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1. INTRODUC� ~AO

A aplica�c~ao dos conceitos te�oricos no desenvolvi-
mento de aplica�c~oes pr�aticas �e o objectivo funda-
mental de qualquer projecto de investiga�c~ao. Na
verdade, hoje em dia, existem dois tipos essenci-
ais de trabalhos de I&D, precisamente o I e o D, is-
to �e, a investiga�c~ao te�orica, qualquer que seja o seu
grau de liga�c~ao �as quest~oes pr�aticas, n~ao deixa con-
tudo de ser um trabalho te�orico e o D, isto �e, o de-
senvolvimento, onde as ideias te�oricas s~ao aplicadas
em ideias pr�aticas, qualquer que seja o seu grau de
liga�c~ao �a ind�ustria e com�ercio.

Este trabalho surge no âmbito de uma disciplina
do Mestrado em Sistemas e Automa�c~ao, Sistemas

Rob�oticos Aut�onomos, e o seu objectivo �e analisar
uma publica�c~ao numa conferência muito conceituada
na �area dos sistemas rob�oticos - o ICRA, na edi�c~ao
do corrente ano. O paper analisado chama-seMotion

Estimation from Laser Ranging for Autonomous

Comet Landing e os seus autores s~ao Andrew E.
Johnson e A. Miguel San Martin.

No seguimento daquilo que foi dito no primeiro
par�agrafo, este paper �e o desenvolvimento de algumas
ideias te�oricas, algumas delas j�a antigas outras
recentes, dos pr�oprios autores, para o apoio de
uma aplica�c~ao pr�atica e real, a aterragem de robots
espaciais em cometas, projecto em curso na agência
espacial norte-americana (NASA).

A opera�c~ao de aterragem de um robot aut�onomo
espacial em qualquer corpo celeste �e por si s�o um de-
sa�o ao sentido inventivo da engenharia espacial
e, quando esse corpo celeste �e um cometa, as di-
�culdades podem ser acrescidas, devido �a necessi-
dade de ancorar num corpo com um campo gravita-
cional muito fraco. Por esta �ultima raz~ao, a veloci-
dade de aproxima�c~ao ao cometa n~ao pode ter as com-
ponentes tangencial e normal muito elevadas.

O objectivo do algoritmo explicado na publica�c~ao
em an�alise �e estimar o movimento da nave espacial
(provavelmente apenas uma c�apsula), que dever�a�,
usando esta estimativa, corrigir o seu movimento
com vista a uma aterragem segura.

Na primeira parte do trabalho ser�a feito um re-
sumo explicado do trabalho, nas sec�c~oes 2 (conceitos
introdut�orios) e 3 (implementa�c~ao pr�atica). Seguida-
mente ser~ao apresentados os resultados reais da simu-
la�c~ao em laborat�orio e no mundo real dos algorit-
mos e, por �m, na sec�c~ao 5 ser�a dada uma re-

ex~ao cr��tica ao trabalho e tiradas algumas con-
clus~oes.

2. CONSTRUC� ~AO TE�ORICA

O modelo te�orico descrito no paper em an�alise
assenta em tres fases: constru�c~ao dos mapas de
terreno com dados de um sensor de varrimento
laser (laser range�nder), alinhamento dos mapas
de terreno e, �nalmente, c�alculo do movimento
translacional e da covariância do movimento entre os
varrimentos. �E usado o modelo do corpo r��gido para
calcular a componente translacional do movimento
efectuado.

Para a componente rotacional do movimento, s~ao
usados sensores inerciais (girosc�opios), cuja precis~ao
na estimativa do movimento de rota�c~ao �e elevada (da
ordem do 0.01o por segundo).

2.1 Constru�c~ao do mapa de terreno

Os sensores de varrimento de laser produzem resulta-
dos usando os modelos de projec�c~ao esf�erica ou pro-
jectiva. Os varrimentos s~ao muitas vezes por lin-
ha, isto �e, �e efectuado um varrimento de um �area re-
ctangular linha a linha mas, n~ao �e necess�ario que as-
sim seja, podendo por vezes o varrimento ser heli-
coidal ou espiral.

