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RESUMO

Este trabalho apresenta a implementação de uma metodologia de odometria visual monocular
aplicada para um veículo aéreo não tripulado (VANT) quadrirrotor. A metodologia proposta
utiliza métodos baseados exclusivamente nas imagens capturadas por uma câmera acoplada ao
VANT como entrada, em que se estima a trajetória percorrida durante o voo. Para se alcançar
os resultados esperados, optou-se pela utilização de técnicas de extração de características e ras-
treamento em imagens para a obtenção da matriz Essencial de transformação. A contribuição
esperada deste trabalho é que este possa ser utilizado como base para o desenvolvimento de um
sistema de controle de voo autônomo de um VANT.

ABSTRACT

This work presents the implementation of a monocular visual odometry methodology applied for
a quadcopter like unmanned aerial vehicle (UAV). The proposed methodology uses only methods
based on the captured images from a camera attached to the UAV as input, where it is estimated
the trajectory during the flight. To achieve the expected results, we opted for the use of feature
extraction and tracking techniques on images to obtain the Essential matrix. The expected con-
tribution of this work is that it can be used as the basis for the development of an autonomous
flight control system of an UAV.
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Capítulo 1

Introdução

1.1 Contextualização

Está na mente do público em geral que robôs são máquinas com vontade própria e capacidades
avançadas de locomoção, manipulação e percepção [1]. Tal noção é imposta ao grande público
principalmente por meio de filmes e histórias de ficção científica. Mas mesmo que o campo da
robótica ainda esteja longe de ser capaz de elaborar um robô com características quase humanas,
como o difundido na cultura popular, pode-se extrair dessa crença uma das características mais
desejadas por toda a comunidade de pesquisadores: a capacidade de autonomia dos robôs.

Um robô é dito autônomo quando este é capaz de realizar uma tarefa de maneira independente,
isto é, sem qualquer necessidade de interferência humana ao longo do processo [2]. Siegwart e
Nourbakhsh classificam a capacidade de locomoção como sendo um dos fatores mais básicos para
a elaboração de um robô autônomo [3], para que desta forma, seja possível o robô executar suas
tarefas em ambientes não estruturados ou controlados.

Visando sempre atingir a autonomia dos robôs, os campos de pesquisa que abrangem a robótica
móvel, sendo esta terrestre, aérea ou mesmo aquática, vêm se especializando e desenvolvendo cada
vez mais sistemas e técnicas de localização para auxiliar os robôs em seu processo de movimentação.
Criação de novos sensores ou filtros para melhor compreender dados lidos acerca do ambiente e
inovação de algoritmos de estimação de movimento a partir da integração de vários sensores são
apenas alguns exemplos dessas áreas de pesquisa [4].

O desafio de tornar o robô capaz de ter conhecimento sobre sua posição e trajetória é tão
importante, que diversas universidades e centros de pesquisa tem cada vez mais realizado confe-
rências e até mesmo torneios para fermentar o desenvolvimento da área. Dentre esses torneios,
pode-se dizer que, entre os maiores, estão o DARPA Grand Challenge e o DARPA Urban Chal-
lenge promovidos pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos [5], nos quais os pesquisadores
participantes tem que criar veículos (carros) totalmente autônomos que sejam capazes de desem-
penhar as tarefas propostas, que geralmente abrangem a realização de percursos como se uma
pessoa estivesse dirigindo o veículo. É evidente que um dos primeiros passos para a conclusão
dessas tarefas é tornar o robô capaz de caracterizar sua movimentação.
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Claro que a grande tarefa que é prover aos robôs a capacidade de se localizar envolve diversas
técnicas e algoritmos, que incluem fusões de leituras de sensores e até mesmo processos estocásticos
mais complexos [4]. Mas pode-se dizer que uma das tarefas mais centrais está em fazer o robô
saber por onde ele se movimenta, qual distância já percorreu, em que direção e assim por diante.
Em outras palavras, é fundamental que o robô tenha uma informação segura e confiável acerca de
sua trajetória ao longo do seu deslocamento.

Cada tipo de robô móvel pode apresentar seus próprios sistemas para que seja capaz de re-
construir sua trajetória percorrida. Dentre eles, pode-se citar o sistema de posicionamento global,
o GPS (da sigla em inglês Global Positioning System), o qual utiliza técnicas de triangulação com
satélites (ver figura 1.1) para determinar precisamente a posição na qual o robô se encontra em
relação a terra [6]. Com um conjunto de leituras de posições sequenciais e espaçadas no tempo,
já é possível se ter uma estimativa da trajetória que o robô desempenhou.

?

?

?

?

?

?

?

?

?

!

...

...

Figura 1.1: Ilustração do princípio da triangulação do GPS [7]

Além do sistema GPS, outra técnica de reconstrução de trajetória que vem ganhando cada
vez mais destaque é o uso de sensores de medição inercial (acelerômetros e girômetros) [8]. Es-
ses sensores são conhecidos como UMI (Unidade de Medição Inercial) e são capazes de fornecer
informações sobre grandezas como rotação e aceleração do robô, para que com integrações e deri-
vações simples seja possível chegar à uma estimativa da velocidade e posição do robô. Com essas
informações, também é possível realizar a reconstrução da trajetória [8].

Para o caso específico de robôs terrestres, conta-se ainda com mais uma técnica para a recons-
trução de sua trajetória: a odometria. Odometria consiste basicamente em medir as velocidades
angulares ou lineares que o sistema de movimentação está desempenhando ao longo do tempo [4].
Com essa informação somada ao formato geométrico e disposição espacial do sistema de movi-
mentação, consegue-se reconstruir a movimentação desempenhada pelo robô.

Para [4], todas essas técnicas apresentam suas vantagens particulares, e consequentemente suas
limitações também. Sistemas que utilizam GPS tem restrições de funcionamento em locais em que
sinais de satélite são fracos ou inexistentes, ou mesmo em dias muito nublados. Devido ao processo
de obtenção dos dados de velocidade e posição a partir das leituras de uma UMI, acumula-se erro
ao longo do tempo, de forma que após algumas leituras as estimativas de localização e trajetória
tornam-se pouco confiáveis. Odometria por si só apresenta um grande problema: as rodas podem
deslizar ou escorregar, fazendo com que diversos cálculos e projeções de movimentação tenham
sido feitos sem nem ao menos se ter a certeza de que o robô saiu do lugar. Tendo em vista todos
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esses problemas apresentados, fica clara a necessidade que os robôs tem em possuir mais de um
meio de obtenção de sua trajetória.

Com o advento da exploração de Marte por meio de robôs, os cientistas se depararam com um
grande problema: em marte não há sinal de GPS [9]. Confiar demais na odometria em um terreno
arenoso e rochoso como o de Marte pode ser um grande erro, uma vez que se pode imaginar o
quão fácil deve ser uma roda derrapar ou girar em falso sobre terrenos como esses. Diante desse
cenário, a NASA, buscando por novos meios de estimação de trajetória dos seus robôs, iniciou um
forte incentivo à pesquisas na área de odometria visual [10], [9].

Odometria visual [11] é o nome que se dá ao processo de estimação da trajetória de um agente
(robô, veículo) fazendo uso apenas de imagens provenientes de uma ou mais câmeras fixadas em
sua estrutura. O termo odometria visual foi cunhado devido à similaridade com o processo de
odometria convencional [9], o qual incrementalmente estima a movimentação do veículo baseado
na velocidade rotacional de suas rodas. Analogamente, a odometria visual também opera de forma
que se estima a movimentação do agente incrementalmente, mas dessa vez através das mudanças
que o próprio movimento induz nas imagens capturadas por sua única ou múltiplas câmeras [11] [9].

Os trabalhos que cercam a odometria visual costumam ser divididos em relação ao número de
câmeras utilizadas [9]. Por um lado tem-se técnicas que fazem uso de múltiplas câmeras [11], e
por outro, temos técnicas que fazem uso de apenas uma única câmera [12], [11], [13]. A grande
vantagem que o caso de múltiplas câmeras possui em relação à configuração monocular se dá pelo
fato de não ser possível reconstruir a escala da movimentação com apenas uma única câmera [9].
Já no caso multi vistas isso é possível.

