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CARROS AUTÓNOMOS … 
QUANTO SE DEVE AINDA
ESPERAR?



Os carros autónomos – sonho antigo

• General Motors – Futurama, 1939 New York World's Fair

• Carros sem condutor previstos para os anos de 1960



ATLASCAR – contexto e breve história

• Laboratório de Automação e Robótica (LAR)
• Criado em 1997

• Principal interesse: navegação autónoma de robôs

• Projeto ATLAS criado em 2003
• Pequenos robôs similares a carros para competições

• Ganhou 6 primeiros prémios nas competições anuais nacionais

• O projeto ATLASCAR ramificou-se em 2010
• As primeiras manobras autónomas em 2011

• ATLASCAR2 – começou em 2016
• Trata-se de um carro elétrico mais moderno que o ATLASCAR1



ANTECENTES NO PROJETO
ATLAS



A prova de Condução Autónoma do FNR

• Perspetiva da pista de Condução Autónoma numa 
situação real de competição (Guimarães)



Os robôs ATLAS em ação

• Treinos no laboratório

• Interface avançada de monitorização e análise de imagem



O desempenho dos robôs ATLAS

• Em competição. Perceção e controlo avançados.

• Decisões baseadas apenas em visão e sem hodometria!



Combinando Visão e LIDAR

• O LIDAR é também útil para túneis e obstáculos mais 
complexos, permindo maiores velocidades!



MUDANÇA DE ESCALA!
O ATLASCAR 1
Energia Elétrica e Perceção



O primeiro ATLASCAR: 2010 – 2013

• Veículo convencional de dimensão média
• Com motor a gasolina!

• Mudanças manuais (sem caixa automática)!

• Com muito pouca eletrónica e automação a bordo!

• Intervenções necessárias
• Instrumentação (proprioceção e exteroceção)

• Atuadores para ignição, acelerador, embraiagem, travões, 
mudanças, luzes.

• Energia elétrica adicional e quadro elétrico.

• Unidades computacionais e software.



ALTASCAR1 - Construção

• Primeiros tópicos relevantes: energia elétrica, cablagens e 
distribuição de energia.



Energia elétrica para sistemas a bordo

• Necessidades (1-2 kW)
• Mas o motor é a gasolina!

• Instalação de um segundo alternador 
(até 200 A)

Alternador original 
recolocado

Disposição original do motor

Disposição modificada do motor

Alternator 
auxiliar

Estrutura maquinada 
para acomodar o novo 
alternador e os outros 

componentes existentes



Sensores baseados em visão

• Unidade grande angular e de visão foveada

• Sistema preparado para perceção ativa

• Câmara térmica (experiências iniciais)

• Câmara estéreo

Câmara
estéreo

Unidade de visão 
ativa e foveada

Câmara
térmica



Sensores baseados em laser (LIDAR)

• Laser 3D
• SICK LMS 200 giratório

• Perfilador de estrada 
• Hokuyo UTM30-LX

• Perceção do espaço a 2D
• Duplo SICK LMS 151



Proprioceção

• Recetor GPS e antena

• Hodometria das rodas

• Monitorização da posição do volante

• Medição das distâncias ao chão



A perceção na fase inicial

• Visual, infravermelho, estéreo, nuvens de pontos 3D; 
todos mostrados em tempo real.



ALGUMAS TECNOLOGIAS DE 
BASE NO PROJETO ATLASCAR
Automação e atuação



Principais componentes de Automação

• O controlo das mudanças não estava ainda presente na 
versão inicial. Foi adicionado mais tarde (2012-2013).
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Comutação “automática” da caixa

• Usada especialmente para estacionar e marcha a trás



ATLASCAR – primeira vez sem 
ninguém a bordo



ATLASCAR a seguir um peão



EXEMPLOS DE DESAFIOS DE 
PERCEÇÃO NO ATLASCAR 1



Reconstrução do espaço em ruas

• Estruturas vizinhas (passeios, lancis) e obstáculos (carros) 
são distinguíveis para posterior processamento.

• A cor indica a altura em relação à referência do carro:
• Vermelho é baixo; azul é alto. 



Reconstrução em estrada

• Maiores velocidades resultam em representações menos 
densas



Seguimento de alvos complexos com 
LIDAR

• Lida com múltiplos alvos sem
perder a sua identificação.

