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Resumo – Nos dias de hoje, é evidente o crescimento na quantidade de indivíduos que apresentam algum grau de dificuldade em habilidades
como, enxergar e caminhar. Visando minimizar o impacto imposto por tais deficiências, há um aumento na necessidade de novas tecnologias
assistivas. Dentre elas, é possível destacar a cadeira de rodas inteligente, a qual visa aumentar a mobilidade funcional de pessoas com deficiência
tanto nos membros inferiores, como também superiores. Para gerar um equipamento que proporcione cada vez mais autonomia ao indivíduo,
a transformação da cadeira em um sistema robótico autônomo que consiga mapear se localizar é essencial, tornando-a similar a um robô de
serviço. Visto isso, este trabalho propõe aplicar o FastSlam 1.0, utilizando recursos naturais detectados por um Lidar 2D e sua odometria. O
sistema será testado no ambiente de simulação CoppeliaSim, com integração via ROS, visando apresentar os resultados parciais do algoritmo
implementado.

Palavras-chave – Coloque aqui palavras-chave que as pessoas que procuram seu artigo podem usar ou que podem ajudar os comitês de
revisão ou editores a atribuí-lo aos revisores apropriados.

1. Introdução

Nos dias atuais, aproximadamente 200 milhões de
pessoas experimentam dificuldades funcionais considerá-
veis e há uma expectativa de crescimento para os próxi-
mos anos, o que mostra há necessidade em criar tecnolo-
gias facilitadoras para pessoas que possuam deficiências
que atrapalham seu conforto e qualidade de vida [8]. Esta
área da pesquisa é conhecida como tecnologia assistiva,
responsável por estudar novos meios de aumentar a mo-
bilidade e condições para pessoas com deficiência [12].

Um exemplo que vem sendo estudado é a cadeira de
rodas motorizada, que quando utilizada em conjunto com
técnicas de robótica se torna inteligente, tendo seu fun-
cionamento bastante similar a robôs de serviço[9]. Há
duas categorias que relacionam o grau de autonomia da
cadeira de rodas inteligente, alterando o tipo de interação
e controle provindo do usuário, a semiautônoma e a autô-
noma. Um dos principais pilares para o desenvolvimento
de um sistema autônomo consiste no desenvolvimento de
um sistema de mapeamento e localização (SLAM), sendo
utilizado desde aos mais simples robôs, como robô aspi-
rador, aos mais complexos como carros autônomos [2].

A área de SLAM já vem sendo estudada a algu-
mas décadas, sendo possível encontrar diferentes técnicas
que resolvem este problema, se diferindo inicialmente
aos sensores utilizados para detecção do seu entorno e
do próprio veículo. No caso, para alcançar uma autono-
mia completa do veículo, apenas sensores on board de-

vem ser utilizados[4]. O método mais simples é a partir
da aquisição da velocidade das rodas do veículo, aliadas
ao modelo cinemático é possível prever um valor para
a pose do veículo, entretanto, este método apresenta um
alto erro, principalmente para longas trajetórias e com o
escorregamento das rodas [1].

Por outro lado, diferentes sensores exteroceptivos
são utilizados, como câmera e Lidar, são os mais utili-
zados para localização e robôs móveis. Esses sensores
junto de algoritmos específicos, buscam características e
pontos de referência (landmark) que possam ser utiliza-
dos para ajudar a localização do robô no mundo. Dentre
os algoritmos encontrados na literatura é possível desta-
car o Split–and–merge e Incremental para lidar [7], ORB
e SURF features para câmera [10].