Nos últimos anos, os computadores foram ficando mais poderosos e a odometria visual foi se
tornando viável para sistemas em tempo real [11], [9]. E assim, cada vez mais robôs vêm sendo
aprimorados para contarem com essa técnica para compor sua gama de sensores e algoritmos de
reconstrução da sua movimentação [14], [13], [15], [12], [11], [16], [17].

Uma das áreas da robótica móvel que vem ganhando bastante destaque é a dos veículos aéreos
não tripulados, os VANTs [18], [19]. Eles podem ser subclassificados em diversas categorias, como
de asa fixa e multi rotores (ver Figura 1.2), esses últimos sendo popularmente conhecidos como
drones1.

Como qualquer outro campo da robótica móvel, o campo de estudo dos VANTs também tem
um grande interesse por técnicas que aprimoram a capacidade do robô se localizar e estimar a
trajetória dos seus voos [14]. Um problema natural que todo VANT sofre é com o fato de não
possuir rodas, e com isso, não ser capaz de implementar a odometria convencional. Sendo assim
as técnicas de odometria visual podem ser muito úteis para esse tipo de robô.

Devido a importância de sistemas de localização para a robótica aérea e visando iniciar um
projeto de controle de voo de um VANT multi rotor baseado em informações visuais justifica-se
o presente trabalho, que propõe a elaboração de um sistema de odometria visual monocular para
um VANT de pequeno porte.

1em inglês, drone quer dizer zangão, uma alusão ao barulho que esse tipo de VANT produz enquanto voa
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(a) Exemplo de um modelo de VANT asa fixa

(b) Exemplo de um modelo de VANT multi rotor

Figura 1.2: Exemplos de modelos de VANT

1.2 Definição do problema

Neste trabalho é abordado o problema da reconstrução da trajetória de um veículo aéreo não
tripulado (VANT) a partir apenas de imagens capturadas por uma câmera fixa ao VANT. Este
problema envolve a estimação do movimento de corpo rígido, caracterizado pela matriz de rotação
R e vetor de translação t, desempenhado pela câmera (e consequentemente pelo VANT) entre a
captura de cada dois frames consecutivos. Para tanto, é necessária a utilização de algum algoritmo
que seja capaz de extrair a matriz R e o vetor t do deslocamento realizado pelo VANT a partir
de pontos da cena vista pela câmera que estejam presentes nas duas vistas capturadas. Neste
trabalho, foi escolhida a técnica apresentada em [20] e adaptada posteriormente em [21].

1.3 Objetivos do Projeto

O objetivo principal deste trabalho é implementar uma metodologia de Odometria Visual
Monocular que execute a reconstrução das coordenadas x e y (sem o fator de escala) da trajetória
percorrida por um VANT em movimento fazendo uso unicamente da captura de imagens pela
câmera fixa no corpo do veículo. Para isso é necessária o desenvolvimento de um algoritmo que
percorra etapas que vão desde a extração e rastreamento de pontos de interesse nas imagens,
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passam pela a estimação da transformação da pose da câmera Tk de um frame para o outro e
conclui executando a atualização da posição relativa do VANT, Wn, de modo que após a ilustração
gráfica das transformações estimadas W0:n, teremos a reconstrução da trajetória desempenhada
pelo veículo.

1.4 Apresentação do Manuscrito

No Capítulo 2 é feita uma revisão bibliográfica sobre odometria visual bem como sua aplicação
à VANTs, além disso, o capítulo também traz a base teórica necessária para que se tenha uma
boa compreensão do tema. No Capítulo 3 são apresentadas todas as etapas da metodologia
para a implementação do sistema de odometria visual monocular proposto. No Capítulo 4 são
apresentados os resultados obtidos da aplicação do método em um conjunto de voos realizados pelo
VANT para a validação da metodologia proposta. Por fim, o Capítulo 5 apresenta as conclusões
deste trabalho, bem como as propostas de trabalhos futuros a partir do que já foi desenvolvido.
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Capítulo 2

Fundamentação Teórica

2.1 Introdução

O presente capítulo pode ser divido em duas grandes partes. Na primeira delas, será reali-
zada uma revisão bibliográfica sobre o tema de odometria visual e sua aplicação direcionada à
veículos aéreos não tripulados (VANTs). Serão apresentados os trabalhos recentes que vem sendo
publicados em conferências de nível internacional, bem como alguns artigos que são considerados
fundamentais no desenvolvimento de quase toda aplicação de odometria visual.

A segunda parte deste capítulo traz uma base teórica mais detalhada de alguns conceitos que
serão abordados ao longo do Capítulo 3, como o modelo de câmera utilizado no desenvolvimento
do trabalho, a definição de pontos de interesse em imagens (features) e um pouco sobre a constante
epipolar e Matriz Essencial.

2.2 Parte I - Revisão Bibliográfica

2.2.1 A Odometria Visual

O problema de recuperar as poses relativas de câmeras, ou seja, o conjunto de posições e
orientações que as câmeras se encontram a partir de um conjunto de imagens obtidas pelas mesmas,
é chamado de SFM (do inglês Structure From Motion). As origens de projetos de SFM podem ser
creditadas a trabalhos como [22], [23] e [20], onde os autores desenvolveram toda uma abordagem
matemática na qual se buscavam soluções para a caracterização da movimentação da câmera
ocorrida no intervalo de duas capturas. A odometria visual é um caso particular de SFM [9].
SFM aborda, de uma maneira geral, toda a questão da reconstrução da pose das câmeras bem
como a estrutura 3D da cena, não sendo necessário lidar com imagens capturadas sequencialmente,
nem mesmo ser executável em tempo real [9]. Já a odometria visual busca a reconstrução da da
movimentação da câmera sequencialmente (a cada novo frame capturado uma nova estimação de
movimento) e em tempo real.

O problema de se estimar a movimentação de um veículo a partir de imagens capturadas
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com câmeras acopladas em seu corpo tem início nos anos 1980 e é descrito na tese de doutorado
de Moravec [10]. É possível perceber que a motivação deste trabalho se deu pelo programa da
NASA de exploração de Marte com auxílio de rovers. O trabalho de Movarec é classificado como
um sistema de odometria visual estéreo, assim como a maioria dos trabalhos desenvolvidos desde
então [9].

Apesar de ser pioneiro, o trabalho de Movarec não era aplicável em tempo real, na verdade
eram necessárias cinco horas para se percorrer cerca de 20 metros, mas muito dessa demora pode
ser creditada aos computadores da época. O primeiro trabalho em que se foi apresentado um
sistema de odometria visual em tempo real foi o de Nister [11]. Neste trabalho, são apresentadas
abordagens tanto monoculares quanto estéreos de sistemas de odometria visual aplicadas para a
reconstrução de longas trajetórias de veículos . Nister apresenta toda a estrutura de funcionamento
de seus sistemas. Para o caso do sistema monocular (foco deste trabalho), ainda apresentado em
[11], são empregadas técnicas de extração e rastreamento de características das imagens (features)
bem como técnicas vindas da geometria epipolar como a caracterização do movimento da câmera
por meio da decomposição da matriz essencial, como descrito, detalhado e fundamentado em
trabalhos como [24], [20] e [21].

Desde a publicação de [11], a aplicação de sistemas de odometria visual começou a ser recorrente
em pesquisas relacionadas à robótica móvel e sensoriamento. Para o caso de sistemas de odometria
visual estéreo, pode-se citar [16], no qual é apresentado um sistema para complementar, e as vezes
suprir a falta de sinal de GPS para sistemas de assistência de direção veicular. Para o caso
monocular, é válido ressaltar que surgem tanto trabalhos complementares ao de Nister, como [25],
como algumas novas abordagens como [26], onde se apresenta uma abordagem não baseada em
características extraídas de imagens, mas sim na diferença de intensidade do fluxo óptico denso.