Al�em de os modelos de projec�c~ao apresentados
serem n~ao-lineares, o facto de os varrimentos n~ao
serem totalmente alinhados, leva a que a amostragem
da superf��cie n~ao seja regular. �E poss��vel criar
modelos em que os dados dos varrimentos podem ser
usados directamente sendo, contudo, mais vantajoso
passar por um estado interm�edio de reamostragem
regular para a constru�c~ao de grelhas regulares num
espa�co cartesiano. Nestas condi�c~oes �e ent~ao poss��vel
tornar o problema da estima�c~ao do movimento como
um problema de alinhamento de mapas, o que o torna
muito mais simples.

Um mapa de terreno �e uma fun�c~ao Z(r; c) que
representa a altitude ou eleva�c~ao de cada uma
das c�elulas da grelha. Esta grelha pode n~ao ser
regular mas, neste caso, o seu manuseamento torna-
se substancialmente mais complexo.

Seja f o campo de vis~ao angular do sensor
de laser e seja R a distância m�edia do sensor de
laser �a superf��cie. Consideramos, por simplicidade,
que o campo de vis~ao do sensor �e quadrado. O
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Figura 1: Sistema de coordenadas do sensor laser e
do mapa de grelhas

comprimento do lado da janela varrida pelo sensor
de laser �e dada por:

H = 2R tan
f

2

A transforma�c~ao deste quadrado numa grelha,
cria c�elulas de lado s, tal que

s =
H

n

onde n �e o n�umero m�edio de amostras de varrimento
na cena (campo de vis~ao).

Assim, com esta con�gura�c~ao, o mapa do terreno
vai cobrir sensivelmente a mesma �area coberta
pelos dados de varrimento e cada c�elula ir�a conter
aproximadamente uma amostra.

A �gura 1 mostra os aspectos discutidos, bem
como os referenciais cartesianos do mapa do terreno
(r; c) e do laser range�nder (x; y; z).

Para atribuir os valores ao mapa do terreno, e
para evitar aliasing, s~ao usadas duas fun�c~oes para
efectuar a interpola�c~ao bilinear dos dados. Seja,
ent~ao, E(r; c) um acumulador de altitude e W (r; c)
um acumulador de peso. Ent~ao, para cada amostra
com coordenadas (r; c), as quatro c�elulas da grelha
s~ao actualizadas da seguinte forma:

A=(r,c)
B=(r,c+1)
C=(r+1,c)
D=(r+1,c+1)
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Figura 2: Interpola�c~ao bilinear dos mapas de terreno

p = r � r

q = c� c

E(r; c) = E(r; c) + (1� p)(1� q)z

W (r; c) = W (r; c) + (1� p)(1� q)

E(r + 1; c) = E(r; c) + p(1� q)z

W (r + 1; c) = W (r + 1; c) + p(1� q)

E(r; c+ 1) = E(r; c) + (1� p)qz

W (r; c+ 1) = W (r; c+ 1) + (1� p)q

E(r + 1; c+ 1) = E(r; c) + pqz

W (r + 1; c+ 1) = W (r + 1; c+ 1) + pq

onde x representa a parte inteira de x. A �gura 2
mostra a forma como cada amostra contribui para o
c�alculo da altitude de uma c�elula. Depois de todas
as amostras terem sido acumuladas pelas c�elulas
correspondentes, �e poss��vel calcular a eleva�c~ao de
cada c�elula da grelha da seguinte forma:

Z(r; c) =
E(r; c)

W (r; c)

Nalguns casos �e poss��vel que algumas c�elulas
da grelha n~ao possuam valores de eleva�c~ao pois a
distribui�c~ao de amostras de varrimento laser n~ao
�e uniforme. Neste casos, �e necess�ario utilizar um
m�etodo de interpola�c~ao simples at�e que todas as
c�elulas da grelha tenham um valor coerente de
altitude.

