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RESUMO 

 

Este trabalho consiste no estudo de algoritmos de controle servo visual e em sua 

implementação com o fim de posicionar o robô móvel Pioneer P3-AT a uma distância 

adequada de alvos previamente especificados, objetivando manipulá-los por meio de um 

manipulador fixado ao veículo. Para isso, serão integrados diversos sistemas de 

posicionamento, como a odometria e o sistema de visão com algoritmos especificamente 

desenvolvidos para esse problema. Um de seus principais objetivos é estudar a melhor 

configuração e chegar-se a parâmetros ótimos para a tarefa de reconhecer e localizar objetos 

previamente estabelecidos, bem como a aproximação do referido robô ao objeto a ser 

alcançado pelo manipulador. 
 

ABSTRACT 

 

 

This work is a study of visual servoing algorithms and their implementation, aiming to 

position the mobile robot Pioneer P3-AT in a pre-defined distance of the targets, in order to 

grasp the targets using a manipulator attached to the vehicle. Several positioning systems 

were evaluated, such as odometry and computer vision algorithms specifically developed to 

solve this problem. One of its main goals is to obtain the algorithm that best suits the 

application, and to determine optimal parameters for such algorithm in the task of recognizing 

and locating previously established objects, as well as maneuvering the robot to the desired 

position for target manipulation. 
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1 INTRODUÇÃO 

Este capítulo apresenta considerações gerais 

preliminares relacionadas à justificativa desse 

projeto, assim como uma retrospectiva do que já 

foi feito na área de visão servo controlada. 

1.1 ASPECTOS GERAIS 

 

Este relatório visa descrever todo o processo envolvido no decorrer desse trabalho de 

graduação. Iniciando pela contextualização do que anteriormente já foi feito na área de 

controle servo visual e finalizando com os resultados obtidos na resolução do problema. 

 

As áreas do conhecimento relacionadas ao trabalho serão expostas na profundidade necessária 

para compreensão requerida. Em especial, controle servo visual, que esta diretamente 

relacionada a técnicas de processamento de imagem, visão computacional e teoria de controle. 

Por se relacionar com conteúdos tão abrangentes, esse trabalho fará menções apenas às 

subáreas dos mesmos, as quais foram utilizadas neste trabalho. 

 

1.2 CONTEXTUALIZAÇÃO HISTORICA 

 

Uma das mais importantes tarefas de um sistema autônomo de qualquer tipo é adquirir 

informações a respeito do ambiente ao seu redor. Isto é realizado obtendo medidas através de 

diversos sensores, e só a partir de então extrair informações uteis dessas medições. [1]  

 

Um dos sensores com maior capacidade para cumprir a tarefa de extração da informação do 

ambiente é o sensor visual já que, como sabemos por experiência própria, a visão junto com a 

nossa capacidade de interpretação, proporcionam a maior quantidade de dados do entorno 

permitindo-nos interatuar com ele. [2] 

 

Os primeiros trabalhos que relatam o uso de sistemas de visão para o controle de robôs datam 

da década de 60. Eles usavam uma abordagem em malha aberta, onde o movimento e o 

controle são feitos em instantes diferentes, denominados “Ver depois Mover” “Look-then-

Move” [3]. Essa abordagem em malha aberta comprometia a precisão da tarefa de controle, 

pois se acumulavam erros provenientes do sistema de visão, do posicionamento do robô e das 

transformações entre eixos coordenados. [4] 

 

A formalização do termo controle servo visual foi proposto em 1973 por Hill e Park [5]. 

Nesse trabalho, eles expuseram as vantagens de inserir o erro visual na malha de controle. No 

entanto, a área de controle servo-visual pouco progrediu entre o início dos anos 80 e meados 

da década de 90, principalmente devido às dificuldades de se processar as imagens em tempo 

hábil para sua utilização na malha de controle. [4] 

 

Apesar da formalização somente em 1987 o trabalho de Weiss [6], classificou as estratégias 

de controle, baseado em posição (Position Based Visual Servoing ou PBVS) e baseado em 
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imagem (Image Based Visual Servoing ou IBVS). Ainda em relação a configurações de 

controle servo visual, em Lippiello [7], foi exposto um configuração hibrida para 

configuração de câmeras. Essas distinções serão expostas no capitulo 2 deste trabalho.  

 

Mais recentemente, em 2009, o trabalho de Bernardes [4] consistiu em realizar uma tarefa de 

docking de um robô móvel omnidirecional em frente à uma porta qualquer, utilizando apenas 

dados provenientes de um sistema de odometria e visão. 

1.3 DEFINIÇÃO DO PROBLEMA 

Constantemente em um ambiente industrial há a necessidade de mover materiais e 

ferramentas entre diferentes ambientes, porem automatizar esse tipo de tarefa através de robôs 

moveis esbarra no constante problema da estimação precisa da localização do mesmo em seu 

ambiente de atuação. Esse problema se deve a impossibilidade de se fazer uma medida direta 

da sua posição, em razão de seu movimento livre no ambiente. Uma das áreas com bastante 

estudo realizados no ramo da robótica móvel é sobre a solução do problema da falta de 

exatidão da estimação do posicionamento de robôs móveis. Este será o problema focado nesse 

trabalho. 

1.4 OBJETIVOS 

Este trabalho apresenta o desenvolvimento de uma metodologia de controle visual aplicada ao 

problema de docking de um robô móvel. Dessa forma o controle servo visual será utilizado 

como um sistema que ajudara a contornar a imprecisão da odometria do robô. 

O objetivo inicial foi definido como sendo quatro principais atividades: 

• Definição e Desenvolvimento da Estrutura do Software  

• Desenvolvimento de algoritmos de processamento de imagens para rastreamento do 

alvo. 

• Desenvolvimento de algoritmos para extração de parâmetros úteis do alvo rastreado.  

• Desenvolvimento do Controlador a partir do modelo do sistema e das variáveis de 

controle 

O objetivo final foi definido como sendo a capacitação do robô em se mover de um alvo e 

posteriormente para outro alvo, posicionados no ambiente, de forma sequencial, como 

mostrado na Figura 1.  
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Figura 1-Movimentação do robô entre Landmarks. 

 

1.5 RESULTADOS OBTIDOS 

O resultado desse trabalho foi o desenvolvimento de um software de controle de posição para 

o robô Pionner P3-AT, utilizando um sistema servo visual através de uma estratégia IBVS. O 

robô obteve sucesso em seu objetivo de alcançar alvos espalhados no ambiente em tempo e 

erros de posturas aceitáveis, para um problema de docking. Apesar de não ter sido realizada a 

identificação do sistema, como deveria ter sido feita, os parâmetros experimentais obtidos 

através de testes sucessivos, possibilitaram o cumprimento da tarefa. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEORICA 

Este capítulo busca fundamentar teoricamente o 

desenvolvimento desse trabalho, sendo dividido 

em três áreas principais: geometria da imagem, 

cinemática de um robô móvel e controle servo 

visual. 

2.1 ROBÔS MÓVEIS. 

Um robô móvel é um dispositivo automático que é capaz de se movimentar e interagir em um 

ambiente definido. Apesar dos primeiros robôs móveis datarem da segunda guerra mundial, 

diferentemente de robôs manipuladores, poucas ainda são suas aplicações comerciais. 

Ainda em contraste com robôs móveis, robôs manipuladores, há mais de trinta anos, tem sido 

alvo de um estudo intensivo.  Essa complexidade se origina na diferença entre o número de 

graus de liberdade de um robô manipulador e um robô móvel. Esse intenso estudo realizado 

para robôs manipuladores serviu de base para os primeiros trabalhos realizados em robótica 

móvel. [1]  

Apesar de ter uma cinemática mais simples, robôs móveis têm que lidar com o problema na 

estimação da posição. Como robôs moveis não têm partes ligadas a um ponto fixo, assim não 

há uma forma direta de se calcular a sua posição instantânea. Ao invés disso, para estimar sua 

localização, deve-se integrar no tempo a sua movimentação, adicionando os erros de 

estimação causados pelos deslizamentos. Assim torna-se claro o desafio da estimação da 

posição de um robô móvel. [1] 

2.1.1 CLASSIFICAÇÃO DE ROBÔS MÓVEIS. 

 

Diversas são as possíveis classificações de um robô móvel. Uma classificação comum 

consiste em separar segundo o critério de mecanismo de locomoção. Na maioria das vezes, 

esses mecanismos são baseados em sistemas biológicos encontrados natureza.  

Uma exceção que não aparece de forma idêntica na natureza, consiste no uso de rodas como 

mecanismo de locomoção. Isso se deve a este mecanismo ter um excelente desempenho 

apenas em superfícies planas, o que não é ambiente facilmente encontrado na natureza.  

