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Resumo—Este trabalho estuda a representação e agrupamento
de trajetórias. Este tipo de análise tem grande interesse em
várias áreas (estudo de atividades humanas, estudo de padrões
de comportamento de animais, meteorologia, etc.). Nesta tese é
proposto um método de agrupamento de trajetórias baseado em
campos vetoriais, com comutações entre estes campos. Para tal
utiliza-se a informação dos percursos registados num cenário.
Com esses dados, o método agrupa estas trajetórias em vários
clusters e após isso verifica a existência um ou mais campos que
descrevam cada parte de uma trajetória, verificando-se assim
a existência, ou não, de comutações entre campos. A deteção
de comutações consiste em testar várias decomposições de uma
trajetória e, segmentos independentes, e verificar qual delas é
melhor descrita por uma sequência adequada de campos, dentro
de um limite de comutações entre campos que é imposto. O
método proposto foi testado com dados sintéticos simulados a
partir de um cenário real e com dados reais registados no campus
do IST.
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I. I NTRODUÇ ÃO
Existe um grande interesse pelo estudo de fenómenos
dinâmicos que se caracterizam através de trajetórias das grandezas de interesse. Por exemplo, no estudo das atividades
humanas existe a necessidade de descrever as trajetórias de
peões em sistemas de vı́deo vigilância [1] [2] permitindo
avaliar as ações das pessoas num cenário de vı́deo vigilância e
decidir a resposta adequada a partir dessa avaliação [3]. Além
de cenários de vigilância, o estudo das atividades humanas
também se aplica à análise de eventos desportivos, medição
de desempenho de atletas de alta-competição [4], ambientes
inteligentes [5] [6] e interação entre humanos e máquinas [7].
Na área do ambiente os investigadores procuram compreender
vários tipos de fenómenos que se traduzem através de trajetórias p.ex: trajetórias de migrações de aves, o crescimento
populacional, a alimentação e as interações sociais [8] e na
meteorologia o estudo destes dados é utilizado na previsão
das trajetórias das tempestades [9] [10].
A proliferação de sistemas de GPS (Global Positioning
System, em Português Sistema de Posicionamento Global),
que fornecem dados de trajetórias de peões e veı́culos levou
a um aumento rápido da quantidade de dados de trajetórias
disponı́veis, e também, a procura por métodos que avaliem os
dados registados [11].
Em geral, estes métodos encontram uma limitação comum,
a avaliação de cenários propensos a cruzamento de várias trajetórias. Isto deve-se a alterações de trajetórias nessas regiões
de cruzamento e que limitam a qualidade do agrupamento de
trajetórias e provocam a necessidade de um número elevado

Figura 1. Cenário de cruzamento

de clusters que as descrevam, para compensar esta perda de
qualidade [12].
Neste trabalho extende-se o algoritmo de agrupamento de
trajetórias proposto em [12] que usa campos vetoriais mas não
permite a comutação entre modelos. O objetivo é desenvolver
um método de análise de trajetórias baseado em campos
vetoriais, com comutação entre campos.
Este artigo está organizado da seguinte forma: A parte
II descreve a formulação do problema e os métodos de
agrupamento de trajetórias utilizados. Em III descrevem-se as
experiências realizadas, em que são apresentados os conjuntos
de trajetórias avaliadas e os outros parâmetros de cada cenário.
Na parte IV são mostrados os resultados obtidos para as
experiências realizadas e por fim na secção V são apresentadas
as conclusões e trabalho futuro.
II. M ETODOLOGIAS
A. Formulação do problema
1) Trajetórias: Considera-se que a trajetória de um peão
(aproximada por amostras da sua trajetória real) é representada
através de uma função α : R → R2 e o conjunto de trajetórias
conhecidas é designado por A = {α1 , · · · , αN }. Cada uma
das N trajetórias é composta por P pontos espaço-tempo na
forma αn = {(αn (tn1 ), tn1 ), · · · , (αn (tnP ), tnP )} em que t é a
coordenada temporal de um ponto
 e as coordenadas espaciais
n
n n T
são dadas por αn (tp ) = xp , yp . As trajetórias são também
representadas pelo conjunto de P − 1 segmentos, em que cada
segmento é definido por um par de pontos consecutivos da
trajetória, sp = [αn (tp ), αn (tp+1 )]. Considera-se ainda que