2.2.2 Fusão sensorial com a Odometria Visual

O grande problema de sistemas de odometria visual monocular está na impossibilidade de se
obter, apenas pelas imagens, a escala das transformações realizadas pela câmera [27]. Em [28] se
apresenta um sistema no qual a escala das transformações é calculada a partir da altura fixa em
que se posiciona a câmera em relação ao solo. Outros trabalhos, como [29] apresentam a estimação
da escala realizada com auxílio de sensores de profundidade da cena. Mas a grande maioria dos
trabalhos ( [12], [14], [13], [30] e [17]) faz uso de técnicas de fusão sensorial com UMI’s para se
extrair a escala em que se realizam as transformações.

Uma descrição dos princípios por trás de um sistema de navegação inercial por meio de UMI’s é
apresentado em [8]. Em [8] é descrito o funcionamento e são apresentados resultados de odometrias
puramente inerciais. A conclusão é de que apenas sensores inerciais não são tão eficazes para a
realização de estimativa da trajetória devido ao fato de se acumular erro nas medidas com o passar
do tempo.

Com o cenário em que nem técnicas de odometria puramente inerciais, nem puramente visuais
monoculares podem fornecer aos veículos uma estimativa correta a cerca da sua trajetória, a
estratégia da fusão sensorial destes dois sensores ganha destaque. Em [30] são detalhadas quais as
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vantagens de cada um dos sistemas, bem como a propriedade de relacionar as duas informações.
A Tabela 2.1 apresenta uma síntese de cada um desses sistemas.

Tabela 2.1: Relações entre sensores inerciais e visuais de trajetória

Visual Inercial Relação

Percebe a posição
(ordem derivativa

0)

Percebe as
velocidades
angulares

(giroscópios) e
acelerações

(acelerômetros)
(ordem derivativa

1 e 2)

Complementar

Estimação de
longos trajetos,

para
movimentações
lentas e suaves

Estimações de
trajetos curtos,

com
movimentações

rápidas e
imprevisíveis

Heterogênea

Estimação da
pose a partir das

características
extraídas das

imagens
correspondentes
em um par de

frames
consecutivos

Giroscópios:
Estimativa da

atitude por meio
de integração das

velocidades.
Acelerômetros:
Estimação pelo

campo
gravitacional

Redundante

A maioria dos trabalhos faz a fusão da informação de trajetória proveniente da odometria
visual com os dados lidos pelos sensores da UMI por meio de filtro de Kalman estendido (FKE)
( [13], [14]), Filtro de Partículas [17].

2.2.3 Sistemas de Odometria Visual para VANTs

Ainda em [11], é mencionado que veículos aéreos seriam usuários em potencial de sistemas
de odometria visual. Com o grande número de trabalhos sendo realizados em cima de VANTs,
sobretudo quadrirrotores( [12], [14], [13], [17], [19], [18]), percebeu-se a grande necessidade de se
utilizar um sistema de estimativa de trajetória no controle e em projetos de navegação autônoma
dos veículos [14], [13], [12].

Nos trabalhos [14], [13] e [12] são apresentados sistemas de navegação autônoma para quadrir-
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rotores baseado em informações visuais e a odometria visual monocular é relevante na estimativa
de posição do VANT. O fator de escala das transformações é encontrado com auxílio de uma UMI
e o FKE é utilizado para realizar a fusão sensorial para se ter uma melhor estimativa da posição
do veículo ao longo do tempo.

2.2.4 Novas Abordagens

A solução para o problema da odometria visual não está fechado. A cada ano, novos trabalhos
são publicados apresentando novas propostas para se obter a estimativa do deslocamento de um
veículo a partir de imagens. Dentre as novas propostas para solução da odometria visual, destaca-se
[15], com a implementação de uma técnica de odometria visual monocular baseada em informações
de profundidade semi densas. Tal trabalho afirma que é possível se utilizar da robustez das
técnicas que se utilizam mapa de profundidade denso ( [29]) e da eficiência das técnicas baseadas
na extração de características das imagens, por isso se justifica a utilização de informações semi
densas de profundidade.

2.3 Parte II - Conceitos Teóricos Importantes

2.3.1 Modelo de Câmera

A presente seção tem uma simples função: apresentar detalhadamente o modelo de câmera
utilizado ao para o desenvolvimento do presente trabalho. Antes de começar qualquer explicação,
é válido deixar claro que uma câmera pode ser entendida como um mapeamento entre o mundo
3D e uma imagem 2D [27].

Segundo apresentado em [21], para o desenvolvimento do modelo de câmera utilizado, considera-
se a projeção central de pontos 3D em um plano chamado de plano da imagem ou plano focal
Z = f (onde f é a distância focal da câmera). Considera-se ainda que o centro da projeção,também
conhecido como centro da câmera, ou centro óptico, C esteja na origem do sistema euclidiano de
coordenadas. Dessa forma, um ponto no espaço com as coordenadas X = (Xx, Xy, Xz)T é mape-
ado no plano da imagem no ponto em que uma linha que une o ponto X ao centro da projeção
intercepta o plano Z = f , como ilustrado na Figura 2.1.

Por semelhança de triângulos, como demonstrado na Figura 2.2, pode-se facilmente verificar
que o ponto 3D é projetado na imagem de acordo com a equação 2.1:


Xx

Xy

Xz

 7−→
(
fXx/Xz

fXy/Xz

)
(2.1)

A equação 2.1 descreve o mapeamento de R3 do espaço objeto para o espaço euclidiano R2 da
imagem capturada pela câmera.

9



Figura 2.1: Geometria da projeção da câmera [27]

Figura 2.2: Semelhança de triângulos aplicada para encontrar o mapeamento do ponto 3D na
imagem [27]

Dá-se o nome de eixo principal para a semi reta que parte do centro da câmera e atravessa
perpendicularmente o plano da imagem. O nome do ponto em que o eixo principal encontra com
o plano da imagem recebe o nome de ponto principal (representado por p nas Figuras 2.1 e 2.2).

Se tanto as coordenadas globais quanto as coordenadas da imagem são representadas por
coordenadas homogêneas, então a projeção apresentada em 2.1 pode muito bem ser expressa por
meio de um mapeamento linear entre as coordenadas homogêneas. Dessa forma, pode-se reescrever
2.1 em termos da multiplicação de matrizes como expresso em 2.2 e 2.3


Xx

Xy

Xz

1

 7−→


fXx

fXy

Xz

 (2.2)
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xx

xy

xz

 =


fXx

fXy

Xz

 =


f 0

f 0
1 0



Xx

Xy

Xz

1

 (2.3)

De agora em diante, a notação X será usada para representar um vetor homogêneo de 4
dimensões da forma (Xx, Xy, Xz, 1)T , e x por sua vez, representa um vetor homogêneo de 3
dimensões da forma (xx, xy, xz)T . P será a matriz de projeção homogênea da câmera de tamanho
3 × 4 tal que P = diag(f, f, 1)[I|0], de forma que a equação 2.3 pode ser reescrita compactamente
como em 2.4:

x = PX (2.4)

Retornando para a expressão 2.1, percebe-se que é assumido que a origem do sistema de
coordenadas da imagem se encontra no ponto principal. De modo geral isso não acontece [27],
dessa forma o mapeamento mais apropriado de R3 do espaço objeto para o espaço euclidiano R2

da imagem capturada pela câmera seria o apresentado pela equação 2.5:


Xx

Xy

Xz

 7−→
(
fXx/Z + px

fXz/Z + py

)
(2.5)

Onde o ponto (px, py) = (x0, y0) corresponde às coordenadas do ponto principal, ver Figura
2.3.

Figura 2.3: Sistemas de coordenadas da imagem (x, y) e sistema de coordenadas da câmera
(xcam, ycam) [27]
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A equação 2.5 pode ser expressa convenientemente em coordenadas homogêneas como apre-
sentam as equações 2.6 e 2.7:


Xx

Xy

Xz

1

 7−→


fXx +Xzpx

fXy +Xzpy

Xz

 (2.6)


xx

xy

xz

 =


fXx +Xzpx

fXy +Xzpy

Xz

 =


f px 0

f py 0
1 0



Xx

Xy

Xz

1

 (2.7)

Denominando agora K como a matriz de calibração da câmera, definida por:

K =


f px

f py

1

 (2.8)

Então pode-se escrever 2.7 compactamente, conforme a equaçao 2.9:

x = K[I|0]X (2.9)

Importante notar que na equaçao 2.9, o vetor homogeneo X está representado no sistema de
coordenadas da câmera (que por conveniência havia sido posicionado na origem do sistema de
coordenadas globais).

