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Sumário
Os Sistemas Inteligentes de Transporte, ou ITS (“Intelligent Transportation Systems”) podem colaborar no
monitoramento e no gerenciamento dos fluxos de tráfego, na redução de congestionamentos, na indicação de
rotas alternativas e na melhoria da qualidade de serviço do transporte público. Neste último, sistemas ITS
podem fornecer informações em tempo real disponibilizando nos pontos de parada e nos terminais informações
relacionadas à posição dos veículos e estimativas do tempo de espera. São chamados de sistemas de
informações aos passageiros em tempo real, em inglês “Real-Time Passenger Information - RTPI”. Sistemas
deste tipo foram implantados em Londres, em 1992, e em Rouen, na França. No caso londrino, o sistema
denominado de “Countdown” fornece aos passageiros em espera no ponto de ônibus informações em tempo real
sobre os próximos ônibus que passarão por aquele ponto. Em Rouen foi implantado o SMARTBUS, um sistema
de informação em tempo real para ônibus e metro, em conjunto com sistemas de gerenciamento de frota e de
controle de prioridade para os ónibus nas intersecções semafóricas. As informações são disponibilizadas além
dos pontos de ônibus também nas estações de metro, no interior dos veículos e na residência.
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INTRODUÇÃO

AVL são sistemas que basicamente reportam a localização de veículos com objetivo de monitorar e gerenciar de
frotas. Este sistema normalmente permite o armazenamento e a consulta do registro do caminho, na qual a
qualidade desta representação depende de muitos fatores.
Se o objetivo é melhorar qualidade da representação dos trajetos rastreados de sistemas de AVL, a primeira coisa
a ser considerada normalmente é o aumento da precisão do sistema de posicionamento. Entretanto, isto não é
bastante, porque deve ser dada também atenção às regras para a atualização da posição na central de
monitoramento.
Embora a tecnologia AVL nos dias de hoje chegou a um elevado nível do desenvolvimento e de sua utilização
estar em franco crescimento, os produtos disponíveis atualmente no Brasil são normalmente configurados para
atualizar o posicionamento de forma periódica com baixas taxas de atualização de posição a fim fornecer uma
relação boa do custo/benefício, baixo tráfego dos dados assim como para impedir o armazenamento de dados
desnecessários. Esta baixa taxa de atualização causa deficiência na representação do trajeto efetuado por um
veículo, especialmente em áreas urbanas como mostrado na figura 1. Por outro lado, alta frequência de
atualização (figura 2) pode significar aumento de custo com comunicação e armazenamento de dados.

Fig.1. Baixa taxa de atualização

Fig.2. Alta taxa de atualização.

Esta baixa taxa de atualização causa deficiência na representação do trajeto efetuado por um veículo,
especialmente em áreas urbanas como mostrado na figura 1. Por outro lado, alta frequência de atualização
(figura 2) pode significar a manipulação de dados desnecessários e aumento de custo com comunicação,
armazenamento e infraestrutura da central de monitoramento.
Assim sendo, a finalidade deste artigo é apresentar soluções para melhorar a representação do trajeto a fim
aumentar a aderência ao real trajeto do veículo evitando excesso de transmissão da atualização da posição.
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SISTEMA DESENVOLVIDO PARA PERMITIR O DESENVOLVIMENTO DA
TECNOLOGIA
Objectivando o teste de novas abordagens para melhorar a representação do trajeto, foi desenvolvido e
implementado um sistema AVL para permitir flexibilidade de na programação e no desenvolvimento (figura 3).
Contudo, a implantação da técnica IPU apresentada neste artigo não depende do desenvolvimento deste sistema,
podendo inclusive ser implantada em outros sistemas já desenvolvidos.