Dentre os métodos mais clássicos de localização, é
possível destacar o Extended Kalman Filter (EKF) SLAM,
Monte-Carlo, FastSLAM 1.0 e o Extended Information
Filter (EIF) SLAM. O EKF–SLAM se baseia na utiliza-
ção de uma equação diferencial estocástica e linear, sendo
necessário linearizar a média e covariâncias das relações
não lineares no sistema, seu principal limitação é relaci-
onada ao sistema ter um número alto de landmarks, po-
dendo deixar o tempo de execução elevado. Já o método
de Monte–Carlo utiliza do filtro de partículas para deter-
minar a pose do robô sem a necessidade de conhecimento
da pose inicial, realizando etapas de reamostragem a cada
iteração [11].
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O FastSLAM 1.0 propõe a utilização de um filtro de
partículas junto com filtros de Kalman individuais para
cada landmark, ganhando em velocidade de processa-
mento. Por fim, apresenta–se o Extended Information
Filter (EIF) SLAM, que processa a informação ao longo
de toda a trajetória para realizar a estimação da pose [5].

Este trabalho propõe apresentar os resultados ainda
preliminares de uma simulação de localização e mapea-
mento baseado em um lidar com 180°, utilizando o al-
goritmo split-and-merge junto do FastSLAM 1.0, visto
que historicamente estes se mostra mais eficiente dentre
os apresentado. Um robô genérico móvel representa a
cadeira de rodas em um ambiente simulado no Coppelia-
Sim.

2. Metodologia
Para realizar a implementação do presente trabalho

serão necessários os seguintes itens:

• Ambiente Simulado;
• Passar as informações via ROS;
• Modelo cinemático do veículo;
• Detecção de landmarks, Split-and-Merge;
• Implementação do FastSLAM.

2.1. Ambiente Simulado:

Para realizar a simulação será utilizado o simula-
dor de robôs CoppeliaSim, um framework versátil, muito
utilizado nas área de robóticas, possuindo uma API que
permite conexão direta via ROS. O robô utilizado será
um Pioneer 3–DX(Figura 1, um veículo a ser utilizado de
forma genérica.

Figura 1. Pioneer 3-DX na simulação.

2.2. Modelo cinemático:

Esta etapa é essencial para a etapa de predição e para
gerar um sinal de odometria para o sistema. A seguir
serão apresentadas as Eq. 1 e 2, explicitando a relação da

velocidade das rodas do veículo para estimar a posição
do robô [11].

V =
VR + VL

2
(1)

ω =
VR − VL

2b
(2)

Onde:

VR : Velocidade linear da roda direita;

VL : Velocidade linear da roda esquerda;

V : Velocidade linear do robô;

b : Distância do centro de rotação até a roda.

Dividindo então as velocidades linear e angular pelo
tempo de amostragem (discretização pelo método de Eu-
ler), é possível definir o quanto o veículo se movimen-
tou (∆s) e qual a sua variação angular (∆θ). Com isso
encontra-se a função apresentada na Eq. 3, que descreve
o movimento do robô aproximado de [x y θ]T para [x′ y′ θ′]T .
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2.3. Split-and-Merge

Um dos métodos bastante consolidados para extra-
ção de linhas retas a partir de um conjunto de pontos bidi-
mensionais, com base apenas na geometria básica. Estes
dados nesta aplicação, são as distâncias lidas pelo lidar.

Seu algoritmo começa com a fase de SPLIT, onde
é formada uma reta entre o primeiro e último ponto do
grupo de dados, procurando o ponto mais distante da reta,
maior que um determinado ϵ, que será utilizado na pró-
xima fase e então repete-se o cálculo anterior, até que
todos pontos do subgrupo criado possuam distância me-
nor que ϵ, chegando então a fase de MERGE, onde se
encontra a reta desejada, o último ponto dessa reta será
utilizado para uma nova fase de SPLIT. Isso é realizado,
até que todos pontos estejam em algum subgrupo.