vetorial é calculada através de
Z tP
|| Xk (αn (t)) − αn0 (t) ||2 dt
En (k) =

(1)

t1

que compara a velocidade da trajetória αn0 (t) com o campo
vetorial nesse ponto (obtido por interpolação) Xk (αn (t)).
A aplicação desta equação de energia apenas a uma parte
da trajetória, entre ti e tf representa-se por In (k, ti , tf ). A
energia de erro de um campo vetorial em relação a um subconjunto de trajetórias A0 (k) é determinada através de
E 0 (Xk , A0k ) = λ || ∆Xk ||2 +
P
(1−λ) R tP
|| Xk (αn (t)) − αn0 (t) ||2 dt
αn ∈A0
T
t1

(2)

k

Figura 2. Trajetória representada numa grelha triangular

que é a soma da energia de cada uma das trajetórias com
um termo de regularização (suavidade) sendo que ∆Xk é o
vetor Laplaciano do campo Xk e T , que é utilizado como
termo de normalização da energia de erro, é a duração total
das trajetórias
do problema e obtido com o seguinte somatório:
P
T =
Tn sendo Tn , a duração temporal da trajetória αn . λ
é o termo de regularização (suavidade) dos campos vetoriais
obtidos.
B. Vector fields k-means

Figura 3. Campo vetorial e interpolação de campo vetorial num ponto α(t)
não pertencente à grelha G

todas as trajetórias estão contidas numa grelha triangular G
com R×R nós e que cada um dos segmentos de uma trajetória
apenas está contido num triângulo desta grelha (figura 2).
2) Campos vetoriais: Considera-se que o conjunto de trajetórias A é descrito por uma coleção de K campos vetoriais
na forma X : R2 → R2 em que cada trajetória será aproximadamente tangente

Ta um campo Xk . Define-se o campo k
como Xk = vxk , vyk sendo que vxk e vyk são as componentes
do campo vetorial segundo as direções x e y, respetivamente,
em cada um dos nós da grelha G. Considera-se que o campo
vetorial que descreve uma trajetória α é X(α) = α0 (t), sendo
α0 (t) o vetor de velocidade da trajetória no instante t. Nos
pontos da grelha o campo vetorial que descreve uma trajetória
é o seu vetor nesse ponto, nos restantes o vetor é obtido por
interpolação (figura 3).
3) Energia de erro: Neste problema a energia de erro é
utilizada para avaliar a qualidade dos campos vetoriais e para
ser escolhido o melhor campo vetorial para cada trajetória.
A energia de erro de uma trajetória em relação a um campo

O método Vector Field k-Means [12] que inclui três passos:
i) inicialização dos campos, ii) classificação das trajetórias, e
iii) atualização dos campos. O método requer como entradas:
i) um conjunto de trajetórias, ii) a resolução R da grelha, iii)
número de campos vetoriais pretendido (K), e iv) a suavidade
dos campos, λ.
1) Atribuição de trajetórias: A atribuição de trajetórias
é a parte do método em que, partindo conjunto de campos
vetoriais X se atribui a trajetória ao campo que a descreve
melhor. Assim, para todas as trajetórias é avaliada a energia
de erro (1) dessa trajetória αn em relação a todos os campos
vetoriais e é atribuı́da ao campo que minimiza a energia de
erro.
2) Atualização dos campos vetoriais: Depois de atribuir
cada trajetória de treino a um dos campos vetoriais (classe),
pode-se atualizar os campos vetoriais. Cada um dos campos
vetoriais é atualizado de forma independente, minimizando (2)
para o conjunto de trajetórias A0 associadas a esse campo
(Ak 0 ). Esta minimização é feita resolvendo um sistema de
matrizes.
C. Comutação de trajetórias
O método de comutação de trajetórias proposto envolve uma
otimização para achar os campos que melhor descrevem cada
trajetória e para determinar os instantes de comutação. Assim,
uma comutação está dividida em 3 fases: i) Determinação de
energias de erro parciais (até cada ponto), ii) Determinação
de energias de erro totais, e iii) Determinação do instante de
comutação.