Mas geralmente, os pontos no espaço são representados em sistemas de coordenadas diferentes
do da câmera, em outras palavras, a origem do sistema de coordenadas da câmera nem sempre
coincide com a origem do sistema de coordenadas globais [27]. Esses dois sistemas de coordenadas
são relacionados por uma rotação e por uma translação, ver Figura 2.4. Isso quer dizer que se um
vetor não homogêneo X̃ está representado no sistema de coordenadas globais, esse mesmo vetor
pode ser representado no sistema de coordenadas da câmera por X̃cam = R(X̃ − C̃). Onde C̃
representa o centro da câmera no sistema de coordenadas globais e R é uma matriz de rotação
3 × 3 que representa a orientação do sistema de coordenadas da câmera.

Isso pode ser escrito em coordenadas homogêneas como apresentado pela equação 2.10, na
qual Xcam corresponde ao ponto X nas coordenadas do sistema de coordenadas cuja origem está
no centro da câmera.
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Figura 2.4: Transformação euclidiana entre as coordenadas globais e da câmera [27]

Xcam =
[

R −RC̃
0 1

]
Xx

Xy

Xz

1

 =
[

R −RC̃
0 1

]
X (2.10)

A partir de 2.9 e 2.10 chega-se a equação 2.11 para o mapeamento de um ponto X no espaço
em um ponto x da imagem em coordenadas partindo do centro da câmera:

x = KR[I| − C̃]X (2.11)

Importante ressaltar que em 2.11, o ponto no espaço X está representado no sistema de
coordenadas globais.

A equação 2.11 é a representação matemática do modelo de câmera utilizado no presente
trabalho, conhecido como modeli pinhole [27]. Pode-se perceber que o modelo apresenta nove
graus de liberdade: três para K (elementos f ,px e py), três para R e três para C̃. Os parâmetros
contidos em K são conhecidos como os parâmetros intrínsecos da câmera. E os contidos em R e
C̃, que são relacionados com a posição e orientação da câmera, são conhecidos como parâmetros
extrínsecos.

É pouco comum deixar o centro da câmera C explicito [27]. É mais conveniente representar
a transformação do sistema de coordenadas globais para o da câmera simplesmente por X̃cam =
RX̃ + t, onde de 2.11 t = −RC̃. Dessa forma, a matriz da câmera de acordo com o modelo
pinhole é simplesmente:

P = K[R|t] (2.12)
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2.3.2 Extração de características de imagens

Extração, localização e rastreamento de características de imagens, pontos chave, pontos de
interesse ou simplesmente features são componentes cruciais em diversas aplicações de visão com-
putacional [31]. A Figura 2.5 apresenta dois pares de imagens, no primeiro deles, onde se vê uma
montanha, pode-se querer alinhar as imagens no intuito de se compor um mosaico. No segundo
par de imagens, onde se apresentam duas vistas de uma casa, pode-se querer estabelecer um con-
junto de pontos correspondentes a partir do qual pode-se criar o modelo 3D da cena, ou extrair
a movimentação da câmera entre a captura das imagens ou mesmo sintetizar uma vista que se
encontraria entre as duas já existentes [31]. Para todas essas aplicações, é necessário encontrar
pontos chave correspondentes nas duas imagens.

Figura 2.5: Dois pares de imagens nos quais se observam pontos de interesse para correspondentes
[31]

As características mais fáceis de se reconhecer em ambas as imagens, para nós humanos, são
as os cumes das montanhas e as quinas do telhado e das janelas da casa [31]. A esse tipo de
característica, dá-se o nome de ponto de interesse, ponto chave ou mesmo cantos. Outra classe
importante de característica que se pode perceber com facilidade são as bordas, como por exemplo
os perfis das montanhas em contraste com o céu na Figura 2.5. Cada um desses dois tipos de
característica tem suas vantagens na função de fazer a correspondência de imagens. A Figura
2.6 apresenta visualmente como é feita a correspondência das características. A Figura 2.6(a)
apresenta que quando se tem um canto de uma imagem, sua correspondência é única na segunda.
Quando se tem uma borda como característica, Figura 2.6(b), a correspondência na segunda
imagem se restringe a própria região de borda. Mas como mostra a Figura 2.6(c), quando se
tem uma característica de uma região sem textura (como por exemplo um ponto no céu sobre a
montanha da Figura 2.5), não se tem conclusão de onde pode se encontrar a correspondência na
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outra imagem [31].

Figura 2.6: Encontrando correspondências em duas imagens com diferentes tipos de características
[31]

A procura por boas características para se rastrear em imagens é muito pautada na observação
de que cantos e bordas são mais fáceis de serem reencontradas em outras imagens que característi-
cas sem textura [31] [32]. A Figura 2.7 apresenta um par de imagens com características extraídas
e destacadas, nela é possível observar a facilidade de se encontrar os pontos que correspondem a
sombra da montanha e ao cume da montanha, mas a correspondência do ponto extraído do céu
seria praticimante impossível de se rastrear.

Figura 2.7: Par de imagens com características extraídas de algumas regiões [31]

O processo de localização e procura dessas características envolve técnicas tanto de extração
quanto de rastreamento das características encontradas. Dá-se o nome de Feature Detection para
as técnicas que visam a extração de boas características para serem rastreadas em outras imagens.
E o processo de rastreamento e busca das características já extraídas em outras imagens é chamado
de Feature Tracking ou Feature Matching.

Uma importante observação é que após a detecção de características, é necessário descrevê-
las. Para isso, usa-se técnicas chamadas de Feature Descriptors, que tem a finalidade de levantar
dados a cerca do ponto de interesse para que seja possível se ter certeza que o mesmo ponto foi
encontrado em outra imagem. As técnicas de Feature Matching se aproveitam dessa descrição das
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características para procurar pelos melhores candidatos de correspondências para cada ponto de
interesse em outras imagens.

Já as técnicas de Feature Tracking são apresentadas como alternativa para as de Feature
Matching [31]. São técnicas que visam o rastreamento de características ao longo do tempo, em
tese fazem o mesmo que as de Feature Matching, mas procurando apenas pelos pontos de interesse
em regiões da imagem vizinhas ao local da característica, portanto são excelentes para quando se
trabalha com rastreamento de pontos chave em vídeos [31].

Como exemplos de técnicas que envolvem a extração e localização de pontos de interesse, pode-
se citar SIFT [33] e SURF [34]. A Tabela 2.2 apresenta um comparativo dos principais Features
Detectcors utilizados no meio das pesquisas que cercam a odometria visual [35].

Tabela 2.2: Comparação de técnicas de Feature Detection
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Harris x x +++ +++ ++ ++
Shi-Tomasi x x +++ +++ ++ ++

FAST x x x ++ ++ ++ ++++
SIFT x x x +++ ++ +++ +
SURF x x x +++ ++ ++ ++

CENSURE x x x +++ ++ +++ +++

2.3.3 Básico de Geometria Epipolar

Geometria epipolar é essencialmente a geometria projetiva intrínseca existente entre duas vistas
(de câmeras diferentes ou da mesma em posições diferentes). Ela é independente da construção
da cena observada e depende unicamente dos parâmetros intrínsecos das câmeras e de suas poses
relativas. O uso dessa geometria é geralmente motivado pela necessidade de, quando se usa um
par de câmeras stereo, saber encontrar pontos correspondentes em ambas as imagens, mas ela não
se restringe a essa área.

Se existe um ponto X no espaço, e ele é mapeado na imagem da primeira vista em x, e mapeado
em x′ na segunda vista, qual a relação existente entre esses dois pontos x e x′? Observa-se a figura
2.8 para se alcançar uma resposta.

Na figura 2.8, C e C ′ representam os centros das câmeras. Como se pode observar, os pontos
projetados nas imagens x e x′, o ponto no espaço X e os centros das câmeras são coplanares. Na
figura, esse plano está representado por π e recebe o nome de plano epipolar. Dá-se o nome de
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Figura 2.8: Geometria da correspondência de pontos em duas vistas [27]

baseline para a reta que liga os dois centros das câmeras.