Antes do alinhamento �e necess�ario ainda garantir
que n~ao haja nenhuma rota�c~ao entre dois mapas de



terreno. Como dispomos de informa�c~ao inercial de
rota�c~ao de cada um dos mapas de terreno, �e f�acil
fazer a rota�c~ao inversa de forma a que os mapas
tenham a mesma orienta�c~ao.

Resumindo, o primeiro passo �e converter os dados
dos varrimentos em valores de eleva�c~ao em grelhas
cartesianas. De seguida, a rota�c~ao entre os mapas
�e eliminada rodando os restantes mapas em rela�c~ao
a um mapa de referência (normalmente o primeiro).
Os valores de rota�c~ao s~ao-nos dados pela informa�c~ao
do girosc�opio. Por �ultimo, os parâmetros dos mapas
de terreno s~ao calculados usando os dados do mapa
de referência. As dimens~oes das c�elulas da grelha
devem tamb�em ser iguais para se poder passar �a fase
seguinte.

2.2 Alinhamento de dois mapas de terreno

A opera�c~ao de alinhamento consiste num desloca-
mento do segundo mapa de terreno sobre o primeiro,
o mapa de referência, de uma quantidade in�nite-
simal d = (dr; dc; dz) at�e que a diferen�ca de ele-
va�c~ao entre os dois mapas seja minimizada.

Sejam os mapas de terrenos l(r; c) e J(r; c). O
objectivo do algoritmo �e calcular o deslocamento d
de forma a que seja v�alida a express~ao:

l(r + dr; c+ dc) + dz = J(r; c)

Este problema pode resumir-se a um problema de
minimiza�c~ao da vari�avel �, tal que:

� =
X
W

(l(r + dr; c+ dc) + dz � J(r; c))2

sobre uma janela W que dever�a ser t~ao grande
quanto poss��vel.

Sejam os gradientes de l(r; c) calculados usando
as diferen�cas �nitas, tal que:

@l

@r
=

l(r + 1; c)� l(r � 1; c)

2
@l

@c
=

l(r; c+ 1)� l(r; c� 1)

2

O problema resume-se �a resolu�c~ao do sistema
linear cuja inc�ognita �e d, tal que:

e = Hd (1)

onde:

e =
X
W

(J(r; c) � l(r; c))g (2)

H =
X
W

ggT (3)

gT =

�
@l

@r
;
@l

@c
; 1

�
(4)

Na verdade, devido ao facto de ter sido usada
uma paroxima�c~ao de Taylor de primeira ordem, a
equa�c~ao 1 n~ao d�a o m��nimo global mas �e poss��vel
com um processo simples de minimiza�c~ao de Newton-
Raphson obter a solu�c~ao �optima.

A �ultima quest~ao a analisar no processo de
alinhamento �e a janela de compara�c~ao W . Por um
lado, W deve ser t~ao grande quanto poss��vel para
minimizar o erro de alinhamento mas, por outro lado,
W n~ao pode ser tal que ultrapasse os limites dos
mapas de terreno.

N�ao �e f�acil obter uma estimativa para a dimens~ao
da �area dos mapas que est�a sobrepostas (�area usada
para o alinhamento e depois para a estima�c~ao do
vector d). O algoritmo descrito usa os valores das
janelas dos pares de mapas analisados anteriomente
para extrapolar para o presente par de mapas de
terreno. �E de notar, no entanto, que a utiliza�c~ao
de um valor �xo para W torna o algoritmo mais
r�apido, ainda que os resultados n~ao sejam totalmente
optimizados.

2.3 Estima�c~ao do movimento

O objectivo desta fase do algoritmo �e transformar o
vector de alinhamento d num vector de transla�c~ao 3D
T e ao mesmo tempo calcular a matriz de covariância
C da transla�c~ao.

Seja a matriz S dada por:

S =

2
4 0 s 0

s 0 0
0 0 1

3
5

O vector transla�c~ao T �e, ent~ao, dado por:

T = Sd =

2
4 s � dc

s � dr

dz

3
5 (5)

Uma vez que d �e uma estimativa usando o m�etodo
dos m��nimos quadrados, a covariância de d �e o
inverso de H. Dado que T �e uma fun�c~ao linear, a
covariância de T �e dada por:

C = (STHS)�1�2

onde �2 �e a variância do ru��do do mapa de terreno,
podendo ser calculada usando as caracter��sticas do
sensor laser.