Dentre os mecanismos baseados em os biologicamente desenvolvidos, poucos são aqueles que 

o ser humano consegue construir e manter a eficiência que o biologicamente desenvolvido 

alcança, ou ao menos conseguir uma eficiência que torne o mecanismo viável. Entre esses 

mecanismos construídos, dois serão expostos por sua aplicação em robótica móvel.  [1] 

 

2.1.1.1  ROBÔS COM LOCOMAÇÃO BASEADO EM PERNAS 

 

Este tipo de locomoção é caracterizado por uma serie de pontos de contato entre o robô e o 

solo. A grande vantagem desse modo de locomoção se deve a sua adaptação e 

manobrabilidade, em diversos tipos de terreno. Devido a essa vantagem, essa configuração é 

facilmente encontrada na natureza. [1] 

A principal desvantagem dessa configuração refere-se à baixa eficiência energética, tanto do 

biologicamente desenvolvido, quanto do construído artificialmente. Outra desvantagem dessa 
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configuração refere-se à controlabilidade, causada pela grande quantidade de juntas utilizadas, 

requerendo um projeto de controle bem mais sofisticado. A esse mesmo numero grande de 

pontos de contato é atribuído o problema da estabilidade, o que dificulta o projeto do 

balanceamento de peso no robô.  

 

 

Figura 2-Exemplo de robô com pernas 

 

2.1.1.2  ROBÔS COM LOCOMAÇÃO BASEADO EM RODAS 

 

Este tipo de locomoção é de longe o mais popular, entre robôs móveis e outros veículos 

projetados pelo homem. Em comparação com robôs baseados em pernas ele tem diversas 

vantagens, tanto em relação à eficiência energética, quanto na simplicidade do projeto em si. 

A sua desvantagem, como foi explicado anteriormente, é a sua limitação quanto ao terreno em 

uso. [1] 

 

 

Figura 3-Exemplo de robô com rodas 

 

Os diferentes tipos de rodas com diferentes atuações e posicionamentos em um robô conferem 

ao robô diferentes graus de mobilidade e restrições em seu movimento. A escolha da roda 

deve levar em conta, entre outras variáveis, a aplicação a qual ele se destina. Algumas classes 

de roda já têm seu uso consagrado em aplicações de robótica móvel, as quais são: 

 

 Standard wheel 

 Castor wheel 

 Swedish wheel 

 Spherical wheel 
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Cada uma dessas rodas (Figura 4) atribuem diferentes características ao robô. O conjunto 

destes tipos de roda aplicada em um chassi define a quantidade de restrições ao movimento 

que um robô possui. 

 

Figura 4-Rodas: Standard, Castor, Swedish e Sherical respectivamente. [1] 

 

 

  

2.1.2 CONTROLE DE TRAJETORIA PARA UM ROBÔ MOVEL 

 

A tarefa de um sistema de navegação consiste em, dadas às condições do ambiente, sugerir 

uma trajetória para o alcance de um ponto de interesse. Nó decorrer dessa trajetória o sistema 

de navegação (Figura 5) deve escalonar pontos intermediários por onde o robô deve passar. 

Para a tarefa de se mover entre esses pontos é necessário um controlador de trajetória. [8] 

A implementação do controle de trajetória é vital para que seja possível a implementação de 

um sistema de navegação. Seu modelo permite explorar características de mobilidade do robô 

em trajetórias escalonadas por um sistema de navegação. 

 

Figura 5-Escalonamento da trajetória 

 

Controladores de trajetória podem trabalhar tanto em malha aberta quanto em malha fechada. 

Em malha aberta o controlador deve utilizar uma estratégia de movimentação que utilize a sua 

posição e a posição desejada para gerar uma sequência de movimentos que o robô deve 

realizar para alcançar o alvo. Em [1], propõe-se que em uma malha fechada pode-se utilizar a 

sua posição e a posição desejada para calcular um erro de posicionamento e continuamente 

ajustar sua velocidade, (2.1), para reduzir aquele erro no tempo (2.2). 
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[
    
    

]        [
 
 
 
]     (2.1) 

                        (2.2) 

Onde      é a função do erro no tempo e   representa a matriz de ganho do controlador. 

Em [1], sugeriu-se o uso do vetor de erros, [   ]  , como mostrado na Figura 6.  

 

Figura 6- Erros do controlador de trajetória 

 

Onde   representa a distancia entre a posição atual e a de referencia,   representa o ângulo 

formado entre eixo do robô e o eixo na direção do alvo e   representa o ângulo formado pela 

diferença entre a postura do robô e a de referencia. Os valores de  , (2.3),  , (2.4) e  , (2.5) 

podem ser obtidos apenas com a localização do robô e o ponto escalonado pelo sistema de 

navegação e o   definido a partir de uma postura padrão. 

   

  √             (2.3) 

                      (2.4) 

             (2.5) 

 

Para esses erros calculou-se a lei de controle: 

             (2.6) 

                 (2.7) 

 

Posição de referência 

Posição atual 
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Onde os valores de   ,    e   , são estimados para que o sistema seja estável e tenha uma 

trajetória suave. Ainda em [1], provou-se que o sistema é estável para os valores: 

 

                       (2.8) 

 

 

2.2 GEOMETRIA DA IMAGEM 

As imagens são representações visuais em planos bidimensionais de cenas do mundo real, ou 

seja, trata-se de uma projeção ou mapeamento do espaço 3D num plano 2D. Dessa forma o 

entendimento de como é dada essa transformação é uma questão critica para possibilitar uma 

melhor utilização das informações da imagem. 

Devido a essa transformação de espaços, algumas informações são perdidas. A mais 

importante delas é a profundidade. Por isso, dependendo do posicionamento, planos no 

espaço 3D podem se apresentar como linhas no espaço 2D, assim como linhas podem ser 

vistas como pontos. 

Apesar disso, utilizando conhecimentos da física por trás da captura e da transformação 

realizada pelos instrumentos utilizados, podemos fazer uma reconstrução aproximada do 

espaço 3D, sob o custo de se precisar de outras vistas de um mesmo objeto e/ou de 

informações dos instrumentos ou do objeto. [9] 

 

2.2.2 MODELO DE CÂMERA  

 

A forma mais usual de se representar a câmera é através do modelo conhecido como pinhole 

(Figura 7). Uma razão para tal nome está na origem da fotografia, antes realizada com um 

aparato chamado de câmara escura. Ele permitia a entrada de luz por um orifício do tamanho 

de um buraco de agulha onde do lado de dentro existia uma superfície, plana ou não, que 

ficava marcada devido à incidência da luz. Outra razão é a simplicidade e precisão deste 

modelo, nos permitindo fazer análises mais diretas do comportamento do sistema mesmo para 

as câmeras atuais e suas lentes. [9] 

 

Figura 7-Representação do modelo pinhole. 

Distancia focal 

Orifício 

 

Projeção do objeto 

Objeto 
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A figura acima mostra como funciona o modelo de câmera pinhole. A luz que incide sobre um 

objeto é refletido na direção da câmera, mas apenas os raios que chegam ao orifício, ou ponto 

focal, localizado em C conseguem chegar ao plano da imagem. Sendo assim, a imagem 

capturada fica invertida em relação ao objeto real.  [10] 

Podemos representar os pontos obtidos através da seguinte relação: 

[
 
 
 
]   [

  ⁄

  ⁄
 

]      (2.9) 

 

O que, escrito em coordenadas homogêneas pode ser representado em forma matricial como: 

 

[
 
 
 
]  [

    
    
    

] [

 
 
 
 

]     (2.10) 

 

onde f é a distância focal, X, Y e Z são as coordenadas dos pontos no objeto no espaço 

tridimensional e x, y e z as coordenadas do ponto correspondente no plano de captura. É 

interessante comentar neste ponto que o uso de lentes em câmeras, relacionando com o 

modelo estudado, além de controlar o ponto focal, melhora a iluminação da imagem 

capturada. 

A partir da relação (2.10), em conjunto com dados como a distância focal e a distância em Z, 

podemos calcular quanto um pixel representa do espaço real, o que nos permite verificar o 

tamanho dos objetos representados. A distância focal é um parâmetro que depende apenas da 

câmera, no escopo do modelo pinhole, e é cabível de ser medido. Já a distância em Z é uma 

das informações perdidas na conversão 3D 2D. Podemos recuperá-la através de diversas 

formas, entre elas, usando relações encontradas entre duas imagens através da geometria 

epipolar. [10] 

Apesar de ser um modelo fundamental, a aplicação do modelo pinhole não tem aplicação 

pratica sem ser introduzido o modelo de um CCD (charge coupled device) (Figura 8) o qual é 

responsável pela transformação da imagem luminosa em dados armazenáveis e processáveis. 