• Evita o desaparecimento de alvos 
móveis com estáticos (paredes).

• Escalável para muitos alvos com 
técnicas de mútiplas hipóteses



Deteção de peões com visão e LIDAR

• Classificador a dois estágios: LIDAR dá a primeira pista e 
a visão “confirma”.



ATLASCAR2: NOVO CONJUNTO
DE DESAFIOS
Algumas soluções foram migradas do ATLASCAR1 mas 
novos desafios surgem.



O novo veículo - ATLASCAR2

• Carro elétrico em fase de instrumentação e automatização.



A energia elétrica está à mão…

• Uma fonte de 12 V está acessível no conversor DC-DC

• Mas os 330 V DC (nominal) também estão disponíveis a 
partir das baterias de Lítio do carro.



Sensores numa montagem preliminar

• A,B – Sick LMS151; C – Câmara Point Grey; D – Sick LD-MRS; 

• E – Velodyne VLP 16 (experiências temporárias)

A
B

D

E

C



ATLASCAR2 com vários LIDARs

• Um total de 22 planos de Lidar no processo de calibração:
• 16 do velodyne + 4 do sick LD + 2x1 do sick LMS



Exemplo de dados em estrada real

• Várias formações da estrada são visíveis para assistir um 
condutor ou fazer navegação autónoma. Só dados 2D!



Passeios e limites estrada com LIDAR

• Comparação de 3 técnicas de extração dos limites



Perceção e navegação no ATLASCAR2

A navegação inclui localização e planeamento global e local em tempo real… mas sem atuação!



Interface com centralina
• A interface completa com a centralina está em curso

• As leituras do barramento CAN todas acessíveis (OBD-II)

• Escrita de mensagens não críticas já operacionais

• Atuação por computador externo está ainda em estudo.



Deep learning: carros e peões

• Comparação com uma CNN YOLOv2 do estado da arte



Deteção visual de estrada com DL

• Duas redes independents: uma deteta linhas e outra o piso.

• Complementam-se ou substituem-se em situações mais complexas



O QUE SE SEGUE?



Três precupações importantes no 
futuro de carros autónomos

• Segurança e robustez na via pública

• Proteção contra uso indevido e hacking de carros 
autónomos

• Uso de carros autónomos para monitorizar e avaliar 
condutores humanos

• Os tópicos foram inspirados numa selação de artigos publicados 
na newsletter da revista IEEE Spectrum  “Cars That Think” -
http://spectrum.ieee.org/blog/cars-that-think 



Garantir a segurança de carros autónomos

• Pode a IA ofuscar a 
real resposta dos 
“carros”, tornando 
difícil garantir as 
especificações?

• Oportunidade de 
implementar as três 
leis da robótica de 
Asimov?

• Why AI Makes It Hard to Prove 
That Self-Driving Cars Are Safe

• By Andrew Silver, 7 Oct 2016



Proteção contra hacking de carros autónomos

• Os carros serão 
computadores em rede.

• Podem ser invadidos?

• Os carros autónomos 
podem ser operados 
remotamente,

• … assim, como se 
pode prevenir ataques?

• Quão real pode ser 
esta preocupação?

• Hackers Try to Steal Self-Driving 
Tech From China's Baidu

• By Philip E. Ross, 22 Mar 2017 



O seu carro pode estar a observá-lo

• Monitorizar todas as 
ações dos condutores.

• Podemos usar isso para 
ensinar a conduzir?

• Poderá ser o carro a 
fazer o exame para 
obtenção da carta?

• Pode isto ser usado pelas
companhias de seguros
para definir os prémios
das apólices?

• Autonomous Cars Could 
Determine Your Driving Style by 
Gently Probing You

• By Evan Ackerman, 27 Oct 2016



Alguns tópicos e apostas futuras

• Redundância sensorial
• Lidar, visão (multiespectral/mono/estereo/…), radar

• Data sets mais completos e representativos
• A aprendizagem requer muitos exemplos de grandes

data sets devidamente anotados.

• Condução partilhada
• Entre condutores humanos e computadores; a 

passagem e alternância do controlo do carro



O ATLASCAR vai continuar a perseguir alguns destes desafios…

Obrigado pela atenção!

… na esperança de contribiuir para uma experiência de 
condução mais segura!