Fig.3. Sistema desenvolvido para testes e implementação
Para a montagem da unidade móvel, o foi escolhido um data modem com sistema de comunicação interno
GSM/GPRS (Global System for Mobile Communications/General Packet Radio Service), para o sistema de
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posicionamento o GPS e para a CPU do AVL o processador ARM7 (Acorn RISC Machine). O sistema de
posicionamento interno da placa data modem usa sinal de satélite GPS padrão transmitido ao usuário civil com a
possibilidade de utilização da tecnologia SBAS/WAAS [1].
Para o funcionamento do sistema móvel foi necessária a construção de placas complementares para a integração
de alguns componentes como: a antena de GPS, a antena de celular, a placa complementar com transformador,
soquete para SIM CARD.
A confecção desta placa não foi artesanal, pois o conector existente para interface entre as duas placas é muito
pequeno. Para este desenvolvimento foi necessário enviar o projeto desejado para um fabricante que possuía
tecnologia para estampagem e soldagem de componentes SMD (Superficial Mounting Device).
O módulo de rastreamento ficou dividido em três placas: a placa de apoio que basicamente contém a fonte de
alimentação, a placa complementar que contém o conector de cartão SIM, o circuito de adequação de tensão da
porta UART para comunicação serial.
Todas as placas foram acondicionadas em uma caixa metálica que posteriormente foi abrigada dentro de um
veículo junto com as antenas. A instalação é muito simples, pois só depende de alimentação, porém como muitas
vezes é utilizado como sistema de segurança patrimonial, é necessária uma boa escolha no posicionamento dos
componentes, a fim de evitar que seja desativado em caso de furto.
O modulo desenvolvido permitiu a programação em linguagem “C”. O editor de programação foi o Microsoft
Visual C++ 6.0 e a compilação/linkedição foi elaborada pelo GCC v 3.0.4. (GNU Compiler Collection) para
ARM (Acorn RISC Machine).

2.1

Ferramenta de monitoramento

O sistema de monitoramento do experimento teve o desenvolvimento baseado na Internet, onde foi necessária a
configuração de um servidor web. Para tornar o sistema mais barato, foi dada preferência às soluções open
source. Entre as escolhas esta o sistema operacional Linux Fedora 4, o sistema de gerenciamento de banco de
dados PostgreSQL com a biblioteca de para manipulação para objetos geográficos PostGIS, o editor geográfico
do sistema de informação Quantum GIS, o servidor de Home Page de Apache, a biblioteca de programação GIS
para web Mapserver, a linguagens de programação de Java e PHP. Este sistema modelado contém mapas
vetoriais, imagens raster de mapa e banco de dados.
Apesar modulo AVL ficar curtos períodos sem enviar atualização que causa uma pequena defasagem na posição
atual do veiculo na Central de Monitoramento, é possível prever a posição atual a partir dos últimos dados
vetoriais atualizados contendo a posição, direção, velocidade [5].

3

SISTEMAS COM TAXAS DE ATUALIZAÇÃO DE POSIÇÃO FIXA

As regras de atualização de posição de sistemas AVL normalmente utilizadas no Brasil se baseiam em taxas fixas
que podem ser ajustadas no acordo com as exigências da aplicação. Nas situações onde a é necessário mais
precisão, a frequência da atualização é mais alta, gerando armazenamento e tráfego de dados desnecessários. Por
outro lado, as taxas baixas de atualização causam a deficiência ao mostrar na representação do trajeto,
principalmente em áreas urbanas.
Em áreas urbanas, os sistemas AVL com uma taxa baixa de atualização de posição mostram a representação do
trajeto do veículo monitorizado de forma imperfeita, conforme mostrado na figura 4. A linha amarela representa
o trajeto trilha real efetuado pelo veículo, e os pontos pretos mostram a posição rastreada do veículo com uma
segundo taxa de atualização de 2 segundos e a linha preta mostra o trajeto rastreado a cada 60 segundos.

Fig.4. – Confrontação de diferentes taxas de atualização de posição
É fácil de se perceber que para obter aderência entre na representação do trajeto real efetuado por um veículo
através de técnicas baseadas em taxas de atualização periódicas é necessário aumento da frequência de
atualização. Do mesmo modo, está também esta claro que para se obter um bom desempenho sem abuso com
transmissão e armazenamento de dados é necessário o desenvolvimento de uma abordagem diferente na
metodologia de atualização.
Muitas outras técnicas já foram sugeridas para evitar o excesso de vértices de na representação uma rota
rastreada em com sistemas AVL, entre elas estão a utilização do Kalman Filter e Map Matching [6], Aperiodic
Filtering [7], a utilização de sensores no veículo, etc. Algumas técnicas são implantadas diretamente na unidade
móvel, filtrando os dados antes se serem enviados para central de monitoramento como sugere a patente
US6266357-B1, onde, nesta abordagem a decisão da atualização da posição é baseada em sensores que verificam
a luz de freio, seta, odômetro, acelerômetro. Esta tecnologia descrita na patente sugere a utilização de MDT
(Mobile Data Terminal) e também de mapa da região no modulo incorporado no veículo, para auxiliar na decisão
da atualização [3], tornando complexa a sua implantação. Um dos problemas das tecnologias que dependem do
mapa (Map Matching) está na dependência do mapa da região, bem como sua qualidade e o grau de atualização.
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COMEÇANDO O DESENVOLVIMENTO DE UMA NOVA ABORDAGEM