Esse dispositivo se localiza no plano de formação da imagem, e transforma a luminosidade 

em valores digitais. 
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Figura 8-Modelo de CCD 

 

O CCD pode ser modelado como um plano, onde as coordenadas da imagem       estão 

dadas com respeito ao ponto central, o qual se encontra no ponto onde o eixo Z intercepta o 

plano da imagem (Figura 8). Para expressar a imagem de um ponto em coordenadas de pixel 

      faz-se o mapeamento:  

 

         
(2.11) 

         

 

,onde    e    são os tamanhos dos píxeis nas direções   e   respectivamente, e   ,   são as 

coordenadas em píxeis do ponto central. Assim a matriz de projeção de uma câmera, em 

coordenadas homogêneas, se expressa: 

 

[
 
 
 
]  [

       
       

    

] [

 
 
 
 

]     (2.12) 

 onde  

  [
      
      
   

]                    (2.13) 

 

corresponde a matriz de parâmetros intrínsecos da câmera. [10] 
      

2.2.3 TRANSFORMAÇÃO PROJETIVA 

 

Em visão computacional, chamamos de transformação uma operação matricial aplicada sobre 

as coordenadas de cada ponto com intuito de modificar a forma da imagem. Alguns exemplos 

destas transformações são a rotação, translação, ampliação, redução e a transformação 

projetiva ou homográfica. [11] 
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Pode-se dizer que a transformação projetiva é a transformação mais genérica, uma vez que 

pode ser usada para realizar todas as outras. Essa transformação é feita sobre as coordenadas 

homogêneas dos pontos da imagem. Sendo assim, sua representação matemática é: 

 

      [

         

         

         

] [
 
 
 
]     (2.14) 

 

onde p’ é o ponto “transformado”, H a matriz de homografia e p o ponto original. 

 

 

 

Figura 9-Exemplo de transformação projetiva 

 

O exemplo acima mostra o que acontece quando selecionamos pontos com posições 

conhecidas numa imagem e relacionamos com pontos correspondentes numa imagem frontal. 

O resultado é uma matriz de homografia que consegue fazer a transformação observada.  

Expandindo, manipulando e reagrupando a equação (2.14) de forma a obter uma equação em 

função dos termos de H, chegamos a seguinte relação: [11] 

 

            (2.15) 

onde 

   [
                 

                 
]    (2.16) 

e 

   [                           ]  (2.17) 

 

Nota-se que esse sistema é subdeterminado, uma vez que temos nove incógnitas e apenas duas 

equações. Se agruparmos, porém informações de mais relações de pontos, de forma que 

tenhamos mais equações que incógnitas, chegamos a um sistema de equações 

sobredeterminado. Um ponto negativo de um sistema assim é que a sua solução é 
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inconsistente. Sendo assim, devemos utilizar um método numérico matricial para minimizar o 

erro da solução. Um método simples porem robusto é o método de minimização dos mínimos 

quadrados, que pode ser realizado através da decomposição SVD, dada por: 

 

            (2.18) 

 

onde   é uma matriz diagonal com último elemento igual a zero composta dos autovalores de 

A, U é uma matriz onde suas colunas são autovetores de     e V é uma matriz onde suas 

colunas são autovetores de    . Nele, o valor de h corresponde à última coluna da matriz V. 

[12] 

Através da matriz de homografia, podemos calcular os ângulos e distâncias relacionadas a 

essa matriz sabendo que tal matriz pode ser descrita como uma combinação de operações 

matriciais realizadas sobre um ponto, dentre elas rotações de eixos, translações, mudança de 

escala e transformação afim. Temos então: 

 

                (2.19) 

 

Note que escrever a matriz de homografia dessa forma é o mesmo que aplicar sobre um ponto, 

todas essas operações, da direita para a esquerda. Sendo assim, a ordem que consideramos as 

transformações faz toda a diferença no resultado final.  

 

2.3 PROCESSAMENTO DIGITAL DE IMAGENS 

Processamento de imagem é qualquer forma de processamento de dados no qual a entrada e 

saída são imagens tais como fotografias ou quadros de vídeo.  

A visão entre nossos sentidos é o mais avançado, então não é surpresa que a imagem é a mais 

importante ferramenta na percepção humana. Entretanto, ao contrario dos humanos, que são 

limitados pelos espectros visíveis da luz, e processamento digital de imagens consegue cobrir 

todo o espectro de luz através de imagens geradas por fontes que não formam imagens pela 

percepção humana.  

 

2.4.1 REPRESENTAÇÃO DA IMAGEM 

 

A representação da imagem pode ser feita por diversas formas, que dependerão da sua 

aplicação. Entre elas estão: RGB, HSV e níveis de cinza. Uma imagem em níveis de cinza 

consiste em uma imagem bidimensional no plano    que pode ser representada por uma 

função contínua        que especifica a intensidade de luz refletida. A imagem contínua é 

discretizada ao ser capturado por uma câmera que possui uma matriz de     de elementos 

sensores de largura    e altura   . Isto resulta em uma imagem amostrada com resolução 

espacial de     pixels,        (Figura 10) quantizada em intensidade com uma precisão de 

  
 níveis, onde   representa o número de bits utilizados para armazenar o valor de 

intensidade. Imagens coloridas como RGB e HSV, se diferenciam por possuir mais que uma 

dimensão para intensidade, nesse caso três. [9] 
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Figura 10-Representação da imagem 

A representação RGB é a utilizada com base no sistema visual do ser humano, que através dos 

cones e bastonetes, células localizadas na retina do olho, são capazes de detectar três níveis de 

cor: verde, vermelho e azul (Red,Green,Blue); e através da sua combinação obtém outras 

tonalidades, Figura 11. Entre as vantagens dessa representação esta sua simplicidade 

tornando- a mais intuitiva e entre suas desvantagens estar sua susceptibilidade a mudanças na 

iluminação. 

 

 

Figura 11-Representação RGB [13] 

 

A representação HVS, Figura 12, baseia-se em parâmetros intuitivos de cor e é representado 

por um subconjunto de um sistema de coordenadas cilíndricas. Os seus parâmetros são 

especificados como. Hue, H: especifica um ângulo em torno do eixo vertical do cilindro, 

variando de 0° a 360º. Saturaration, S: medida ao longo do eixo radial especifica a pureza 

relativa (diluição com a cor branca) da cor. Varia de 0 a 1. Value, V: medida ao longo do eixo 

do cilindro, possui valor 0 para o preto e 1 para o branco. Especifica a quantidade de luz na 

cor. Entre suas vantagens esta sua capacidade de identificar cores independentemente de 

iluminação e entre suas desvantagens esta em ser menos intuitiva. 

 

 

Figura 12-Representação HSV [13] 
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2.4.2 REALCE DA IMAGEM 

 

O realce é o processo no qual se busca acentuar algumas características da imagem para uma 

determinada aplicação. No contexto de síntese de imagem, o realce pode ser considerado um 

pré-processamento para outras tarefas. Entre os tipos de realce mais conhecidos estão: 

aumento de contraste, suavização, acentuação de borda e filtragens em geral.   

Técnicas de realce podem ser divididas em duas categorias: espaciais e espectrais. Técnicas 

espaciais consideram a imagem no domínio espacial, ou seja, uma função de intensidade  

      . Essas técnicas são reconhecidas por serem pontuais, ou seja, em sua aplicação ponto a 

ponto levam em conta no máximo a vizinhança próxima ao ponto de atuação. As técnicas 

espectrais por sua vez, supõem que as imagens são modeladas em termos da frequência, 

      , onde cada ponto é obtido a partir da transformada de        através da transformada 

de Fourier. Nessa abordagem tem se a vantagem de trabalhar em uma imagem mais 

representativa de informações que a imagem fonte. [9] 

 
2.4.2.1 ACENTUAÇÃO DE BORDAS 
 
Essa técnica de realce em sua abordagem espacial consiste no aumento da intensidade de 

descontinuidades, através de operadores pontuais que atuam através de mascaras percorrendo 

a imagem. A escolha do operador determina a forma, intensidade e em qual direção, a 

descontinuidade deve ser acentuada. Entre os operadores básicos estão Sobel, Prewitt e 

Canny. [9] 

 

 
Figura 13-Mascara da imagem 

  

Os operadores Sobel, (2.20), Prewitt, (2.21), são operadores diferenciais, ou seja, seu 

resultado é a derivada da imagem em x ou y, dependendo do operador usado. A convolução 

desses operadores consiste na substituição de       , pela soma ponderada dos seus vizinhos 

tais como estabelecida pelo operador, divididos pela quantidade de vizinhos.  

 

   [
      
   
      

]       [
     
     
     

]    (2.20) 

 

   [
      
   
      

]       [
     
     
     

]    (2.21) 

 
O operador Canny foi desenvolvido por John F. Canny em 1986 e usa um algoritmo de vários 

estágios para detectar uma ampla faixa de bordas na imagem. Em resumo ele combina o 

resultado da ação de vários operadores diferenciais, em varias direções, a um filtro Gaussiano, 

exemplo (2.22).  

 



   25 

  

[
 
 
 
 
  
  

 
  

  
  

        
  
  

  
 

  
  ]

 
 
 
 

 
 

   
          (2.22) 

 
 
2.4.2.1 FILTRO DE DILATAÇÃO 
 
Essa técnica de realce em sua abordagem espacial consiste em reduzir o efeito de ruídos em 

imagens binarias. Seu mecanismo consiste em mudar o valor de pontos que tenham ao menos 

  vizinhos com valores binários positivos para positivo. Normalmente esse operador é 

nomeado de operador Swell   ) e é representado como abaixo. 