O plano π também é definido pela baseline e a reta que passa por C e x. A reta que passa pelo
ponto x′ e C ′ também faz parte do plano π, logo, nota-se que o ponto x′ se encontra na linha de
interseção do plano π com o plano da segunda imagem. A essa linha dá-se o nome de linha epipolar
l′. Ela pode ser encontrada nas duas imagens e é melhor definida como a linha de interseção entre
o plano epipolar e o plano da imagem. Dá-se o nome de epipole (representados por e e e′) para
o ponto de interseção da baseline com os planos das imagens. A figura 2.9 apresenta a disposição
de todos esses entes.

Figura 2.9: Representação geométrica dos entes da geometria epipolar [27]

Tendo ciência apenas da posição do ponto x se pode descobrir onde se encontra o ponto
correspondente x′. Apenas com a disposição dos entes da geometria epipolar já se pode restringir
a busca de x′ para a linha epipolar l′, ver figura 2.10.

Com uso da matriz fundamental F, se consegue chegar a solução da posição de x′ a partir
da posição de x. A matriz fundamental encapsula toda a geometria projetiva intrínseca às duas
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Figura 2.10: Exemplo de linhas epipolares em duas vistas de uma mesma cena [27]

vistas da mesma cena. É uma matriz 3 × 3 e tem posto 2. A relação conhecida como constante
epipolar:

x′T Fx = 0 (2.13)

É a chave para se encontrar a posição de x′ a partir de x. A matriz F tem sua construção
pautada nos parâmetros intrínsecos e nas poses das câmeras utilizadas para mapear a cena nas
duas imagens [27]. Mas o mais interessante, no que concerne aodometria visual, está no fato de
que se consegue encontrar a matriz fundamental a partir do conhecimento dos pontos x e x′, e
a partir da matriz fundamental, extrair as informações necessárias para sua construção, ou seja,
informações a cerca dos parâmetros intrínsecos e de pose das câmeras.

Chama-se de matriz essencial E o caso especializado da matriz fundamental em que se trabalha
com coordenadas normalizadas e onde se tem ciência da matriz de calibração das câmeras K
utilizadas. De forma que se pode reescrever a constante epipolar 2.13 de forma que:

E = KT FK (2.14)

x′T Ex = 0 (2.15)

A matriz essencial será crucial para a resolução do problema proposto por este trabalho, e
voltará a ser trabalhada no Capítulo 3. Os detalhes matemáticos da geometria epipolar, bem
como as definições de F podem ser encontradas em [27].
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Capítulo 3

Metodologia Proposta

3.1 Introdução

Este capítulo tem como objetivo o detalhamento da metodologia implementada no presente
trabalho para a reconstrução da trajetória desempenhada por um VANT com uma câmera fixa ao
seu corpo.

Figura 3.1: Sequência de etapas do método

A Figura 3.1 apresenta as etapas da implementação do método proposto para solucionar o
problema. Como se pode observar, é possível dividir o método proposto em etapas, sendo elas a
sequência de imagens, a detecção de características, o rastreamento de características e a própria
estimação do movimento.
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Ao longo do presente capítulo será apresentada a modelagem do problema enfrentado bem
como o detalhamento de cada uma das etapas do fluxograma da Figura 3.1 de forma que seja
possível a compreensão do método como um todo.

3.2 Modelagem

Neste trabalho é abordado o problema da reconstrução da trajetória de um veículo aéreo não
tripulado (VANT) a partir apenas de imagens capturadas por uma câmera fixa ao VANT, ou seja,
odometria visual.

Este problema pode ser melhor enunciado da seguinte maneira.

Um VANT se desloca em um ambiente e captura imagens em instantes de tempo discretizados
k com uma câmera que está rigidamente fixada ao seu corpo.

O conjunto das imagens obtidas a cada instante de captura k é:

I0:n = {I0, I1, ..., In}.

As posições da câmera (e consequentemente do VANT) em instantes de tempo adjacentes k−1
e k estão relacionadas pela transformação de corpo rígido:

Tk =
[
Rk,k−1 tk,k−1

0 1

]
,

onde Rk,k−1 e tk,k−1 são respectivamente a matriz de rotação e o vetor de translação que
caracterizam a transformação de corpo rígido entre os instantes k − 1 e k.

O Conjunto T1:n = {T1, T2, ..., Tn} contém todas as movimentações subsequentes uma da outra.

A pose de um VANT apresenta informações a cerca da posição e orientação do veículo no
espaço. Como o mesmo pode se locomover em todas as três direções, bem como alterar sua
orientação em relação a todos os seus três eixos, diz-se que o VANT apresenta movimentação com
seis graus de liberdade (três para translação e três para rotação). A pose de um VANT no espaço
pode então ser representada como

Wn =



X

Y

Z

ψ

ϕ

θ


O conjunto de poses do VANT (e da câmera)

W0:n = {W0,W1, ...,Wn}.
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contém as transformações de corpo rígido sofridas pelo veículo em relação à pose em que o
mesmo se encontrava no instante k = 0.

A pose atual Wn pode ser encontrada através da concatenação de todas as transformações Tk

calculadas até o presente instante, isto é:

Wn = Wn−1Tn

A pose W0 é a pose do VANT no instante k = 0, e é assumida como sendo a origem do sistema
de coordenadas global no qual o veículo desempenha seu movimento.

O principal objetivo de um sistema de Odometria Visual é encontrar as transformações relativas
Tk a partir de imagens consecutivas Ik−1 e Ik e em seguida, concatenar as transformações e
recuperar a trajetória completa W0:n desempenhada pelo VANT com a câmera fixa ao seu corpo.

3.3 Sequência de Imagens

Como já descrito, o método inicialmente deve tratar com pares de imagens subsequentes Ik−1

e Ik. A captura das imagens é realizada com a câmera fixa ao corpo do próprio VANT.

Para cada iteração do algoritmo deve-se ter a disposição sempre o par de imagens subsequentes.
Isto é, no instante inicial t = 0, não é realizada nenhuma estimação de pose, apenas é efetuada
a captura da imagem I0 e se assume que a pose W0 do VANT está na origem do sistema de
coordenadas. A partir da captura da imagem subsequente I1 se passa a contar com a sequência
de imagens consecutivas no formato Ik−1 e Ik e portanto, é possível dar seguimento ao cálculo da
trajetória do VANT para cada nova imagem Ik que for capturada.

(a) Imagem Ik−2 de uma sequên-
cia de imagens

(b) Imagem Ik−1 de uma sequên-
cia de imagens

(c) Imagem Ik de uma sequência
de imagens

Figura 3.2: Exemplo de sequência de imagens capturadas durante um vôo do VANT

A Figura 3.2 apresenta uma sequência de três imagens capturadas durante um vôo do VANT,
e serve de ilustração para que o leitor tenha uma melhor noção do que se trata o conjunto:

I0:n = {I0, I1, ..., In}.

Toda nova imagem Ik é capturada com três canais de cores: vermelho, verde e azul, ou seja,
no padrão RGB (do inglês red, green e blue) [36]. Para as etapas seguintes da implementação do
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método de odometria visual, é necessário transformá-las em imagens representadas na escala de
cinza.

A Figura 3.3 apresenta um exemplo de como entram e como saem as novas imagens Ik do
processo de transformação do padrão RGB para a escala de cinza. Uma vez que a nova imagem
está em níveis de cinza, ela pode ser levada para a próxima etapa da metodologia.

(a) Imagem com três canais, RGB (b) Imagem com canal único, Escala de
cinza

Figura 3.3: Exemplo de transformação de padrão RGB para escala de cinza

3.4 Detecção de Características

Até aqui foi apresentado que para se recuperar a transformação de corpo rígido Tk aplicada
ao VANT (e à câmera a ele fixada) é necessário analisar o par de imagens consecutivas Ik−1 e Ik.
Mas o que exatamente analisar é o que começará a ser explicado nessa seção.

