PD = Deslocamento da roda direita após tempo T

∆LE

∆LD
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Posicionamento relativo
Calculo da Odometria

Distância percorrida pelo ponto médio do robô: 

Da figura obtém-se: 

Como ∆θi << 1, podemos considerar

Assim:
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Na figura ∆θi parece igual a θi, 
porque para efeitos de 
representação θi-1 = 0.

Posicionamento relativo
Erros da Odometria

Erros sistemáticos:
• Rodas com diâmetros diferentes 
• Rodas não alinhadas
• Valor médio do diâmetro diferente do eixo nominal
• Encoder de resolução finita e tempo de amostragem discreto

Erros não-sistemáticos
• Movimento em terreno irregular 
• Derrapagem das rodas

– Solo escorregadio 
– Grandes acelerações
– Forças internas (rodas de apoio)
– Forças externas (interacção com obstáculos)
– Rodas sem apoio

Posicionamento relativo

Erros da Odometria

Região de incerteza

Posicionamento relativo

Navegação inercial
A navegação inercial baseia-se na medição da rotação e 
aceleração, usando respectivamente giroscópios e 
acelerómetros. Os valores medidos são integrados uma vez (ou 
duas vezes no caso dos acelerómetros), para determinar a 
posição. É também um sistema auto-contido e está sujeito a 
erros incrementais devido à integração ao longo do tempo.

Sensores para navegação inercial
•Giroscópios
•Acelerómetros
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Posicionamento absoluto

Por faróis
Os faróis são dispositivos que permitem obter informação 
sobre pontos do mundo exterior cuja localização é conhecida. 
Os faróis enviam essa informação ao robô por via óptica ou 
rádio, a qual é depois usada para determinar a posição do robô 
através de triangulação ou trilateração.

Posicionamento absoluto
Trilateração
A posição do robô é determinada com base na 
distância deste a um conjunto de faróis.

Existem duas configurações típicas: 3 ou mais 
faróis em localizações conhecidas e um receptor 
no robô, ou um transmissor no robô e receptores 
em localizações conhecidas. 

O sistema GPS é um exemplo de um sistema que 
usa trilateração.

Posicionamento absoluto
Triangulação
A posição (x0, y0) e a orientação θ0 do 
robô são determinadas a partir dos 
ângulos θ1, θ2, e θ3, que o sinal emitido por 
três faróis de coordenadas conhecidas, 
faz com o eixo de direcção do robô 

F1

F2

F3

X

Y

y

x

θ1
θ2

θ3

θ0

X0

Y0

Posicionamento absoluto

Triangulação vs. Dead-Reckoning

SimNão Requer marcas 
especiais no ambiente?

Não depende das 
estimativas anteriores

Depende das 
estimativas anteriores

Propagação do erro

Determinada apenas 
pelos requisitos de 
actualização

Determinada pela 
precisão desejada

Frequência de 
actualização

Dependem da posiçãoDependem do tempoErros

NãoSimRequer condições 
iniciais?

Resolução de sistema 
de equações não-
lineares.

Integração de 
variáveis cinemáticas

Processo

TriangulaçãoDead-ReckoningAtributo
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Posicionamento absoluto
Posicionamento por marcas
As marcas são sinais que o robô detecta e que lhe permitem determinar a sua 
posição usando  métodos semelhantes aos usados com os faróis, e/ou comparando 
as marcas com mapas do mundo. 

Adquirir  
informação 

sensorial

Detectar e 
segmentar 
as marcas

Determinar 
correspondência 
entre os dados 

sensoriais
e o mapa do mundo

Calcular a posição

Detectar e determinar correspondências, são as tarefas mais complexas. Após ter 
sido determinada a correspondência, podemos usar triangulação para calcular a 
posição do robô.

Posicionamento absoluto
Marcas Artificiais
São objectos ou marcadores especialmente desenhados para 
serem usados como pontos de referência para a navegação 
do robô.

A detecção é muito mais fácil neste caso porque as marcas 
são especialmente desenhadas para que isso aconteça. Para 
além disso as marcas são conhecidas à partida o que 
simplifica os algoritmos de detecção e e correspondência. 

Tal como no caso das marcas naturais, muitos sistemas de 
posicionamento são baseados em visão por computador. 
Outros usam códigos de barras como marcas.