 

      =        | | 1 SE (        ) >=0 SE_NÃO 0 

 

onde: 

 

       é o numero de valores positivos da vizinhança. 
 
2.4.2.1 FILTRO DE EROSÃO 
 
Essa técnica de realce em sua abordagem espacial consiste em reduzir o efeito de ruídos em 

imagens binarias. Seu mecanismo consiste em mudar o valor de pontos que tenham ao menos 

  vizinhos com valores binários negativos para negativos. Normalmente esse operador é 

nomeado de operador shrink   ) e é representado como abaixo. 

 

      =        && 1 SE (  [         ]) >  0 SE_NÃO 0 

 

onde: 

 

       é o numero de valores positivos da vizinhança. 
   

2.4.3 SEGMENTAÇÃO DA IMAGEM 

 

A segmentação é o processo no qual são separadas regiões de interesse do fundo da imagem. 

Nesse processo a imagem é separada em regiões conexas e homogêneas de acordo com algum 

critério ou atributo. O conjunto de pixels conexos e que compartilham um mesmo atributo é 

denominado Região. A cada região deve ser atribuído um rótulo único. Entre os tipos de 

segmentação mais conhecidos estão: detecções de vértice e limiarização. [9]  

 

 

2.4.3.1 DETECÇÃO DE VERTICES 

 

A estrutura de um vértice pode ser caracterizada através da matriz C, na vizinhança Q de um 

ponto P extraído de imagem, onde    é a derivada em   da imagem,    é a derivada em  .  

 

  [
∑  

 ∑     

∑     ∑  
 ]     (2.23) 
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Passando esse operador por toda a imagem, obtém-se em cada ponto a matriz C. 

Diagonalizando a matriz C obtemos os autovalores    e    . A partir dai podemos usar as 

condições mostradas abaixo, para identificar o estado dos vértices na imagem. 

 

 

  [
   
   

]      (2.24) 

 

Se   =    = 0; Q é perfeitamente uniforme. 

Se     ;      ; Q contém borda de degrau ideal, branco e preto e o auto vetor de    é 

paralelo ao gradiente da imagem. 

Se        ; Q contém o vértice de um quadrado preto em fundo branco (ou vice-versa). 

 

O uso desses vértices, depois de identificados, pode ser de uso em fluxo ótico até calculo de 

homografia.  

 

2.4.3.1 LIMIARIZAÇÃO 
 

A Limiarização consiste basicamente em segmentar a imagem, baseando-se em uma faixa de 

limiares. A partir de um atributo desejável, ele parte para uma operação ponto a ponto em 

toda a imagem, obtendo o valor do atributo e verificando a sua inclusão dentro dessa faixa. 

Considerando L1 e L2 os dois limiares a operação pontual é representado como mostra 

abaixo. 

 

      =        && 1 SE L2 > (        ) > L1 SE_NÃO 0 

 

onde: 

 

         é o atributo utilizado para segmentar a imagem. 
 

2.4 CONTROLE SERVO VISUAL 

O termo controle servo-visual refere-se ao uso, em malha fechada, de informações 

provenientes de visão computacional para determinar a ação de controle de um robô com o 

objetivo de realizar uma tarefa. A formulação deste tipo de problema consiste em usar 

informações provenientes de imagens para controlar a postura do robô em relação a um objeto 

alvo presente na cena, ou a um conjunto de características visuais extraídas da imagem. [4] 

 

2.4.1 CLASSIFICAÇÕES DE UM SISTEMA SERVO VISUAL 

 

Diversas abordagens podem ser desenvolvidas quanto à forma e aquisição da informação 

visual que será usado na atuação do sistema. Dentre essas abordagens, classifica-se o sistema 

servo visual quanto ao arranjo hierárquico do controlador, quanto à configuração do sistema 

de câmeras e quanto à estratégia de controle.  
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2.4.1.1  ARRANJO HIERÁRQUICO DO CONTROLADOR 

 

O arranjo hierárquico do controlador classifica o sistema servo visual quanto ao nível do 

tratamento realizado com a informação da imagem até que ela possa ser utilizada diretamente 

na atuação do sistema. Dessa forma, as três possíveis arquiteturas são as arquiteturas look-

then-move, look-and-move e controle servo visual direto. 

 

A arquitetura look-then-move (Figura 14) utiliza o sistema servo visual apenas como um 

sensor para localizar o alvo no espaço, de forma que, após a medição, a sua atuação no 

sistema é feita em malha aberta. Esse controlador não corrige erros no decorrer da sua 

trajetória, ficando sujeito a erros provocados pela odometria ou por erros na calibração da 

câmera. 
 

 
Figura 14-Arquitetura look-then-move 

 

A arquitetura look-and-move utiliza o sistema servo visual como um sensor em um laço de 

controle, que junto com a imagem ou posição de referencia, é responsável por passar o 

feedback da variação nas características do alvo no tempo. Como pode ser observada na 

Figura 15, a saída do controlador servo visual ainda deve passar pelo controlador de 

velocidade, que se encarrega da atuação direta no sistema. O controlador de velocidade acaba 

por livrar o controlador servo visual de possíveis singularidades do sistema, como zona morta, 

limites de segurança e saturações, deixando livre para trabalhar em um nível mais alto de 

abstração. 
 

 
Figura 15- Arquitetura look-and-move. 

 

Na arquitetura controle servo visual direto, o controlador atua diretamente no sistema sem 

intermédio de nenhum outro controlador. No caso de um robô móvel as características da 

imagem seriam convertidas diretamente em sinais de controle para as rodas, Figura 16. 

Dependendo do sistema, o projeto desse controlador pode tornar-se muito complexo, 

dificultando a sua implementação. 
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Figura 16-Arquitetura controle direto 

 
2.4.1.2  CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA DE CÂMERAS  
 

A configuração do sistema de câmera determina a localização das câmeras no sistema. As 

possíveis classificações são: eye-in-hand ou eye-to-hand (Figura 17). Na configuração eye-to-

hand a câmera fica imóvel no sistema de coordenadas global, onde ela deve capturar a 

imagem do sistema. A configuração eye-in-hand a câmera fica embarcada no sistema 

movendo-se junto com o sistema. A câmera embarcada obtém uma visão mais limitada do 

ambiente, que uma câmera fixa em um local mais afastado, porem a configuração eye-in-hand 

obtém imagens mais precisas, sendo mais apropriadas para tarefas como docking. [4] 
 

 
Figura 17-Configurações de câmeras, [4]. 

 

 
 

2.4.1.3  ESTRATÉGIAS DE CONTROLE 

 

Quanto à estratégia de controle, as duas configurações mais comuns são: controle baseado em 

imagem (IBVS ou Image Based Visual Servoing) e controle baseado em posição (PBVS ou 

Position Based Visual Servoing). Essas duas configurações se distinguem pelo nível da 

abstração com o qual o sistema trata os dados retirados da imagem. [14] 

 

O Controle baseado em Posição, Figura 18, utiliza as informações da imagem para calcular a 

postura do alvo no ambiente físico. Em um sistema monocular, para se calcular a posição do 

alvo; é necessário que se tenha, previamente, definido suas dimensões e características 
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juntamente com as informações da calibração da câmera com a qual se estar trabalhando. 

Outra forma de se obter essa posição é utilizando um sistema de visão estéreo, onde não há 

necessidade de se ter informação previa do alvo. [14] 

 

As vantagens do controle baseado em posição consistem em um menor requisito quanto à taxa 

de amostragem do sistema, visto que a posição calculada para a posição do alvo inicialmente, 

não deve variar com o tempo. A desvantagem do controle baseado em posição é atribuída a 

sua susceptibilidade a erros na calibração da câmera e outros parâmetros utilizados na 

estimação da localização. 
 

 
Figura 18-Estratégia PBVS 

 

Já o controle baseado em imagem (Figura 19) trabalha em um nível mais baixo de abstração, 

onde a transformação da imagem atual e a referencia é utilizada diretamente para a o calculo 

do sinal de atuação. A extração das características 2D são diretamente utilizadas na malha de 

controle. 

 

As vantagens do controle baseado em imagem consistem em uma menor susceptibilidade a 

alterações em parâmetros da câmera. A desvantagem do controle baseado em imagem é 

atribuída a seu problema de estabilização, visto que ruídos na imagem ou definições de um 

vetor de características inalcançáveis impeça-o de chegar ao ponto de referência. 
 

 

 
Figura 19-Estratégia IBVS 
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2.4.2 CONTROLADOR SERVO-VISUAL 

 

Assim como qualquer outro controlador o objetivo consiste em levar o erro à zero. 