É preciso analisar a relação geométrica existente entre pontos de interesse que estejam presentes
em ambas as imagens. Ou seja, é necessário primeiro conseguir reconhecer que um ponto da cena
vista pela câmera está presente tanto na imagem Ik−1 quanto na imagem Ik para depois partir
para a análise geométrica que resultará na reconstrução de Tk.

Para que seja possível encontrar um mesmo ponto da cena nas duas imagens, é primeiro neces-
sário que sejam identificados certas características, pontos de interesse, pontos de fácil identificação
ou simplesmente features. No presente trabalho, foi utilizado o detector de características chamado
de Features from Accelerated Segment Test (conhecido como FAST) apresentado em [37].

FAST é basicamente um detector de cantos. É bastante conhecido por ser bem eficiente na
busca por cantos e apresenta um excelente custo benefício, principalmente quando se visa uma
detecção de características voltada para aplicações em tempo real. Seu grande problema está na
baixa robustez que apresenta a ruído [32].

O algoritmo FAST pode ser rapidamente resumido da seguinte maneira.

p é um ponto (pixel) de uma imagem na qual se procura por boas características para se
rastrear. Mais especificamente, cantos (corners) da imagem. Para testar de forma eficiente se esse
ponto p corresponde ou não a um canto, é realizado o seguinte procedimento:
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• Identifica-se a intensidade do pixel (imagem deve estar em escala de cinza) p, denotada por
Ip

• Determina-s um certo limiar (treshold) apropriado u

• Observa-se um círculo de 16 pixels de comprimento ao redor de p

• p será dito um canto se existir um conjunto de 12 pixels contínuos ao longo do círculo ao
redor de p cujas intensidades sejam todas maiores que Ip + u ou menores que Ip − u.

A imagem 3.4 apresenta a ilustração do teste que o pixel p é submetido. Na imagem, vemos o
círculo de 16 pixels de comprimento destacado.

Figura 3.4: Teste de um ponto p para verificar se o mesmo consiste ou não em um canto [37]

O teste ainda é acelerado se for observado que, para o pixel p ser considerado um canto, pelos
menos três dos pixels 1, 5, 9 e 13 do círculo ao redor de p identificados na figura 3.4 devem obedecer
a condição de possuir intensidade menor que Ip − u ou maior que Ip + u. Se não existirem pelo
menos três desses pixels que satisfaçam a condição, então p pode ser descartado como um canto.

Retomando ao algoritmo de odometria visual, uma vez que se tem um par de imagens con-
secutivas no formato Ik−1 e Ik, mais especificamente para o par I0 e I1, aplica-se o detector de
cantos FAST na imagem I0. Como resultado, é obtido um conjunto de características extraídas
de I0.

3.5 Rastreamento de Características

O último passo antes de analisar a relação geométrica existente entre os pontos de interesse
presentes nas duas imagens é justamente descobrir onde estão os pontos de interesse conhecidos
de Ik−1 em Ik.
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A maneira como se encontram esses pontos de interesse de Ik−1 em Ik é comumente conhecida
como o processo de rastreamento de características. No presente trabalho a técnica implementada
para a realização desse rastreamento é chamada de rastreador de características Lucas Kanade [38].

O rastreador de características Lucas Kanade (LKT) é um rastreador que busca a posição
dos pontos de interesse na segunda imagem procurando pelo vetor de movimento (fluxo óptico ou
optical flow) da sequência de imagens. A idéia por trás do LKT pode ser rapidamente resumida
como apresentado a seguir.

Sendo Ik−1 e Ik o primeiro e o segundo frame, respectivamente, em escala de cinza, define-se:

Ik(x, y)

como o valor da intensidade luminosa armazenada no pixel [x, y]T da imagem Ik.

Assumindo u = [ux, uy]T como um ponto de interesse na imagem Ik−1, tem-se como objetivo
encontrar v em Ik, em tal que Ik−1(u) e Ik(v) sejam similares o suficiente para serem ditos como
o mesmo ponto da cena. Onde v = u + d = [ux + dx, uy + dy]T , d = [dx, dy]T sendo o fluxo óptico
(optical flow) da sequência em u.

É necessário ter um parâmetro para dizer se o ponto u e v são similares. Para tal fim,
define-se uma janela de dimensões (2wx + 1) × (2wy + 1) ao redor de u e outra janela de mesma
dimensão ao redor do possível v. É então efetuada o somatório do quadrado da diferença entre
as intensidades de todos os pixels correspondentes presentes nas janelas e o ponto que minimizar
esse erro quadrático é selecionado como o v correspondente ao u.

Em termos matemáticos, a definição do problema é minimizar ϵ(d) de acordo com a equação
3.1:

(3.1)

A Figura 3.5 apresenta uma representação visual do que de fato está sendo efetuado nesse
cálculo de soma das diferenças ao quadrado das intensidades dos pixels.

Figura 3.5: Visualização da função de erro do algoritmo LKT
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O algoritmo em si, como descrito em [38], ainda apresenta etapas adicionais, principalmente
no que diz respeito a facilitar o número de possíveis v que são testados.

Voltando então à descrição do método aplicado para a implementação da odometria visual,
na captura do primeiro frame de todos, I0, aplica-se o detector de características FAST. Com o
conjunto de pontos de interesse encontrado em I0, o passo seguinte é realizar a procura desses
pontos no segundo frame da sequência: I1. Isso é realizado utilizando a técnica LKT.

Ao final da execução da busca pelo LKT, obtém-se um conjunto das características que foram
encontradas em I1 (e correspondem aqueles pontos de interesse resultantes da aplicação do FAST
sobre I0). Dessa forma, quando se passa para a segunda iteração do algoritmo como um todo (após
calcular T1), não é necessariamente obrigatório efetuar a etapa da detecção de características por
meio do FAST novamente. Isso porque já se tem um conjunto de pontos de interesse encontrados
em I1 (encontrados na iteração anterior) que podem ser rastreados em I2 e assim sucessivamente
com os próximos frames que virão I3, I4, I5...

Claro que a medida que o VANT vai se movendo, o número daquelas características detectadas
pelo FAST aplicadas ao frame I0 não estarão mais disponíveis em frames com subíndice muito
adiante. Ou seja, a medida que o movimento vai sendo realizado, as características que são
sempre procuradas pelo LKT vão saindo do campo de visão das imagens. Sendo assim, sempre
que o número de pontos de interesse encontrados ao final da realização da busca pelo LKT for
menor que um certo limiar L (na coleta de resultados foi utilizado L = 2000), aplica-se novamente
o FAST ao frame em questão, e no frame seguinte, efetua-se a busca por meio do LKT. E esse
procedimento se repete ao longo de todo o método.

3.6 Estimação do Movimento

As seções anteriores do presente capítulo trataram das etapas mais básicas do algoritmo de
odometria visual implementado. Tem-se que o grande feito por trás da odometria visual está na
obtenção da estimativa da transformação de corpo rígido, Tk, aplicada à câmera no intervalo de
captura dos dois frames consecutivos. A presente seção trata exatamente sobre como é realizada
essa estimação e será possível entender melhor o porquê de cada uma das etapas anteriores.

Para que seja possível estimar a transformação de movimento aplicada à câmera (e pelo VANT)
entre a captura de dois frames consecutivos, o algoritmo implementado faz uso de algumas pro-
priedades da Matriz Essencial [27].

A Matriz Essencial nada mais é que uma especialização da Matriz Fundamental [27] para o
caso de uma câmera cujos parâmetros intrínsecos são conhecidos. Desse modo, temos que a matriz
essencial trabalha com coordenadas de imagem normalizadas.

Até este ponto, para cada iteração do algoritmo se tem um par de imagens sequenciais Ik−1 e
Ik, bem como um conjunto de pontos de interesse correspondentes em cada uma das imagens.

Como o objetivo de cada iteração do método é estimar a transformação relativa Tk, considera-
se que a primeira imagem foi capturada quando o centro da câmera estava na origem do sistema
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de coordenadas. Sendo assim, é possível decompor as matrizes de câmera quando foram efetuadas
as capturas de acordo com as equações 3.2 e 3.3:

P = K[I|0], e (3.2)

P’ = K[R|t]. (3.3)

Na equação 3.2, é apresentada a matriz da câmera quando a mesma efetua a primeira captura
(Ik−1), enquanto que a equação 3.3 apresenta a matriz de câmera para a segunda captura (Ik).
R corresponde a matriz de rotação da transformação de corpo rígido aplicada à câmera entre as
capturas e t ao vetor de translação. K é a matriz de calibração da câmera.