1) Determinação de energias de erro parciais: Nesta fase
é calculada a energia de erro de cada segmento da trajetória
em em relação a cada um dos campos de velocidades. Para a
determinação da energia de erro utiliza-se (1) considerandose sempre como limites de integração o primeiro instante da
trajetória até qualquer ponto da trajetória (exceto o ponto p1 ).
Estes valores são todos guardados numa matriz (linhas correspondem a campos vetorias e colunas a pontos considerados
para a comutação) de energias parciais para serem utilizados
nas fases seguintes do método.
2) Determinação de energias de erro totais: Na segunda
fase são então calculadas as energias de erro totais para cada
conjunto de campos vetoriais (k1 e k2 ) e em cada ponto da
trajetória até Pn − 1, Para determinar estas energias utiliza-se
En (k1 , k2 , c) = (In (k1 , t1 , tc )
+(In (k2 , t1 , tP ) − In (k2 , t1 , tc ))).(1 + γ)

Figura 4. Cruzamento de veı́culos utilizado como base para conjunto de dados
sintéticos

(3)

em que se considera uma penalização de erro por comutação
(γ). Este termo tem como objetivo controlar o nı́vel de
comutações que se pretende, com um valor alto nenhuma
comutação ocorre e com um valor muito baixo ou 0 é feita
qualquer comutação desde que um pequeno segmento da
trajetória tenha uma melhoria mı́nima com a comutação.
3) Determinação do instante de comutação: Com todos
os valores de energia total de erro determinados, o valor
mı́nimo para cada vetor de par de campos vetoriais é colocado
numa matriz de energias com referência ao instante a que
corresponde cada valor mı́nimo. No caso em que k1 = k2
é considerado In (k1 , t1 , tp ), que é a energia total de erro
da trajetória em relação ao campo k1 , e naturalmente, não é
considerado qualquer instante c por não se tratarem de casos
de comutação.
Por fim basta minimizar o valor desta matriz e obtêm-se os
valores dos campos atribuı́dos a cada parte da trajetória e o
instante da comutação.
D. Convergência do método
O critério de convergência da primeira parte do método sem
comutações é a obtenção de resultados iguais em dois ciclos
de atribuição-atualização do algoritmo. Isto é, a atribuição de
trajetórias após duas atualizações de campos ser a mesma.
Após esta convergência é que são avaliadas as comutações de
campos por parte das trajetórias. Por fim, à semelhança do
modelo sem comutações, a convergência do algoritmo com
comutações ocorre quando os resultados de duas análises de
comutações são iguais, ou seja, as trajetórias comutam entre
os mesmos campos e nos mesmos pontos em duas avaliações
consecutivas das comutações.
III. E XPERI ÊNCIAS
Para testar o método proposto de comutações de trajetórias
e avaliar o seu desempenho foram realizadas experiências com
dois conjuntos de dados de trajetórias. O primeiro set de
dados é composto por trajetórias simuladas com base num
cruzamento real e o segundo tem dados reais captados no
campus do IST.

Figura 5. Conjunto de trajetórias sintéticas (cı́rculos verdes: inı́cio da
trajetória; cı́rculos vermelhos: final da trajetória)

As duas experiências foram feitas com os seguintes
parâmetros:
•
•
•

R = 10 (Resolução da grelha);
λ = 0.8 (termo de suavidade dos campos vetoriais);
γ = 0.075 (termo de penalização por cada comutação de
campos).