De acordo com os objetivos a serem atingidos nesta nova abordagem a representação ideal do trajeto de um
objecto rastreado por um sistema AVL, dentro de uma área urbana, é aquele que contém a menor quantidade de
ritualizações de posicionamento e que represente quais vias foram percorridas conforme elucidado na figura 5.
Apenas ajustar a taxa de atualização é uma alternativa para melhorar a representação do trajeto conforme pode
ser observado na figura 2. Contudo, situações como velocidades diferentes, mudanças bruscas de direção podem
afetar o trajeto.
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Fig.5. Representação do trajeto “Ideal”
O quadro 1 mostra a comparação do “modelo ideal” (Fig.5) com as duas situações testadas (com taxas de
atualização a cada 2 segundos e a cada 60 segundos).
Quadro 1. Atualizações das posições
Método

Atualizações

Taxa de atualização de 2 seg. (fig 2.1)

71

Taxa de atualização de 60 seg. (fig 2.1)

3

“Ideal” (fig. 4.1)

7

É importante salientar que a transmissão de dados é somente um dos custos envolvidos em sistemas de AVL, e
que pode interferir significativamente nos resultados se não for levado em conta. Entretanto, existe uma forte
tendência para a redução de custo por causa da competição entre fornecedores de serviço de telefonia móvel.

4.1

Primeira abordagem – Variação de frequência em função da velocidade

Considerando um veículo estacionado no pátio de uma empresa sendo rastreado a cada 10 segundos, após 48
horas serão efetuadas 17.280 atualizações. Se todas as posições são redundantes, não existe a necessidade de
atualizá-las com uma taxa de 10 segundos. Cabe destacar que em um receptor GPS, normalmente compatível
com NMEA 0183 (National Marine Electronics Association) [8], é possível extrair além do posicionamento, a
direção, a velocidade, a qualidade do posicionamento (DOP), o dia e a hora. E com estas informações, pode-se
decidir se os dados devem ou não ser enviados. Assim, foi possível desenvolver um algoritmo para
implementação na unidade móvel que trabalha em diferentes taxas de atualização em função da velocidade do
veiculo, apurada pelo GPS.
Com esta abordagem é possível reduzir significativamente o tráfego de dados, evitando principalmente
atualizações quando o veículo estiver parado. É importante salientar que não seria interessante a ausência total de
atualizações com o veículo parado. Isto, porque sistemas AVL não são utilizados apenas para o monitoramento da
posição [4], mas também para verificar o estado do veículo, questões de segurança, logística, verificação do
funcionamento do sistema, etc..
Apesar de simples e funcional, esta abordagem ainda está fora do objectivo principal que é uma tentativa de se
aproximar da representação do trajeto ideal, com o menor número de nós possíveis.

4.2

Abordagem final – atualização de Posição Inteligente (API)

Na representação “Ideal” do trajeto pode-se observar a existência de vértices somente em mudanças
significativas de direção conforme mostrado da figura 5. Para permitir esta implementação, devem-se modelar
soluções baseadas nas informações e regras que vão além da taxa periódica de atualização, que neste artigo serão
denominadas como atualização de Posição Inteligente (API) [2].
Com o protocolo NMEA é possível verificar azimute do objecto rastreado em relação ao norte verdadeiro, e com
isso torna-se possível calcular a diferença da direção a cada instante pelo cálculo do diferencial, permitindo
verificar pontos em que a mudança de sentido se torna evidente, como mostrado na figura 6, na qual a mudança
de direção pode ser um valor de -180 até 180, e os valores negativos representam deflexões à esquerda e os
positivos à direita.