Considerando a função erro     , tal que: 

 

                         (2.25) 

 

Onde     , representa o vetor de características de uma imagem no tempo.      é usada para 

computar o vetor          , o qual representa o estado atual do sistema e onde   representa 

informações que possam agregar informação sobre o estado do sistema(parâmetros da câmera, 

dimensão de características da imagem ,etc). Finalmente      , representa o estado desejado 

para o sistema. [14] 

Como foi explicado anteriormente, os vetores de estado       e     , variam, de 

características 2D para 3D, de acordo com a estratégia de controle utilizada respectivamente, 

IBVS ou PBVS. 

Assim, seja   o vetor de orientação do robô em um dado instante e   o vetor de estado do 

sistema. A matriz de interação,      , também conhecida como jacobiana da matriz, é uma 

transformação de   em  , dessa forma:  

 

 ̇  
  

  

  

  
    ̇     (2.26) 

onde    : 

   *
  

  
+  
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     (2.27) 

 

A relação acima é utilizada na função inversa, calculo de  ̇ através de  ̇, visto que 

normalmente a orientação do robô é utilizada como atuação do sistema, em busca de obter o 

vetor de estado de referencia   . Dessa forma busca-se obter a matriz inversa   
   consiste na 

identificação do sistema. [4] 

 

 ̇    
   ̇      (2.28) 
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3 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA SERVO VISUAL 
NO ROBÔ PIONNER P3-AT  

Este capítulo busca expor a implementação do 

trabalho assim como fundamentar a mesma em 

conceitos anteriormente vistos. Para a sua 

completa compreensão ele querer conhecimento 

básico de processamento de imagem exposto em 

2.3.    

3.1 ASPECTOS GERAIS 

A implementação de um sistema de controle de um robô móvel não é uma tarefa trivial, 

diversas restrições quanto ao tempo de resposta devem ser atingidas para que ele possa ser um 

sistema controlável. Um dos principais problemas do uso de sensores visuais está relacionado 

com o fato de ter uma resposta lenta, para aplicações com exigência de um curto tempo de 

resposta. Isso se deve ao fato de que a imagem, por si só, não pode ser, de forma simples, 

convertida no sinal de controle para a atuação. Normalmente as características da imagem 

exigem varias etapas de processamento antes que ela possa ser transformada em dados uteis 

para o controlador. Dessa forma o software deve considerar todos esses requisitos em seu 

desenvolvimento. 

 

3.2 DESENVOLVIMENTO DO SOFTWARE DE CONTROLE. 

 

Inicialmente, observaram-se os requisitos iniciais do software, respectivamente: identificar e 

rastrear o alvo, extrair dados uteis, executar a lei de controle, gerando a atuação do sistema, 

controlar e adquirir dados do robô em tempo real e, por fim, plotar resultados.  

Todas essas tarefas exigem um grande processamento, armazenamento e manipulação de 

dados entre e nas diversas áreas do código. Com o objetivo de reduzir e identificar o custo 

computacional de execução do código, o software foi modularizado em tarefas básicas. Além 

do ganho no custo computacional, modularizar o código atribui a ele a capacidade de se 

adaptar a mudanças no projeto que ocasionalmente ocorrem no decorrer da sua construção. 

Outro objetivo que se pretendia no projeto dele é a possibilidade de reutilização do código 

para qualquer outro sistema, visto que as áreas de segmentação, rastreamento, controle do 

robô e controle do servo visual foram propositadamente separadas. 

Por uma questão de custo de processamento, este software foi desenvolvido em uma 

arquitetura cliente-servidor (Figura 20), forma recomendada pela mobile robots, onde o robô 

executaria o servidor, enviando as informações da sua odometria e imagens capturada e, 

paralelamente, recebendo requisições da velocidade de suas rodas. Enquanto do outro lado o 

cliente embarcado em um PC qualquer teria o trabalho de processar a imagem, extrair todas as 

informações necessárias para o controlador selecionado, e enviar a resposta da lei de controle 

em forma de velocidades de atuação de volta para o robô.  
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Figura 20-Arquitetura Cliente-Servidor utilizado. 

 

3.2.1 ESTRUTURA DO SOFTWARE CLIENTE-SERVIDOR 

 

Inicialmente separaram-se os módulos em níveis de hierarquia (Figura 21), de tal forma que 

fosse possível ter um maior controle sobre o acesso dos dados manipulados além de facilitar a 

modularização. Os níveis de hierarquia foram divididos em nível de  

 Aplicação, em azul, responsável pelo gerenciamento das tarefas requisitadas e 

execução das mesmas seguindo a ordem de precedência que elas impõem. 

 Tarefas, em verde, responsável pela execução de uma tarefa especifica, podendo 

utilizar algoritmos auxiliares para processar partes especificas da tarefa. 

 Algoritmo, em vermelho, responsável pelo processamento especifico de uma dada 

informação. 

 Driver, em amarelo, responsável por encapsular algoritmos e bibliotecas não 

desenvolvidas pelo desenvolvedor do software ou que não estejam em formato de 

orientação a objeto, a qual é a orientação do software desenvolvido. Além disso, ela é 

utilizada quando a parte do código em questão acessa um periférico ou dado restrito, 

controlando assim o acesso dos mesmos pelas diversas partes do código.    

 

Avaliando os requisitos proposto pelo software cliente separou-se a aplicação em 3 tarefas e 

uma Aplicação: 

 MainApplication, responsável pelo gerenciamento da execução das tarefas, além do 

fornecimento e requisição dos dados uteis entre uma tarefa e outra.   

 TrackingTask, responsável pelo rastreamento e extração de informações do alvo na 

imagem, além de ser responsável pelo preenchimento da classe Target que armazena 

todas as informações do alvo e do robô, adquiridas em um dado instante, necessárias 

ao controle. 

 ControlRobotTask, responsável por obter a odometria e encapsular essa informação na 

classe Pose inserido em Target, assim é responsável também por controlar o robô, 

segundo a forma selecionada , IBVS ou PBVS. Essa tarefa utiliza um vetor de Target, 

previamente preenchido pela tarefa de rastreamento, que armazena as informações 

coletadas no tempo. Ela utiliza o DriverMatrix, interfaceando com uma biblioteca de 

manipulação Matriz. 

 ReportTask, responsável por armazenar e plotar os sinais de controle do controlador, 

assim como a resposta do sistema no tempo. Ela utiliza o DriveGnuPlot, que interfacia 

com o software Gnuplot encarregado de plotar os gráficos.   
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Figura 21-Estrutura do software Cliente 

 

 

A tarefa realizada pelo servidor consiste basicamente em prover uma tele-operação para o 

cliente, o que não exige do software servidor grande capacidade de processamento. Dessa 

forma o servidor foi implementado com uma única tarefa que consiste em suprir o cliente com 

suas informações de postura e imagem além de atuar nas rodas de acordo com o que lhe é 

requisitado. 

 

 

 

Figura 22-Estrutura do software Server 

 

Finalizada a sua construção buscou-se obter o tempo de amostragem do sistema através do 

tempo máximo de um ciclo. Dessa forma o tempo obtido experimentalmente entre a captura 

da imagem e o envio da saída do sinal de controle pelo software cliente foi: 
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3.3 ROBÔ PIONEER P3-AT. 

 

O Robô Pioneer P3-AT, Figura 23, é um robô desenvolvido pela mobile robots, como uma 

plataforma de pesquisa em robôs moveis. Esse robô assim como toda sua família, Pioneer 1, 

Pioneer AT, Pioneer 2-AT8 e o mais novo Pioneer 3-DX ,AT , se tornaram referencia de 

plataforma em uma ampla variedades de projetos de pesquisas aplicados a robôs moveis.  

 

 

 

Figura 23-Pioneer P3-AT 

 

Diversos acessórios fazem o Pioneer ser uma ferramenta tão popular. Entre esses opcionais 

estão os sensores: sonares, encoders, ladar e câmera PTZ. Além dessa serie de sensores a 

mobile robots fornece duas bibliotecas em diversas linguagens de programação, Advanced 

Robotics Interface for Applications (ARIA) e ARNetworking, distribuída sobre a licença 

publica GNU. Essas bibliotecas interfaciam com o microcontrolador do robô, possibilitando o 

controle do robô via software. A mobile robots ainda fornece um simulador, MobileSim, para 

teste off-line com o robô, possibilitando que o algoritmo seja previamente testado. 

O Pioneer P3-AT em relação ao seu antecessor Pioneer P3-DX, difere basicamente por 

utilizar quatro rodas em uma configuração skid-steering, diferentemente do DX, que é um 

robô de três rodas em uma configuração diferencial. As dimensões e peso do Pionner são: 36 

cm de largura, 51 cm de comprimento, 21.5cm de altura e 9kg de peso, sem as baterias, sendo 

esses valores providos pelo fabricante. 

 

 

 

Figura 24-Dimensões do Pioneer P3-AT 
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3.3.1 MODELAGEM CINEMATICA DO PIONEER P3-AT. 