2.4 Algoritmo �nal

O primeiro passo consiste em fazer um primeiro
varrimento �a superf��cie, sendo gerado o mapa de
terreno e os respectivos gradientes. Este mapa �e
o mapa de referência. O pr�oximo varrimento �e
efectuado e �e constru��do o mapa de terreno usando os
parâmetros do mapa de referência. O valor da janela



de compara�c~ao W �e baseado na predi�c~ao inicial da
transla�c~ao entre varrimentos. Os mapas s~ao ent~ao
alinhados e s~ao calculados os vectores de movimento
e as matrizes de covariância do movimento entre
os mapas. S~ao adquiridos os dados de novos
varrimentos e os mapas de terreno s~ao calculados. O
valor da janela W �e calculado usando extrapola�c~ao
partindo dos valores dos alinhamentos anteriores.
Este procedimento repete-se at�e que o valor de W

desca abaixo de metade do n�umero de c�elulas da
grelha. Neste ponto, �e seleccionado outro mapa de
referência (o �ultimo, p.ex.) e o procedimento repete-
se.

3. IMPLEMENTAC� ~AO PR�ATICA

Depois de constru��do o modelo te�orico e algoritmo,
�e necess�ario levar �a execu�c~ao pr�atica as ideias.
Nesta sec�c~ao iremos discutir algumas das quest~oes
de implementa�c~ao pr�atica.

Para credibilizar o algoritmo, os seus autores
testaram-no em ambientes exteriores (mundo re-
al). Contudo, uma vez que se destina �a aterragem
de robots espaciais em cometas, os terrenos a u-
sar no teste devem estar livres de objectos mo-
dernos (interven�c~ao humana) e de vegeta�c~ao. Co-
mo os dados v~ao ser adquiridos na superf��cie, �e de-
sej�avel obter terrenos montanhosos com uma ampli-
tude vertical elevada, isto �e, a por�c~ao de c�eu nos var-
rimentos deve ser reduzido.

O sensor de varrimento de laser usado foi es-
pecialmente desenvolvido para esta aplica�c~ao com
um alcance m�aximo de 500 metros e uma sensibi-
lidade de 2 cent��metros. A divergência do raio laser
�e de 2 mrad. A frequência de repeti�c~ao do pul-
so �e de 9 kHz, o que conduz �a aquisi�c~ao de imagens
de 100�100 em pouco mais de um segundo. O cam-
po de vis~ao m�aximo do sensor �e 10o � 10o.

O varrimento nos dois eixos �e possibilitado devido
�a existência de dois espelhos deectores.

Para estabelecer os valores reais para compara�c~ao
(ground truth), foi usado um teodolito digital. O
teodolito e o sensor de varrimento laser s~ao inicial-
mente acoplados rigidamente numa plataforma. A
transforma�c~ao cartesiana entre o sensor e o teodolito
foi calculada em laborat�orio usando um m�etodo de
calibra�c~ao.

Ao ser apontado o sensor e o teodolito para o
objectivo (target), o teodolito calcula a posi�c~ao 3D do
sensor relativamente aos objectos na cena e o sensor
efectua o varrimento. Os dados s~ao armazenados e
passa-se ao objectivo seguinte na traject�oria.

�E ent~ao usado em laborat�orio o m�etodo de
Faugeras e Hebert para calcular as matrizes de trans-
forma�c~ao r��gidas entre as posi�c~oes para se calcu-
lar os seis graus de liberdade (rota�c~ao e transla�c~ao)
do movimento.

Foram efectuados testes com um campo de vis~ao
de 10o e efectuadas 100�100 amostras de varrimento,

de onde foram gerados 100� 100 mapas de terreno.

4. RESULTADOS PR�ATICOS

Foram capturadas duas sequências de mapas de
terreno. Uma das sequências era vertival (ao longo
da montanha) e a outra era horizontal. Os resultados
obtidos para a sequência vertical foram melhores.