As marcas artificiais são também usadas como base de 
sistemas de navegação, como é o caso da navegação por 
linha, onde um cabo normalmente enterrado no solo, ou uma 
fita reflectora servem de guia para os chamados Automatic
Guided Vehicles (AGVs)

Posicionamento absoluto
Marcas naturais
São objectos ou características do meio ambiente cuja função especifica não é o 
auxilio na navegação de robôs, mas que podem ser usados como pontos de 
referência caso sejam detectados pelo robô.

Um sistema de posicionamento baseado em marcas naturais tem as seguintes 
características:

• Sensores (visão por computador), para detectar marcas naturais (arestas 
verticais, portas, esquinas de corredores, etc), e contrasta-las com o fundo.

• Um método para determinar a correspondência entre as marcas observadas e um 
mapa de marcas conhecidas.

• Um método para calcular o posicionamento e possíveis erros, a partir das 
correspondências.  

Posicionamento absoluto

Posicionamento por mapas
O robô usa a informação sensorial para construir um mapa do seu meio 
ambiente. Este mapa é depois comparado com um mapa global previamente 
armazenado em memória. Se for encontrada uma correspondência o robô 
poderá calcular a sua posição e orientação actual. 

Adquirir  
informação 

sensorial

Construir 
mapa local

Determinar 
correspondência 

entre o mapa local 
e o mapa global

Calcular a posição

O posicionamento por mapas permite ao robô apreender um novo meio 
ambiente através da exploração. Pode também ser usado para gerar
actualizações de mapas que são importantes em outras tarefas da 
navegação como por exemplo o planeamento de caminhos.
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Posicionamento absoluto
Posicionamento por mapas
O mapa é o ponto de partida para a maioria das acções de navegação, em 
especial para:

• a sua construção (se o não houver, e se for necessário)
• o planeamento (prever caminhos a percorrer)
• o guiamento (saber onde se está ao executar um caminho)

A estrutura dos mapas é essencial para:
• procura eficiente no mapa
• recuperação eficiente de um caminho

Estes últimos requisitos podem ser conflituosos, por isso, a estrutura de 
dados para representar o mapa normalmente determina o algoritmo a usar.

Posicionamento absoluto

Classificação e características de mapas

http://www.mec.ua.pt/activities/disciplinas/RoboticaAutonomaMovel/SlidesAulas2003/4-Navegacao-Introducao_files/frame.htm

Posicionamento absoluto
Construção de Mapas
O robô poderá já ter um mapa em memória, ou poderá ter que construir o seu 
próprio mapa.

Caso tenha que o construir o robô deverá ser capaz de seguir uma estratégia 
exploratória com o objectivo de explorar a maior área possível no menor tempo.

O mapa é construído com a informação obtida pelos sensores, por exemplo 
distâncias a obstáculos detectados por sensores ultrasónicos.

Alguns investigadores defendem o uso de mais do que um tipo de sensores para 
capturar todos os detalhes relevantes do meio ambiente. O processo de combinar 
dados provenientes de diferentes sensores é conhecido por sensor fusion. 

Há essencialmente duas formas principais para a (re)construção de ambientes
• Grelhas de ocupação (raster maps)
• Mapa de características (vector maps)

Posicionamento absoluto
Grelhas de ocupação

Método que fragmenta o ambiente numa grelha e atribui a uma probabilidade de ocupação a 
cada célula. Essa probabilidade é inicialmente 50% (estado desconhecido) e após as sucessivas 
leituras dos sensores será refinada.

Há diversas formas de actualizar os valores das células. O mais simples é de o fazer a cada 
nova medida.

Se, por exemplo, esse valor variar de um grande passo (10%, ou mais) o mapa pode atingir 
rapidamente a forma final mas será muito mais sensível a medidas erradas (ruído)
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Posicionamento absoluto
Mapa de características

Obtidos com um método que consiste na detecção de propriedades do 
ambiente e construir uma definição analítica do mapa do ambiente (mapas 
vectoriais), através da determinação de linhas (2D), áreas (3D), cores, 
texturas, etc.

Posicionamento absoluto
Correspondência entre mapas (Map matching)

Os algoritmos podem ser classificados como sendo do tipo iconic-based ou 
feature-base. 

No primeiro caso procura-se uma correspondência entre a informação 
obtida pelos sensores e a sua correspondente representação no mapa.

No segundo caso procura-se uma correspondência entre um conjunto de 
características identificado na informação obtida pelos sensores e a sua 
correspondente representação no mapa