Analisando um mesmo ponto tridimensional X através das duas matrizes de câmera, tem-se
que esse mesmo ponto é projetado no ponto x na imagem Ik−1 e no ponto x′ na imagem Ik. Tais
projeções são apresentadas respectivamente nas equações 3.4 e 3.5.

x = PX (3.4)

x′ = P’X (3.5)

Utilizando o conhecimento da matriz de calibração K, para aplicar a sua inversa K−1 na
construção dos pontos x e x′ (equaçoes 3.4 e 3.5), se obtém:

x̂ = K−1x (3.6)

e

x̂′ = K−1x′, (3.7)

onde x̂ e x̂′ são os pontos x e x′ em coordenadas normalizadas de imagem. É através desses
pontos que podemos apresentar uma das construções da Matriz Essencial, que é definida pela
constante epipolar, apresentada na equação 3.8:

x̂′T Ex̂ = 0, (3.8)
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onde E é a matriz essencial.

Agora será analisada uma formulação geométrica da matriz E:

Sendo o vetor t = [t1, t2, t3]T , tem-se que a matriz anti simétrica correspondente pode ser
representada como apresentado na equação 3.9:

[t]× =


0 −t3 t2

t3 0 −t1
−t2 t1 0

 . (3.9)

A matriz E pode também ser escrita a partir da transformação de corpo rígido que relaciona
Ik−1 e Ik de acordo com a equação 3.10:

E = [t]×R (3.10)

De posse das duas representações de E (equações 3.8 e 3.10), é possível verificar que os pontos
x̂ e x̂′ são relacionados geometricamente pela equação 3.11:

x̂′T [t]×Rx̂ = 0. (3.11)

Dessa forma, vê-se que existe um meio de reconstruir o movimento realizado pela câmera a
partir da identificação de um mesmo ponto tridimensional X visto pela câmera nas duas imagens
Ik−1 e Ik. Basta que seja possível a partir dos pontos x e x′ encontrar a matriz E, e a partir dessa
matriz encontrada reconstruir R e t.

Avançando com o método então, a técnica com a qual se encontra a matriz E a partir de
pontos de interesse apresentados pelas duas imagens no presente trabalho é através do chamado
algoritmo de oito pontos [21]. Seu nome já diz muito a seu respeito, e ele pode ser assim resumido:

Inicialmente, altera-se a equação 3.8 da constante epipolar, de forma que a mesma seja reescrita
de acordo com a equação 3.12:

AT Es = 0. (3.12)

A matriz A apresentada, é construída a partir das equações 3.13, 3.14 e 3.15:

x̂ =


x̂1

x̂2

x̂3

 , (3.13)
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x̂′ =


x̂′

1
x̂′

2
x̂′

3

 , e (3.14)

A =



x̂1x̂
′
1

x̂2x̂
′
1

x̂3x̂
′
1

x̂1x̂
′
2

x̂2x̂
′
2

x̂3x̂
′
2

x̂1x̂
′
3

x̂2x̂
′
3

x̂3x̂
′
3



. (3.15)

O outro termo da reescrita da constante epipolar é a função stack aplicada sobre a matriz E
conforme apresentado na equação 3.16:

Es =



E11

E12

E13

E21

E22

E23

E31

E32

E33



. (3.16)

A equação 3.12 apresenta o mesmo resultado matemático da equação 3.8 e ainda tem a van-
tagem de deixar separado os parâmetros conhecidos (Matriz A) dos parâmetros desconhecidos
(matriz Es).

Nas seções anteriores, as características foram encontradas e rastreadas, de forma que é co-
nhecida a exata localização delas em ambas as imagens Ik−1 e Ik. Se for tomado um par de
características correspondentes nas duas imagens, tem-se o ponto x e ponto x′.

Entretanto, é fácil de observar que a partir de um único par de pontos de interesse com os
quais se constrói a matriz A não é possível obter uma solução para os parâmetros da matriz Es,
ou seja, não é possível encontrar a Matriz Essencial a partir de um único par de características
correspondentes [39] [27].

O algoritmo de oito pontos estabelece que são necessários ao menos oito pares de pontos de
interesse correspondentes. Como para cada par de características a Matriz Essencial não se altera,
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isto é, não depende de quais pontos se tenta estimá-la, mas sim da translação e rotação sofrida
pela câmera [39], pode-se criar uma matriz A para cada par de características e concatená-las (ver
equação 3.17), de maneira que se pode novamente reescrever a equação 3.12 (constante epipolar)
de acordo com a equação 3.18.

X =
[

A1 A2 A3 ... An

]
(3.17)

X Es = 0 (3.18)

Não existe restrição no número máximo de pares de características, na verdade, quanto mais
pares melhor.

Existem porém casos em que apenas oito pontos não são suficientes para se encontrar E. Casos
em que os pontos se encontram em um mesmo plano, ou em uma mesma linha no mundo 3D geram
múltiplas soluções para a matriz essencial. Isso se dá porque nesses casos, os vetores da matriz X
não são independentes entre si [39].

Uma última observação é necessária. É fácil perceber que multiplicando a matriz E encontrada
como solução por qualquer número escalar, o resultado também consistirá em uma solução para
a constante epipolar [39].

Dessa forma, tem-se a apresentação de um grande problema da odometria visual monocular:
não se consegue restaurar a escala na qual ocorrem as transformações. Em termos mais técnicos,
não é possível encontrar a medida da baseline que liga os centros das câmeras (no caso deste
trabalho, da mesma câmera mas após sofrer a translação e rotação). Em termos mais práticos isso
vai significar que não é possível ter a certeza de que o VANT percorreu 10 metros ou se percorreu
100 metros em uma linha reta, por exemplo. Sendo necessário assim, o uso de um outro sistema
de medição para se estipular o valor da escala, ou então procurar empiricamente por um valor
de escala que corresponda a realidade (solução válida apenas para situações em que se executa o
método de odometria visual de modo offline), mas não é possível encontrar esse valor unicamente
a partir das imagens capturadas.

O que se pode fazer em relação ao problema da escala é minimizá-lo. Em [9] é apresentado
que embora não se consiga encontrar a escala global da transformação, é possível encontrá-la
localmente para cada par de frames. Isto é, apesar de não se saber a escala das transformações
ocorridas na câmera em relação ao sistema de coordenadas global, é possível obter a escala de
uma transformação em relação à outra. Assim sendo, não existe uma escala diferente para cada
transformação calculada, pois todas as transformações são corrigidas para se adequar à escala da
primeira de todas as transformações reconstruídas.

A escala relativa da primeira transformação, T1, é dita como sendo igual a 1. A partir da
segunda transformação, T2, a escala pode ser calculada a partir das distâncias das características
de um frame em relação ao seu subsequente.
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A equação 3.19 apresenta a fórmula utilizada para o cálculo das escalas relativas de uma
transformação para a outra:

α = ||xk−1,i − xk−1,j ||
||xk,i − xk,j ||

. (3.19)

Na equação 3.19, α corresponde ao valor da escala. Os subíndices k e k− 1, como de costume,
representam o índice dos frames em análise. Por fim, os subíndices i e j representam o índice das
características de suas imagens correspondentes.

Basicamente, a equação 3.19 mostra que, conhecendo a distância entre dois pontos presentes
em duas imagens, a escala existentes entre essas duas imagens pode ser calculada como sendo a
razão das distâncias entre os dois pontos na primeira e segunda imagem.

É necessário seguir agora para a reconstrução da transformação Tk. Até o presente momento
foi apresentado como calcular a matriz E a partir do algoritmo de oito pontos. Uma vez tendo a
Matriz Essencial já calculada, é possível extrair a matriz de rotação R e o vetor de translação t
que caracterizam o movimento realizado pelo VANT entre as capturas das imagens Ik−1 e Ik.