 

Como foi dito anteriormente, o mecanismo de tração usado pelo Pionner consiste no skid-

steering (deslizamento controlado). Esse tipo de mecanismo tem como vantagens, prover 

maior tração, manobrabilidade e incluir a capacidade de rotação em um ponto fixo. O controle 

desse mecanismo se baseia no controle das velocidades relativas da roda esquerda e direita, 

similar ao de um robô diferencial.  

 

Como o nome sugere, seu movimento requer deslizamento, impossibilitando assim prever 

exatamente o movimento do robô apenas com o conhecimento da velocidade das rodas. Dessa 

forma, utilizou-se como base, o trabalho [15], que propôs um método para o calculo de 

posição do robô Pionner P3-AT sem introduzir a complexidade de seu modelo dinâmico. Esse 

método experimental buscou obter um modelo cinemático aproximado baseado no 

movimento dos centros instantâneo de rotação (ICRs) do robô. 

 

 

 

Figura 25- Visualização dos ICRs no robô [15]  

 

Inicialmente, definiu-se o centro do sistema no centro do robô e os eixos direcionados, Y na 

direção frontal do movimento e X em sua perpendicular, como podem ser visto na Figura 25. 

Como o mecanismo de locomoção tem apenas duas entradas, a velocidade linear das rodas da 

direita e as velocidades das rodas da esquerda,       , respectivamente, assim a cinemática 

direta desse sistema, deve ser na forma: 

 

(

  

  

  

)    (
  
  
)     (3.1) 

 

Onde            representa a velocidade do robô, e    a velocidade angular do chassi. 

No giro, o centro instantâneo de rotação do robô é representado no plano do movimento por 

                    . Da mesma forma, o centro instantâneo de rotação das rodas direitas e 

esquerdas do robô é representado no plano do movimento por                      e 

                     respectivamente.  
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Usando as velocidades angular e linear foi possível o calculo dos centros instantâneos de 

rotação, como é mostrado abaixo:  

 

      
   

  
       (3.2) 

      
        

  
     (3.3) 

      
        

  
     (3.4) 

                  
   

  
     (3.5) 

 

Observou-se que o centro de gravidade é deslocado mais a direita do robô, pode-se inferir que 

a causa seja peso do computador embarcado localizado a direita do robô, levando os centros 

instantâneos a um modelo possivelmente não simétrico. Assim os resultados experimentais 

obtidos no trabalho [15], para esses parâmetros, em uma superfície de concreto foram:  

 

Tabela 1-Resultados obtidos para identificação dos parâmetros [15] 

 Pneumático (50psi) Pneumático (25psi) Pneu denso de 

borracha  

      -0.0159m -0.0128m -0.0139m 

      0.2758m 0.2899m 0.2703m 

      -0.2878m -0.2772m -0.2659m 

   0.9418m 0.9183m 0.9139m 

   0.9457m 0.9271m 0.9047m 

 

Obtido os parâmetros necessários, podemos usar a relação abaixo, obtida a partir de (3.3) e 

(3.4), para o calculo da velocidade das rodas, baseada na requerida velocidade linear e 

angular. 

 

   
           

  
     (3.6) 

   
           

  
     (3.7) 

 

O resultado final do trabalho [15] (Figura 26) foi um ensaio comparativo entre os diversos 

modelos e um sistema de localização GPS. Esse resultado mostrou que o modelo que mais se 

aproxima do real modelo é o modelo assimétrico, onde se considera os centros instantâneos 

diferentes nos dois lados. Ainda foi possível observar que o modelo que mais diverge é o 

modelo do robô, provido pelo fabricante. Dessa forma neste trabalho utilizara o modelo 

assimétrico. 
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Figura 26-Resultados para testes com diferentes modelos de dados [15] 

3.4 RASTREAMENTO E USO DO LANDMARK 

 

Para o rastreamento do alvo foram utilizados diversos algoritmos no objetivo de segmentar o 

alvo e extrair características rastreáveis do mesmo.  

O alvo foi escolhido levando em consideração requisitos de tempo que uma aplicação em 

tempo real requer, dessa forma utilizamos um alvo que tenha uma segmentação rápida e que a 

característica rastreada possa ter uma boa repetibilidade e baixa sensibilidade a ruídos.  

As características do Landmark utilizado foram projetadas especialmente para fornecer 

informações uteis para ambos controladores, IBVS e PBVS. Assim todas suas dimensões 

foram medidas para que fosse possível como parâmetro. Dessa forma o Landmark foi 

definido como mostra a Figura 27. 

 

 

 

 

Figura 27-Landmark definido 
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3.4.1 SEGMENTAÇÃO DO LANDMARK 

 

A segmentação é um algoritmo da tarefa de rastreamento (Figura 21) que tem como objetivo 

extrair da imagem o Landmark. Inicialmente, foi cogitada a possibilidade do uso de vértices 

como pré-processamento de segmentação, porem preferiu-se o uso de características de cor, 

observando que no Landmark escolhido as características de cor são bem mais distinguíveis. 

Como se pode ver na (Figura 27), a cor que define o Landmark é a cor verde, dessa forma a 

informação de cor será inicialmente usada para uma segmentação inicial.  

Na imagem em formato RGB as informações de cor ficam muito susceptíveis a mudanças na 

iluminação. Assim, a melhor forma de contornar esse problema seria converter essa imagem 

para o formato HSV, onde o canal Hue responsável por armazenar informação de cor não está 

susceptível a tais interferências. Convertida a imagem para HSV, o algoritmo limiarizou a 

imagem, seguindo como critério, estar uma faixa de verde do canal Hue e não pertencessem a 

níveis extremos do canal Value, o qual representa a intensidade da cor, excluindo dessa forma 

o branco e o preto que, porventura, estejam contidos na faixa de verde. Finalizando-se assim a 

primeira fase da segmentação. 

Seja por imperfeições do Landmark, seja por problemas nos limiares do filtro, alguns pontos 

do alvo ficam fora da faixa, gerando assim zonas não continuas. Uma das formas de retirar 

essas imperfeições consiste em utilizar filtros de forma que tenham a capacidade de retirar 

esses ruídos. Nessa tarefa foram utilizados dois filtros em sequencia um de erosão e um de 

dilatação, nomeados de operador de abertura, que juntos têm a capacidade de eliminar 

pequenos ruídos retirando valores que estão destoantes dos seus vizinhos. Finalizado essa 

filtragem obtêm-se regiões contínuas, sendo uma dessas a região verde do Landmark.  

 

                        

 

Figura 28-Limiarização seguida por um operador de abertura 

 

Para identificar qual das regiões pertence ao alvo, devem-se analisar informações do 

contorno, como área e perímetro. Para obter esse contorno fechado, necessitou-se de um filtro 

de borda, que fosse capaz de detectar bordas em todas as direções. Dado esse requisito o filtro 

utilizado foi o Canny. 

O resultado desse filtro é a imagem dos contornos fechados da imagem, de forma que, nesse 

nível, já é possível obter os contornos e escolher quais deles é o contorno do alvo. O critério 

utilizado para selecionar o contorno foi a maior área, pois presumiu-se que a filtragem 

anterior foi eficiente em retirar as outras entidades da imagem. Ainda com o objetivo de 

reduzir os custos futuro de processamento devido á varredura da imagem, restringiu-se a zona 

de análise do processamento a uma região de interesse que compreendesse a região do alvo.  
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Figura 29-Filtro Canny, seguido por uma seleção de contornos. 

 

Extraído o alvo da imagem, ainda foi deixada para a Classe de segmentação a tarefa de 

verificar o alvo e localizar os pontos azuis utilizados como pontos de referencia. O processo 

para encontrar os pontos é o mesmo utilizado no processo de encontrar o Landmark, com a 

diferença que, nesse caso, a cor é azul e o numero de contornos selecionados são cinco.  

 

                  

 

Figura 30-Limiarização seguida por um filtro Canny e verificação de contornos. 

      

3.4.2 EXTRAÇÃO DE INFORMAÇÕES DO LANDMARK. 

 

A análise do Landmark é a área mais critica do software, visto que é dessa analise que se 

obtêm os valores utilizados no controle, ou seja, é a sua precisão que o sistema de medição 

ficará sujeito. Como foi mostrada anteriormente, a informação requerida do alvo varia de 

acordo com a estratégia de controle. 

Usando a estratégia IBVS, os vetores de estado       e     , explicados na seção 2.4.2, são 

definidos como vetores de características 2D. No inicio do projeto, idealizou-se que      

representaria a postura do alvo e seria obtida a partir da homografia como foi exposto no item 

2.2.3, porem esse método mostrou ter um alto custo computacional em uma aplicação em 

tempo real e para o que requeria a tarefa, além de que para um conjunto reduzido de pontos, 

quatro nesse caso, a homografia fica susceptível a ruídos. Assim optou-se por extrair as 

características diretamente da imagem. 