A. Experiência 1 (dados sintéticos)
Na primeira experiência foi simulado um cruzamento de
carros. O objetivo desta experiência é validar as melhorias
da comutação de trajetórias num cenário semelhante a um
real. Para isso foi criado um conjunto de trajetórias sintéticas
baseadas num cruzamento real (figura 4).
Foi criado um conjunto de 100 trajetórias, com um total
de 1228 pontos, que pretendem estudar várias mudanças de
direção neste cruzamento (figura 5).
Esta experiência foi feita quatro campos vetoriais, K = 4,
e com dois cenários diferentes: i) sem comutações de campos,
e ii) com uma comutação permitida.

0
1

Et
4.25 × 104
1.57 × 104
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N/A
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R ESULTADOS NUM ÉRICOS DA EXPERI ÊNCIA COM DADOS SINT ÉTICOS (0 SEM COMUTAÇ ÕES ; 1 - COM UMA COMUTAÇ ÃO PERMITIDA )

Figura 7. Campos vetoriais obtidos sem comutações, para trajetórias sintéticas

Figura 6. Conjunto de trajetórias captadas no IST com correção geométrica
(cı́rculos verdes: inı́cio da trajetória; cı́rculos vermelhos: final da trajetória)

B. Experiência 2 (dados reais)
A segunda experiência efetuada foi com um conjunto de
trajetórias reais de peões. Este conjunto de trajetórias é composto por 134 trajetórias (14308 pontos no total) que foram
captadas por uma câmara estática no campus do IST. Foi feita
uma correção da distorção geométrica introduzida pela câmara,
usando uma homografia (figura 6).
Esta experiência foi feita seis campos vetoriais, K = 6, e
com três cenários diferentes: i) sem comutações de campos,
ii) com uma comutação permitida, e iii) com duas comutações
permitidas.

melhoria é bastante evidente nos campos vetoriais obtidos
nas duas simulações. Como se pode verificar na figura 9, as
trajetórias comutaram corretamente nos cruzamentos. Consultando a figura 8 concluı́-se que os campos foram perfeitamente
calculados nas direções horizontal e vertical. O valor da
energia de erro produzida, mesmo com os resultados tão
positivos, deve-se apenas às diferenças entre a velocidade das
trajetórias e os campos vetoriais (X(α) 6= α0 (t)).

IV. R ESULTADOS
Com os dados experimentais apresentados atrás foram feitas
simulações e obtiveram-se os resultados aqui apresentados.
Estes resultados são: i) resultados gráficos (trajetórias, campos
vetoriais e representação das trajetórias com comutações), e
ii) resultados numéricos (número de comutações (C), quando
aplicável, e energia de erro
P total das trajetórias, que é o
calculada através de Et = αn ∈A En ).
A. Experiência 1 (dados sintéticos)
Os resultados numéricos da experiência sem comutações
foram os apresentados na tabela II.
Houve uma melhoria de 63.0% no valor da energia de
erro com a implementação de comutações de trajetórias. Esta

Figura 8. Campos vetoriais obtidos com uma comutação permitida para os
dados sintéticos (trajetórias verdes: partes de trajetórias que comutaram de
campo e trajetórias vermelhas: trajetórias que não comutaram)

Figura 9. Trajetórias que comutaram entre campos na experiência com dados
sintéticos (cı́rculos verdes: inı́cio da trajetória; cı́rculos vermelhos: final da
trajetória; Vermelho: Campo 1; Verde: Campo 2; Azul: Campo 3; Magenta:
Campo 4)

B. Experiência 2 (dados reais)
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Figura 10. Campos vetoriais obtidos sem comutações de trajetórias (dados
reais)