2.4. FastSLAM

A proposta apresentada em [5], conhecido por ser
computacionalmente eficiente, lidando bem com diferen-
tes dados, devido a amostragem do tipo Monte–Carlo e
com não linearidades de modelos, sendo necessária a li-
nearização. Busca decompor o problema do SLAM em
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dois fatores, a localização do robô e a estimação dos land-
marks que são condicionados pela pose do robô. Cada
landmark é modelado independente, descrito por uma sé-
rie de distribuições, aplicando um Filtro de Kalman 2x2
para cada landmark presente, reduzindo o tempo de pro-
cessamento, sendo significantemente mais rápido que o
EKF–SLAM.

Seu algoritmo consiste em quatro etapas, primeira-
mente a posição de cada partícula é atualizada, apenas
com a odometria. Vale ressaltar que na versão 2.0, a posi-
ção dos landmarks influencia diretamente na pose. A pró-
xima etapa realiza a atualização dos landmarks de cada
partícula com seu EKF correspondente e então calcula-se
os pesos de cada partícula [5]. Por fim, uma etapa es-
sencial, a reamostragem das partículas, responsável por
eliminar as partículas que possuem menor peso, logo me-
nos informação útil [3].

A etapa de reamostragem é realizada através do mé-
todo de amostragem estocástica universal, pois esta apre-
senta uma baixa variância, possuindo uma implementa-
ção eficiente. De uma maneira bem simples, é uma roleta
com o número de setas correspondente ao número total
de partículas e cada partícula pode ser escolhida propor-
cionalmente ao seu peso

3. Resultados

Um ambiente interno é simulado no CoppeliaSim
e então são implementados os métodos apresentados na
Seção anterior, resultando em um FastSLAM online. O
robô é liberado no ambiente para se movimentar livre-
mente, sem uma trajetória pré-definida e então, todos os
seus dados vão sendo recebidos.

Split-and-Merge

Figura 2. Landmarks a serem detectados pelo Split-
and-Merge.

Para demonstrar o funcionamento do algoritmo, o
veículo é colocado parado de frente para uma parede e
então são retiradas os landmarks detectados. Como apre-
sentado na Figura 2, há quatro pontos de interesse, os
cantos das paredes, encontrado os pontos (4.93693 m,
-1.38314 rad), (4.08377 m, -1.29278 rad), (6.06039 m,
-0.667244 rad) e (6.69507 m, 0.799297 rad), sendo dis-
tância e ângulo em relação ao robô, respectivamente.

FastSLAM 1.0

Após a implementação da detecção de landmarks e
de cada etapa, basta realizar a isimulação do algoritmo
FastSlam 1.0. Como mencionado, o veículo foi liberado
para andar livremente pelo mapa e seus valores foram
sendo apresentados graficamente no Rviz. Nas Figuras
3 e 4 é apresentado o avanço da lozalição dos landmarks
e na localização do veículo. Em verde são os landmarks
salvos em uma das partículas, em vermelho o valor real
da posição do veículo e em azul a localização dada pela
etapa de prediçãod o FastSLAM 1.0.

Figura 3. Momento que o erro da odometria não
comprometeu o algoritmo.

Figura 4. ALgoritmo começa a encontrar falsos ne-
gativos.
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4. Conclusões
O trabalho consistia apresentar os resultados preli-

minares de um sistema de localização de um robô imerso
no ambiente simulado CoppeliaSim, interconectando os
algoritmos implementados a simulação via ROS. Primei-
ramente, percebe-se a boa performance do método de de-
tecção de landmarks, o Split-and-merge, por mais que
tenha uma simplicidade, se mostrou eficiente. Então, é
apresentado o FastSLAM 1.0, que inicialmente há uma
boa resposta de determinação da posição real dos land-
marks, entretanto, como a atualização da posição de cada
partícula depende unicamente do sinal de controle, velo-
cidade das rodas, o sistema vai encontrando falsos positi-
vos, resultando em um mapa degradado. Uma boa solu-
ção que será implementada no futuro, é o FastSLAM 2.0,
que adiciona na atualização da posição do robô influência
dos landmarks, o que melhora o sistema como um todo
[6].
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