A escolha dessas características foi baseada na ideia do conjunto mínimo de informações que 

fosse possível inferir a localização e postura do alvo. Assim, características escolhidas foram: 

comprimento das diagonais do alvo, translação do centro alvo no eixo X e rotação do alvo no 

eixo Y, obtendo assim os vetores: 



   40 

 

Figura 31-Caracteristicas extraídas 

 

     [

    
     
     

]      (3.8) 

 

      [

  

  
 

  
 
]      (3.9) 

 

onde  , representa a media das diagonais do alvo,   , a translação do centro do alvo em X em 

relação ao centro da imagem e   , a rotação em Y do alvo. Todas essas informações podem 

ser diretamente calculadas a partir dos pontos da imagem (Figura 31) exceto a informação de 

  . Essa informação é obtida a partir do modelo perspectivo da câmera descrito na seção 

2.2.2, mostra que a distancias    e   (Figura 32) obtidas no plano da imagem são 

proporcionais a suas dimensões reais. 

 

                 

 

Figura 32-Landmark vista frontal e vista com o alvo rotacionado. 

 

 

x 

x x 
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Dessa forma,       , pode ser calculada como mostrado abaixo: 

 

            (
      

     
)     (3.10) 

 

Observou-se que essa forma de extração de   , não permitia a distinção de ângulos 

suplementares, exemplo: 60 e 120 ou 60 e -60. Inicialmente optou-se por diferencia-los pelas 

dimensões dos lados- esquerdo e direito-, X1 e X2 respectivamente (Figura 33), que segundo 

o modelo de câmera exposto na seção 2.2.2, por estarem em profundidades diferentes, teriam 

as dimensões projetadas em diferentes tamanhos. Porem observou-se que essa diferença era 

tão pequena, que até as variações nas localizações dos pontos obtidas durante a segmentação 

eram maiores. Assim foi inserido outro ponto fora do plano do alvo, de forma que sua 

projeção na imagem seria capaz de informar ao sistema qual a real orientação do alvo, 

resolvendo assim a ambiguidade. 

 

 

 

Figura 33-Landmark rotacionado. 

 

Finalizando a extração das características, com o objetivo de visualizar as variáveis de 

controle. O programa deve desenhar o vetor de característica 2D atual,     , em amarelo e 

azul, e o vetor de característica 2D de referencia,       , em vermelho, Figura 34. 

 

 

 

Figura 34-Visualização das características 2D 
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 3.5 APLICAÇÃO DE CONTROLE SERVO VISUAL AO SISTEMA  

 

A implementação do controle servo visual consistiu na implementação das classes IBVS e 

PBVS (Figura 21), responsáveis pela geração do sinal de controle do sistema. Estas classes 

recebem como entradas dados relevantes do robô e do alvo e, através do processamento destes 

dados, fornecem como saída o sinal de atuação do sistema.  

 

3.5.1 DESENVOLVIMENTO DO CONTROLADOR 

 

O primeiro passo no desenvolvimento do controlador é obter o vetor de características, pois 

qualquer um dos métodos propostos depende deste dado. Enquanto na estratégia IBVS utiliza-

se este vetor diretamente como entrada, na estratégia PBVS utiliza-se o vetor de 

características para obter-se uma estimativa da posição do robô, que então é fornecida como 

entrada para o sistema de controle servo visual. Isto faz com que a estratégia IBVS demande 

menos processamento dos dados brutos da câmera. 

Neste trabalho a estratégia IBVS foi escolhida para o desenvolvimento do sistema servo 

visual, devido à sua vantagem em relação ao tempo de processamento e maior robustez 

quanto a alterações em parâmetros da câmera. 

O controle IBVS desenvolvido tomou como base as equações (2.6) e (2.7) controlador de 

trajetória exposto em 2.1.2, o modelo do robô, as equações (3.6) e (3.7), mostrado em 3.3.1, e 

o vetor de características 2D, equações (3.8) e (3.9), escolhidos em 3.4.2.  

Para que seja possível utilizar o vetor de características como entrada do controlador de 

trajetória, adapta-se o controlador para que sejam utilizadas, ao invés das entradas  ,   e  , as 

métricas presentes no vetor de características. É possível observar que há uma relação direta 

entre as métricas  ,   , e      ), com as grandezas  ,   e  . Dessa forma substituindo as 

grandezas,  ,   e  , pelas métricas associadas,  ,   , e      ), no controlador de trajetória, 

apos transformar para o formato matricial obtemos um novo controlador, mostrado abaixo. 

 

*
  

  
+  [

    
         

]  [[

  

  
 

  
 
]  [

    
     
     

] ]   (3.11) 

 

Para que o controlador de trajetória possa ser utilizado para atuar diretamente nas rodas, é 

preciso também acrescentar o modelo cinemático do robô. Assim, é possível realizar a 

conversão entre a saída original em termos da velocidade linear    e angular   , obtidas na 

equação (3.6) e (3.7), para a saída desejada em termos de    e   . Após transformar para o 

formato matricial obtemos a o modelo mostrado abaixo. 
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O controlador IBVS proposto consiste na composição do controlador de trajetória e modelo 

cinemático, realizando-se as alterações necessárias para que sua entrada seja formada pelos 

erros em termos das métricas do vetor de características. A representação matricial do 

controlador é apresentado em (3.13). 

  [

 

  

     

  

 

  

     

  

] [
    
         

]   (3.13) 

Utilizado para o erro de controle: 
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]      (3.14) 

Assim, juntando (3.13) e (3.14) obtemos a lei de controle do sistema: 
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] ] (3.15) 

Onde   e    são a atuação do sistema. 

Dessa forma o sistema de controle pode ser visto como estratégia IBVS: 

 

 

Figura 35-Arquitetura do sistema de controle desenvolvido 

 

Após os primeiros testes observaram-se, problemas de estabilização da variável   , devido a 

perda de vista do alvo durante a sua trajetória. Assim optou-se por implementar, além do 

controlador proposto, uma estratégia de movimentação para estabilizar o sinal   , 

denominada triangulação. Essa estratégia consistiu em controlar apenas os sinais    e  , 

zerando o ganho   . Dessa forma, há uma distancia L do alvo, é realizada uma triangulação 

em malha aberta, utilizando apenas a odometria como mostrada na Figura 36, onde as retas 

em vermelho representam a localização e postura dos alvos. Após a triangulação o 

controlador volta a atuar em    e  , até obter o alvo em sua condição de parada. 
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Figura 36-Trajetória com triangulação à esquerda e trajetória suave à direita. 

 

Outro problema do erro em    é sua alta susceptibilidade a ruídos na imagem, devido à 

reduzida quantidade de pontos utilizados no seu calculo. Após inúmeros testes observou-se 

que o valor de    varia     , que é uma variação muito grande para um controlador 

proporcional trabalhar. Dessa forma o controlador ao invés de utilizar o sinal de    

diretamente, foi utilizado um filtro ponderado, onde os valore recentes de    tem um peso 

maior e os anteriores um peso reduzido de acordo com o seu período de acontecimento. 

Devido à baixa taxa de amostragem utilizaram-se apenas três valores anteriores, armazenados 

no vetor de Target com o peso de 4, 2 e 1 respectivamente. Assim pode-se dizer que o canal 

de controle do sinal    é um canal derivativo logo o controlador é um PD. Além disso, esse 

canal derivativo blinda o sistema contra valores oriundo de ruídos na imagem e que se 

afastam muito do seu valor real. 

Outra solução para esse problema poderia ser resolvido utilizando um Landmark com maior 

quantidade de pontos e em sequencia filtrar esses dados para obter uma estimativa melhor de 

  . 
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4 RESULTADOS EXPERIMENTAIS 

Neste capitulo serão expostos e discutidos os 

resultados obtidos por uma série de testes feitos 

depois de finalizado à implementação.  

4.1 INTRODUÇÃO 

Os testes realizados visaram observar a desempenho do sistema, quanto à resolução do 

problema do docking, para as propostas de estratégias desenvolvidas até então. O alcançar do 

objetivo final desse trabalho será descrito por um ensaio, no qual o robô será posicionado em 

um ambiente com alvos em localizações aleatórias, e o robô devera percorrê-los 

sequencialmente. 

4.2 VALIDAÇÃO EXPERIMENTAL NA PLATAFORMA PIONEER P3-
AT 

 

Inicialmente, realizaram-se testes no simulador para observar a resposta obtida pelo algoritmo 

de controle de trajetória, mostrado em 2.1.2, utilizando o modelo do robô obtido em 3.3. Esse 

algoritmo foi implementado no lugar da classe PBVS, (Figura 21). Os ensaios incluíram testes 

com alvos em cinco diferentes posições, Tabela 2. Os valores para os ganhos do controlador, 

  ,   ,   , utilizados foram 8 -1.5 e 3 respectivamente, valores esses sugeridos em [1]. Em 

todas as posições o algoritmo completou seu objetivo como mostrado na Figura 37. 