R ESULTADOS NUM ÉRICOS DA EXPERI ÊNCIA COM DADOS SINT ÉTICOS (0 SEM COMUTAÇ ÕES ; 1 - COM UMA COMUTAÇ ÃO PERMITIDA ; 2 - COM DUAS
COMUTAÇ ÕES PERMITIDAS ; C1 - N ÚMERO DE TRAJET ÓRIAS QUE
COMUTARAM UMA VEZ ; C2 - N ÚMERO DE TRAJET ÓRIAS QUE
COMUTARAM DUAS VEZES )

Houve uma melhoria de 18.7% no valor da energia de
erro com a implementação de uma comutação de trajetórias e
uma melhoria de 19.3% com duas comutações. Os campos
obtidos não tiveram diferenças significativas, mas mesmo
assim, obtiveram-se resultados muito positivos nas simulações
com comutações de trajetórias. Estes resultados são bastante
evidentes nas figuras 12 e 14 em que se podem identificar
todas as comutações de trajetórias. Verificam-se também nestas
figuras a existência de um grande grupo de trajetórias a comutar entre os campos 4 e 5, isto deve-se a serem dois campos
bastante representativos das trajetórias registadas. Concluı́-se
também que a implementação da segunda comutação de campos vetoriais não trouxe melhorias significativas em relação à
experiência com uma comutação (apenas 0.8% de melhoria da
energia de erro) e 1 trajetória nova a comutar, apesar de outras
trajetórias comutarem duas vezes em relação a uma vez.

Figura 11. Campos vetoriais obtidos com uma comutação permitida com os
dados reais (trajetórias verdes: partes de trajetórias que comutaram de campo
e trajetórias vermelhas: trajetórias que não comutaram)

Figura 12. Trajetórias que sofreram comutação na experiência com dados
reais e uma comutação permitida (cı́rculos verdes; inicio da trajetória; cı́rculos
vermelhos; final da trajetória; Vermelho: Campo 1; Amarelo: Campo 2; Verde:
Campo 3; Azul ciano: Campo 4; Azul: Campo 5; Magenta: Campo 6)

Figura 14. Trajetórias que sofreram comutação na experiência com dados reais
e duas comutações permitidas (cı́rculos verdes; inicio da trajetória; cı́rculos
vermelhos; final da trajetória; Vermelho: Campo 1; Amarelo: Campo 2; Verde:
Campo 3; Azul ciano: Campo 4; Azul: Campo 5; Magenta: Campo 6)

Figura 13. Campos vetoriais obtidos com duas comutações permitidas (dados
reais)

V. C ONCLUS ÕES E TRABALHO FUTURO
Neste trabalho foi proposto e implementado um algoritmo
de análise de trajetórias baseado em campos vetoriais, com
comutação de campos. Realizaram-se experiências com dados
sintéticos de trajetórias e com dados de trajetórias reais obtidos
no campus do IST.
Avaliaram-se os resultados obtidos com base na energia de
erro total obtida, no número de comutações registadas e na
representação em imagem dos campos obtidos, das trajetórias
descritas por cada campo e das comutações.
Concluiu-se, com base nas experiências realizadas, que a
implementação das comutações entre campos por parte das trajetórias trouxe melhorias notórias na qualidade dos resultados
obtidos visı́veis na representação gráfica dos mesmos como
nos resultados numéricos (energia de erro e comutações).
Concluiu-se ainda que, apesar de se ter obtido alguma melhoria nos resultados obtidos, a segunda comutação não compensou o aumento da complexidade do algoritmo.
O algoritmo é robusto e estável, convergindo corretamente
para campos que descrevem os conjuntos de trajetórias. Apesar
disso, a inicialização do algoritmo tem impacto no resultado
final e como trabalho futuro poderia-se desenvolver um novo
método de inicializar o algoritmo, que não esteja dependente
da energia de erro.
Os parâmetros de entrada do algoritmo (resolução, número
de campos, termo de suavidade e termo de penalização por
comutação) acabam por ter bastante impacto nos resultados
finais e, como trabalho futuro também se poderia abordar
uma estratégia de pré-análise dos dados das trajetórias para
se melhorar esses parâmetros.
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