Os resultados obtidos foram razoavelmente satis-
fat�orios, tendo medidas de erro relativas da ordem
dos 1 a 2% para distâncias de algumas dezenas de
metros e da ordem dos 3 a 4% para distâncias da
ordem das dezenas de cent��metros.

Em termos computacionais, o algoritmo mostrou-
se ser comport�avel pelos sistemas de computadores
actuais, tendo uma taxa de actualiza�c~ao de 4.4 Hz,
o que �e su�ciente para a aplica�c~ao a que se destina
que usa uma taxa de 1 Hz.

Al�em dos dados experimentais com varrimentos
em ambientes reais, foi tamb�em testado o algoritmo
usando um m�etodo de simula�c~ao designado por
Monte Carlo, que usa mapas de terreno sint�eticos
com o ground truth previamente estabelecido.

Os resultados obtidos para a simula�c~ao foram,
como seria de esperar, melhores do que os obtidos na
pr�atica. Os erros relativos eram inferiores a 1% tanto
para traject�orias verticais (0.5%) como horizontais
(0.7%).

A posi�c~ao de aterragem foi calculada com uma
precis~ao de 0.16 metros a uma altitude de 100 metros,
o que mostra a precis~ao do algoritmo.

5. CR�ITICA

O paper em an�alise apresenta uma t�ecnica para es-
timar o movimento do pr�oprio sensor ou robot (ego-
motion) baseado em imagens de profundidade (range
data). As t�ecnicas de estima�c~ao de movimento
s~ao muitas e as que usam informa�c~ao de profundi-
dade (distância ao sensor) s~ao muito importantes,
com o surgimento de diversos sensores de profundi-
dade a baixo custo e elevada performance. Os sen-
sores mais usados para a obten�c~ao deste tipo de infor-
ma�c~ao s~ao os sensores de vis~ao e os laser range�nd-

ers, sendo este �ultimo o tipo de sensor usado pe-
los autores do paper.

Um outro aspecto a considerar �e o n�umero de
graus de liberdade do movimento estimados. O
objectivo para o qual se destina este m�etodo �e
estimar o movimento de uma nave espacial na
proximidade de um cometa, ou seja, pretende-
se adquirir o movimento completo da nave, com
os três parâmetros de rota�c~ao e outros três de
transla�c~ao. S~ao ao todo seis graus de liberdade pois
o robot movimenta-se no espa�co livre sem restri�c~oes.
Contudo, este algoritmo parte do princ��pio de que
s~ao conhecidos os parâmetros da rota�c~ao, usando
para isso um girosc�opio que permitir�a, no c�alculo



dos parâmetros da transla�c~ao compensar as rota�c~oes
efectuadas.

O algoritmo propriamente dito para a estima�c~ao
�nal do movimento est�a dividido em três fases: con-
stru�c~ao dos mapas de terreno, alinhamento dos ma-
pas de terreno e estima�c~ao do movimento propria-
mente dita.

Na constru�c~ao dos mapas de terreno, as t�ecnicas
matem�aticas usadas n~ao s~ao inovadoras pois �e uti-
lizada uma grelha regular onde as altitudes s~ao acu-
muladas por um processo de interpola�c~ao bilinear.
Em rela�c~ao ao alinhamento de mapas, este pressup~oe
uma pr�evia compensa�c~ao da rota�c~ao e depois o uso
de um processo de minimiza�c~ao por m��nimos quadra-
dos do erro de altitude. A ideia tamb�em n~ao �e ino-
vadora no que toca aos conceitos matem�aticos sub-
jacentes. A fase �nal, �e apenas uma transforma�c~ao
de coordenadas entre o vector transla�c~ao em coorde-
nadas do mapa do terreno para as coordenadas do
sensor e, portanto, da nave espacial.

Na minha opini~ao, este m�etodo �e um conjunto
de ideias n~ao inovadoras, ou seja, n~ao cria teoria
espec���ca para o caso mas, conjugadas de uma forma
inovadora, isto �e, parte da conjuga�c~ao de v�arios
m�etodos j�a utilizados noutros campos para resolver
o problema do egomotion. Tem, no meu entender, o
m�erito de tornar relativamente simples um problema
que se torna por vezes complexo, tanto mais que usa
dois tipos de sensores: laser e inercial (girosc�opio).