 

 

 

Figura 37-Testes no simulador 

 

As posições escolhidas para a localização do alvo visaram demonstrar o desempenho do 

algoritmo em diferentes condições de posicionamento e postura. A localização desses alvos 
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foi medida com uma trena com resolução de 0.5cm. A posição inicial do robô foi tomada 

como o zero do sistema. Assim a localização e postura desses alvos foram: 

 

Tabela 2-Posição dos alvos nos ensaios 

 Coordenada X Coordenada Y Theta   

Localização 1 1m 2m 30° 

Localização 2 0.5m 2m -30° 

Localização 3 0m 2m 0 

Localização 4 -0.5m 2m 30° 

Localização 5 1m 2m -30° 

 

Em seguida, foram repetidos os testes nas mesmas configurações, mas aplicado no algoritmo 

desenvolvido com e sem triangulação, mostrado na seção 3.5. O software como foi projetado, 

armazena o valor dos sinais de erro e gera um gráfico, erros por amostragem, iniciando do 

momento da identificação do alvo até o alcançar da condição de parada. 

As fotos dos resultados foram postas em tamanho reduzido para não ocupar espaço 

desnecessário e comprometer a estética do trabalho. Porem a partir da (Figura 38) pode-se 

observar a correspondência do sinal de controle com o gráfico, em ambos os ensaios - 

simulação e real -. 

 

 

 

Figura 38-Gráficos em tamanho real, na simulação e nos ensaios, respectivamente. 

Os gráficos dos resultados foram dispostos na ordem, simulação, controlador simples e 

controlador com triangulação respectivamente. Os valores para os ganhos do controlador,   , 

  ,    , utilizados foram -2 4 e 3 respectivamente e para o controle com triangulação e 0, 4 e 

3 respectivamente. Os valores utilizados para o modelo do robô      ,      ,      ,    e    

foram retirados da Tabela 1, para o uso de Pneus denso de borracha. 

 

No resultado, para a posição 1 (Figura 39) é possível observar  que o controlador sem uso de 

triangulação  tem uma alta oscilação porém consegue alcançar o objetivo.  

 

 

Ciclos de execução Ciclos de execução 

Erro 
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Figura 39-Resultados para a posição 1. 

Essa alta oscilação se deve a utilização de ganhos superior ao necessário utilizado nos ganhos 

em    e    , devido a problemas de saturação do robô para velocidades baixas como 

mostrado na (Figura 40). 

 

Essa singularidade do sistema deveria ser solucionada por um controlador integral nas rodas 

que a principio acreditava-se que o Robô possuísse, sendo essa uma das vantagens da 

abordagem look-and-move em relação ao controle direto. 

 

 
 

Figura 40- Problema de saturação do robô. 

 

No controlador com uso da triangulação observa-se que o sinal   , estabiliza de forma bem 

mais rápida que sem o uso da estratégia de movimentação (Figura 39).  Isso se deve ao fato do 

ganho   , ter sido zerado assim a atuação da velocidade angular fica dedicada à estabilização 

de   . Ainda é possível observar- a uma leve descontinuidade entre o ciclo 50 e 60, indicado 

pela linha azul na vestical, devido ao movimento de estabilização de   . 

 

No resultado, para a posição 2 (Figura 41) é possível observar  que o controlador sem 

triangulação tem uma alta oscilação porem diferentemente do caso anterior já é possível 

observar a perca de vista do alvo, demonstrada pelos patamares constantes dos sinais de 

controle. No controlador com triangulação é possível observar em dois momentos, entre 0 e 

10 e entre 35 e 45, o controlador perdeu o alvo de vista, mas conseguiu reagir a tempo de não 

se perder. Isso ocorreu devido a uma interferência proposital, para demonstrar a capacidade 

do robô de se recuperar de perdas momentâneas do alvo. Na posição 2 fica bem mais evidente 

a descontinuidade provocada pela estratégia de movimentação. 

 

Simulação Controlador simples Controlador c/ triangulação 

 

Erro 

Ciclos de execução Ciclos de execução Ciclos de execução 
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Figura 41-Resultados para a posição 2. 

No resultado, para a posição 3  (Figura 42) como não havia , ou ao menos não deveria haver, 

nenhum erro em    e    as respostas foram bem próximas uma da outra. 

 

 

 

 

Figura 42-Resultados para a posição 3. 

No resultado, para a posição 4 (Figura 43) é possível observar  que ambos controladores 

comportaram-se de forma semelhante aos resultados da posição 2. 

 

 

 

 

Figura 43-Resultados para a posição 4. 

No resultado, para a posição 5 (Figura 44) é possível observar  que ambos controladores 

comportaram-se de forma semelhante aos resultados da posição 1. 

 

 

Simulação Controlador simples Controlador c/ triangulação 

 

Simulação Controlador simples Controlador c/ triangulação 

 

Simulação Controlador simples Controlador c/ triangulação 

 

Erro 

Ciclos de execução Ciclos de execução Ciclos de execução 

Erro 

Ciclos de execução Ciclos de execução Ciclos de execução 

Erro 

Ciclos de execução Ciclos de execução Ciclos de execução 
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Figura 44-Resultados para a posição 5. 

Após os ensaios obtiveram-se os valores máximos de erro após estabilizarem, ou seja, no 

alcance do alvo. Observando que a condição de parada utilizada foi: 

SE (   < 5 &&   < 5 &&    < 10) 

Observando que no caso do controlador com triangulação,    só é ajustada pela estratégia de 

movimentação, ficando a condição,    < 10, excluída nesse caso. Dessa forma chegou-se a 

Tabela 3.  

Tabela 3-Resumo dos resultados dos ensaios. 

 Erro máximo 

em    

Erro máximo 

em    

Erro máximo em 

    

Simulação 0 0 0 

Controle sem 

triangulação 

5 5 35° 

Controle com 

triangulação 

5 5 10° 

 

Vale lembrar que esses dados são exclusivos do controlador, ou seja, isso não implica nos 

valores reais do erro e sim nos capturados pelo sistema de medição. Analise dos erros no 

sistema de medição foi analisada apenas em nível qualitativo, de forma que visualmente os 

valores pareciam aproximar-se dos obtidos pelo sensor visual.  

 

Finalizando o objetivo do trabalho foi disposto alvos pela sala e posto o robô para rodar o 

programa, alcançando os alvos como foi esperado. O resultado desse ensaio esta em anexo em 

formato de vídeo. 

 

 

 

 

 

 

 

Simulação Controlador simples Controlador c/ triangulação 

 

Erro 

Ciclos de execução Ciclos de execução Ciclos de execução 
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5 CONCLUSÃO 

Neste capitulo exposto à conclusão do trabalho 

além de propor formas de continuação desse 

trabalho. 

 

5.1 CONCLUSÃO E PROPOSTAS PARA TRABALHOS FUTUROS  

Como resultado final desse trabalho, foi desenvolvido um software de controle de 

posicionamento para o robô Pionner P3-AT, através de um sistema de controle servo visual. O 

controlador proposto foi desenvolvido em uma arquitetura look-and-move, utilizando uma 

estratégia IBVS, ou estratégia baseada em imagem. 

 

Para a tarefa de implementar esse controlador foi desenvolvido um software em uma 

arquitetura cliente-servidor. Dessa forma o controlador ficaria embarcado em um computador 

externo e enviaria seu sinal de controle pela rede para um servidor embarcado no robô e ao 

mesmo tempo requisitaria as imagens pelo servidor. Esse software foi dividido em tarefas de 

forma modular e hierárquicas com o objetivo de identificar e reduzir os custos computacionais 

de cara tarefa. 

 

Foram realizados testes que visaram observar o desempenho do controlador em diferentes 

referencias de localização e postura. Os resultados iniciais do controlador mostraram 

problemas em estabilizar um dos sinais de controle, oque foi solucionado através de uma 

estratégia de movimentação desenvolvido especificamente para ajustar esse sinal de controle. 

Após esse ajuste foi possível atingir seu objetivo final que consistia em se mover através de 

pontos no ambiente definidos por marcadores visuais. 

 

Como proposta para trabalhos futuros, poder-se-ia inicialmente concluir a estratégia PBVS, 

através da estimação da localização utilizando dos parâmetros 2D obtidos para a estratégia 

IBVS. Outros trabalhos poderiam trabalhar na resolução de problemas como a questão da 

perda de vista do alvo, através de um controlador preditivo ou um estimador estocástico para 

as características 2D.  

Outro problema encontrado no desenvolvimento deve-se a aos erros em estado contínuo, 

derivados do controlador desenvolvido ser apenas um proporcional. A solução seria 

acrescentar um canal integral para os sinais de controle do controlador. Obtendo assim um 

controlador PID. 

Poder-se-ia resolver o problema da ambiguidade e dos ruídos através do uso de outro 

Landmark tridimensional em forma de cantoneira como mostrado na Figura 45. Esse alvo 

forneceriam resultados muito melhores devido a sua quantidade de pontos, possibilitando 

maior numero de dados que convergiriam para um valor mais próximo real da variável. 
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Figura 45-Landmark em forma de cantoneira 
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