Fig.6. Momentos onde são detectados as mudanças de direcção

Fig.7. Função para detectar o momento da atualização.
Integral da diferença de direção
Na figura 6, é mostrado um mapa com um trajeto rastreado representado por uma linha na cor cinza, com taxa de
leitura do receptor GPS a cada 2 segundos (representados em pontos negros). Os pontos brancos representam o
momento em que a função da diferença de direção é ultrapassa um determinado ângulo conforme figura 7.
Após a codificação e instalação do programa com a API na placa foi possível verificar que o sistema gera rotas
que possuem aderência aos trajetos reais efetuados pelo veículo. Contudo, apresentou problema em algumas
condições, devido à falta de preocupação no primeiro algoritmo em relação às mudanças suaves de direção. Este
problema pode ser observado na figura 8.
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Fig.8. Problema encontrado quando detectado uma mudança suave de direção.
Fica claro que considerar apenas as mudanças de direção bruscas não é o suficiente, por isso, deve-se
complementar a solução mostrada anteriormente. A abordagem desenvolvida para resolver a situações com as
curvas longas de grande raio, procura utilizar das informações recebidas do GPS a fim de evitar a instalação de
sensores que podem aumentar a complexidade e o custo da unidade móvel dificultando a instalação em larga
escala.
A solução encontrada foi de enviar uma nova atualização quando a estimativa de erro de um desvio projetado
ultrapassar um determinado valor, conforme mostra na figura 9.

Fig.9. Solução para curvas longas com grandes raios
Para estimar o momento em que este desvio ultrapassa o valor máximo foi necessário o armazenamento da
posição e da direção do último ponto atualizado. A partir destes valores é calculada, a cada vez que é feita a
leitura do GPS, a distância da posição atual até o último ponto enviado. Esta distância permite o cálculo do
desvio máximo para ser comparado com o somatório da diferença de direção no intervalo do último ponto
enviado até o presente momento.
MAX_ANG = arctan (max_error/distance)
O valor arbitrado para este erro máximo é de 40 metros e foi escolhido em função de ser aproximadamente ¼ de
uma quadra muito comum no interior do Estado de São Paulo. É importante lembrar que o objetivo deste

algoritmo não é somente representar de forma precisa um trajeto, mas também se deve evitar o excesso de
atualizações.
Para o cálculo da distância entre último posicionamento e o atual foi utilizada uma fórmula que apresenta um
resultado aproximado com o objectivo de agilizar o processamento. Esta distância aproximada, somente será
utilizada para na decisão do momento da atualização e não afeta a exatidão do sistema de posicionamento.
A fórmula utilizada é:

DIST=

40,030×α
×1 .000
360

(1)

Onde:

α=acos [ cos (arcφ' )×cos (arcφ )+sin (arcφ' )+sin (arcφ )×cos (arc λ )]

(2)

Com:






 arco entre a última posição e a atual
latitude corrente (LAT)
longitude corrente (LON)
' últimalatitude atualizada (LAST_LAT)
'última longitude atualizada (LAST_LON)
40.030  2..(raio da Terra)
1.000  de quilômetros para metros

A partir desta fórmula foi criada uma função que tem como resposta a distância que será chamada do algoritmo
de detecção de curvas suaves. O resultado da combinação das duas técnicas pode ser observado na figura 10.

Fig.10. Resultado da combinação de ambas soluções
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4.3

Algoritmo exemplo modelado

Embora a modelagem matemática foi desenvolvida para o mundo contínuo (integral e derivada), os algoritmos
foram implementados no mundo discreto (somatório e diferenças).
Com objetivo de se testar o funcionamento do algoritmo bem como efetuar o ajuste fino das constantes “TA”
(ângulo da Mudança de Direção) e “max_error” utilizados na detecção do momento da detecção de nós, foram
rastreados trajetos dentro de área urbana com frequência de 1 segundo. A partir da massa de dados coletada, foi
simulado o algoritmo reiteradas vezes variando o valor das constantes até o ponto onde se detetasse o mínimo
possível de nós sem afetar a qualidade da representação. A figura 11 mostra um trajeto onde foi simulado o
algoritmo composto por curvas de diferentes tipos e os pontos onde se deve ter algum nó nas proximidades. Na
figura 12 pode-se observar a quantidade de posições filtradas ou detectadas pelo algoritmo A e B.
A partir da simulação com diferentes valores nas amostras feitas, chegou-se para estes dados que o valor de 41º
para a constante “TA”e 50 metros para o “max_error” para que o algoritmo resultasse positivo nas proximidades
dos pontos definidos como ideal objetivando manter a qualidade da representação. Com estes valores, nota-se
também 23% dos pontos atualizados, podem ser considerados como ruído, pois não afetariam a representação,
apesar disto, reduzir estes índices além destes valores começa a afetar a representação do trajeto. É possível que
em regiões com com características diferentes apresente resultados diferentes, portanto torna-se necessário
utilizar margem de segurança ou a realização destes em cada região a ser implantado o sistema.
Para evitar a interpretação errônea da ausência dos dados (poderia ser interpretada pela central de monitoramento
que a unidade móvel esta defeituosa), é necessário emitir o status do modulo AVL para central de monitoramento
em uma frequência pré-determinada que possa variar de acordo com a aplicação (por exemplo: 15 minutos).
Se o sistema de comunicação parar de funcionar, é necessário armazenar os dados de posição na memória do
módulo de AVL, e, quando possível, enviá-los automaticamente.