Um outro aspecto a referir �e o facto de n~ao ter si-
do tratado o caso de obst�aculos m�oveis. Natural-
mente num cometa n~ao existem obsct�aculos m�oveis
mas, quando aplicado ao mundo real na Terra, o
tratamento deste caso �e importante.

Uma outra quest~ao que se coloca �e, perante o
facto de a constru�c~ao de mapas de profundidade
poder ser efectuada por outro tipo de sensores, a
de saber se o algoritmo ou t�ecnica apresentadas s~ao
gerais na sua aplica�c~ao e na sua interac�c~ao com
os v�arios tipos de sensores. De facto, uma boa
estrat�egia para avaliar a generalidade de um m�etodo
�e saber se �e facilmente adapt�avel para outras formas
de adquirir a informa�c~ao que o alimenta, isto �e, neste
caso saber se o m�etodo descrito pode facilmente ser
usado com informa�c~ao de vis~ao por computador, ou
qualquer outra fonte de imagens de profundidade. A
resposta a esta pergunta parece-me ser incerta. Se
por um lado, o m�etodo foi desenvolvido para usar
informa�c~ao de um sensor de laser, tamb�em �e verdade
que com algum trabalho ser�a poss��vel adaptar os
mapas de profundidade obtidos por vis~ao para a
constru�c~ao dos mapas de profundidade de terreno
usados no m�etodo descrito. Contudo, penso que
a �loso�a do m�etodo perder-se-ia uma vez que o
campo de vis~ao de uma câmara �e normalmente muito
superior ao de um laser range�nder e, portanto um
�unico campo de vis~ao da câmara pode cobrir todo o
mapa de terreno, tornando necess�arias manipula�c~oes
mais ou menos complexas e despropositadas. Neste

aspecto, n~ao considero, portanto, o m�etodo descrito
gen�erico.

Quanto aos resultados experimentais, penso que
s~ao bastante razo�aveis, mesmo quando testado em
ambientes reais, semelhantes �aqueles para os quais
foi desenvolvido, o que de si j�a permite concluir que
o m�etodo �e bom.

Em forma de balan�co, a minha opini~ao geral sobre
o m�etodo des estima�c~ao do movimento �e bastante
positiva, pois apresenta uma solu�c~ao simples e e�caz
para o problema que se prop~oe resolver, sem recurso
a t�ecnicas matem�aticas elaboradas ou outro tipo
de truques. Apresenta alguns aspectos inovadores,
especialmente em rela�c~ao �a ideia geral, n~ao utilizando
teoria nova. Um outro aspecto muito positivo deste
m�etodo �e o facto de n~ao partir de pressupostos para
a sua constru�c~ao te�orica.

Quanto �a rela�c~ao entre os cont�eudos do paper

e da mat�eria leccionada na disciplina de Sistemas
Rob�oticos Aut�onomos, penso que a publica�c~ao em es-
tudo se enquadra perfeitamente nos conte�udos pro-
gram�aticos na disciplina, sendo um bom complemen-
to aos assuntos abordados durante as aulas, per-
mitindo dar ao aluno uma ideia da projec�c~ao dos
conte�udos program�aticos da disciplina na sua apli-
ca�c~ao pr�atica real. Os conceitos subjacentes foram
ou ser~ao abordados durante as aulas.

Quanto �a apresenta�c~ao do paper e �a maneira co-
mo est�a descrito, penso que a �unica �gura que tem
n~ao est�a muito espl��cita e penso que na explica�c~ao da
interpola�c~ao bilinear, uma �gura viria ajudar o leitor
menos habituado a este tipo de matem�aticas. Na sua
generalidade o texto est�a bem escrito, sendo com-
preens��vel mas, apresentando umas escolhas um tan-
to discut��veis na organiza�c~ao de algumas frases. Ape-
sar disso, a opini~ao geral que �ca desta publica�c~ao �e
positiva.
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