Fig.11. Exemplo de um traçado testado.

Fig.12. Posições lidas do GPS.
O objetivo deste trabalho não é apresentar o melhor algoritmo para atualização de posicionamento de sistemas
AVL. A solução apresentada é apenas uma sugestão dentre muitas combinações possíveis, porém fica claro a
necessidade de abordagens inteligentes baseadas no deslocamento do objeto rastreado a fim de se ter uma melhor
representação dos trajetos rastreados sem excesso de atualizações de posição.

4.4

Funcionamento

O sistema desenvolvido foi testado por quatro meses, no qual foram instalados três rastreadores (unidades
móveis). Neste período, em vários momentos, foi necessário alteração de muitos detalhes com o objetivo de
melhorar a qualidade, depurar erros e aumentar a confiabilidade do sistema. Dois dos rastreadores foram
instalados em veículos de propriedade empresarial e um terceiro de propriedade de pessoa física. A característica
da utilização dos veículos de propriedade empresarial está na intensa utilização durante o período comercial
enquanto o veículo pessoal é utilizado nos mais variados horários, inclusive nos fins de semana.
Baseado nestes fatos, duas medidas podem ser relatadas:
1. Os veículos comerciais atualizam seu posicionamento aproximadamente 750 vezes por dia, nos horários
comerciais. Contudo, em fins de semana e feriados, praticamente não existem atualizações.
2. O veículo pessoal atualiza seu posicionamento em uma média de 400 vezes por dia, com grande variação
entre os dias.
A quantidade de atualizações não é equivalente ao número de transmissões de dados, pois, em muitos momentos,
são feitas várias atualizações de uma única vez. Mesmo desconsiderando este fato, a quantidade de dados
trafegados seria de aproximadamente 8,46 megabytes por mês, que se comparado com um sistema convencional
(taxa fixa de atualização) que atualize posição a cada 1 minuto (20,27 MB/mês) teria uma economia no trafego
de dados de 58%. Esta diferença seria equivalente a R$ 52,00 (US$ 24.00). Contudo, as operadoras de telefonia
de celular vendem o serviço de dados com planos diferenciados, pacote mínimo de dados e custos por megabytes
decrescentes em função do volume trafegado, ficando difícil a quantificação da economia feita em valores
monetários.
Através da atualização de posição inteligente, foi possível representar as vias que um veículo trafegou, conforme
mostrado na figura13.
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Fig.13. Veículo privado (1), rastreado em 27/01/2007.
Como efeito de comparação, a figura 14 mostra o trajeto de um veículo sem a atualização inteligente da posição.

Fig.14. Rastreamento sem Atualização Inteligente de Posição (AIP)
Fonte: 20 de Janeiro de 2007, online em: http://www.traceme.tv/Demo
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CONCLUSÕES

É possível desenvolver uma abordagem para melhorar a representação das trajetórias dos veículos utilizando
uma nova metodologia que leva em consideração o momento ideal para a atualização da posição. Embora a
aderência entre a representação da trajetória e a trajetória real do veículo tenha melhorado, não houve um
aumento significativo nas atualizações das posições, evitando um aumento de custos com comunicações e
armazenamento de dados. A importância desta questão reside no fato de que os sistemas de comunicação
possuem uma grande influência nos custos operacionais. Se comparado com uma taxa padrão de atualização

predefinida de 1 minuto o sistema proposto pode oferecer economias da ordem de 58% no volume de tráfego de
dados.
Uma representação mais precisa da trajetória permitirá a criação de novas aplicações de AVL que necessitam de
uma maior precisão, como áreas de deteção onde os mapas ainda estejam incompletos e permitir análises de
trajetos feitas por condutores de frotas para otimização e orientação, etc. Esta nova representação também levará
a uma melhor manutenção preventiva das frotas de veículos em função da melhor compreensão de como foi
acumulada a quilometragem de cada veículo.
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