Para tal feito, é primeiro realizada a decomposição de valores singulares da matriz E encontrada
(ver equação 3.20) e seguir os passos apresentados em [27] e [24]:

E = Udiag(1, 1, 0)VT , (3.20)

onde U e V sejam tais que:

det(U) > 0, (3.21)

e

det(V) > 0. (3.22)

Então, tem-se que:

t ∼ tu ≡


u13

u23

u33

 . (3.23)

Ainda de acordo com as mesmas referências, R é encontrado de acordo com as equaçoes 3.24
e 3.25:
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Ra ≡ UDVT , (3.24)

ou

Rb ≡ UDT VT , (3.25)

onde tem-se a definição de D como apresentado na equação 3.26 de acordo com [24]:

D ≡


0 1 0

−1 0 0
0 0 1

 . (3.26)

De fato, qualquer combinação de todos os R e t calculados satisfazem a constante epipolar,
e consequentemente, são soluções matematicamente plausíveis para serem a matriz de rotação e
vetor de translação do movimento do VANT.

Dessa maneira, lembrando que foi assumido que na captura do primeiro frame em análise, Ik−1,
o centro da câmera se localizava sobre a origem do sistema de coordenadas, isto é, sua matriz de
câmera era dada por [I|0], temos que existem quatro possíveis matrizes para a câmera quando a
mesma capturou o segundo frame em análise, Ik. As quatro estão apresentadas pelas equações
3.27, 3.28, 3.29 e 3.30, a seguir:

PA = [Ra|tu], (3.27)

PB = [Ra| − tu], (3.28)

PC = [Rb|tu], e (3.29)

PD = [Rb| − tu]. (3.30)

A Figura 3.6 apresenta a representação geométrica das quatro soluções possíveis para a matriz
da câmera encontradas a partir de E. Embora possa se pensar que seja uma tarefa difícil des-
cobrir qual das soluções corresponde ao movimento realizado pela câmera, é fácil perceber pela
representação gráfica visual que apenas uma solução apresenta uma configuração em que a câmera
está de frente para o ponto tridimensional X (solução (a) da Figura 3.6).
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Figura 3.6: As quatro possíveis soluções para a reconstrução de R e t a partir de E [27]

Apesar de existirem quatro possíveis soluções matemáticas para o problema da reconstrução de
R e t, apenas uma solução consegue satisfazer as propriedades físicas do movimento e da captura
das imagens.

Assim sendo, tem-se finalmente a matriz de rotação R e vetor de translação t que caracterizam
a transformação de corpo rígido Tk que ocorreu entre a captura das imagens Ik−1 e Ik.

Uma vez tendo a posse da transformação Tk, é necessário corrigi-la para que a mesma apresente
escala semelhante a todas as demais transformações (como visto anteriormente, em termos da
primeira transformação). Para tal feito, basta corrigir o vetor de translação, multiplicando-o pelo
α calculado ao longo da iteração.

Por fim, se chega ao último passo. A atualização da pose do VANT. Lembrando que foi
assumido (ainda na definição do problema) que a pose W0 era tida como sendo a origem do
sistema de coordenadas globais, tem-se que a partir do cálculo e correção de cada Tk, é necessário
atualizar a pose do VANT.

A forma de se fazer isso é bastante simples, basta implementar a transformação de corpo rígido
calculada na pose anterior, sendo assim:

Wk = Wk−1Tk (3.31)

Importante mencionar que para simplificar a resolução do problema (num primeiro momento),
foi assumido que a pose do VANT seria representada apenas pelas as coordenadas X e Y de sua
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posição no espaço. Assim sendo, no presente trabalho, a trajetória recuperada do VANT é o
conjunto de posições X e Y que o VANT percorreu ao longo de seu voo.

E assim se encerra cada iteração do método de odometria visual implementado. Nesse momento
é apresentado um novo frame capturado em outra posição e o programa deve ser capaz de encontrar
o novo Tk correspondente a nova movimentação, e assim o algoritmo se repete.

3.7 Considerações Finais

Ao final do presente capítulo foi passado, detalhadamente para o leitor, como se dá cada
passo da implementação do método proposto por este trabalho. Um Esquemático do algoritmo é
apresentado a seguir:

Algoritmo 1 Estimação iterativa da movimentação do VANT
Define-se pose inicial W0 na origem do sistema de coordenadas
Captura-se primeiro frame I0 com a câmera na posição inicial
Procura-se por características na imagem I0 com FAST
Laço Principal

Captura-se novo frame Ik

Rastreia-se as características em Ik com LKT
Se Não foram rastreadas características em quantidade suficiente , então

Procura-se por características na imagem Ik−1 com FAST
Rastreia-se as características em Ik com LKT

Se Foram rastreadas características em quantidade suficiente , então
Calcula-se E a partir de pelo menos 8 características comuns a Ik−1 e Ik

Calcula-se α a partir de características do par de imagens Ik−1 e Ik

A partir de E se reconstrói Tk

Efetua correção de Tk com α

Calcula-se Wk
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Capítulo 4

Resultados Experimentais

4.1 Introdução

Este capítulo tem o objetivo de descrever os experimentos realizados para a verificação do
funcionamento da metodologia do sistema de odometria visual implementado e fazer uma análise
dos resultados obtidos. A partir desses resultados é possível analisar a eficiência do sistema,
perceber suas limitações, projetar eventuais melhorias ou até mesmo traçar ideias para projetos
futuros.

4.2 Coleta dos dados dos experimentos

O VANT utilizado para a realização do presente trabalho é um AR DRONE da fabricante
francesa Parrot. Ele foi lançado no mercado no ano de 2010 com o propósito de ser um brinquedo
de realidade aumentada. Supostamente era pra ser controlado por um piloto fazendo uso de um
aplicativo instalado em smart phones. Mas apesar desse seu propósito inicial, o VANT rapidamente
chamou a atenção de universidades e instituições de pesquisa e hoje é utilizado em diversos projetos
principalmente nos campos de robótica, inteligencia artificial e visão computacional [18]. Dentre
suas vantagens que o fizeram ganhar este crédito com os pesquisadores está o fato de ser um VANT
de baixo custo, robusto e fácil de controlar.

O AR DRONE conta com um par de câmeras, uma apontada para frente, com capacidade de
capturar quadros com resolução de até 640×320 pixels a uma taxa de 18 fps (frames por segundo)
e com campo de visão de 73.5o × 58.5o. A sua outra câmera aponta para baixo, e apresenta taxa
de captura de até 60 fps com resolução máxima de 176 × 144, seu campo de visão também é
limitado, apenas 47.5o × 36.5o. No presente trabalho, se faz uso apenas das imagens capturadas
pela câmera frontal do VANT.

Os dados expostos neste capítulo são resultados de execuções do método de modo offline a
partir de vídeos gravados pela câmera acoplada ao VANT. Desse modo, foi necessário um meio de
coletar e gravar os dados provenientes dos voos do AR DRONE. Para tal finalidade, foi utilizado
o nó do ROS (Robot Operating System) [40] desenvolvido pelo grupo de visão computacional
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Figura 4.1: O AR DRONE

da universidade técnica de Munique [41] (TUM - Technische Universität München) chamado de
ardrone_authonomy [42]. Com uso deste nó é possível obter não somente as imagens capturadas
pelas câmeras, mas também obter as leituras das velocidades dos motores,dados da UMI, dados
do altímetro e demais sensores. Também é possível utilizar o nó para enviar comandos de controle
para o AR DRONE.

4.3 Computador utilizado

O computador utilizado para executar o método tem suas especificações descritas na Tabela
4.1.

Tabela 4.1: Especificaçoes do computador utilizado

Sistema Operacional
Linux Ubuntu 14.04

(trusty)

Processador
Intel(R) Core(TM)
i7-2630QM CPU @

2.00GHz
Memória 7892 MB

4.4 Experimentos

Os experimentos que serão apresentados tem como finalidade a validação do método implemen-
tado. Para se chegar a esse propósito, foram pensados três cenários nos quais o VANT percorre
trajetórias que se classificam como: simples, complexa e altamente complexa. Todos os cenários
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são apresentados nas respectivas subseções. Os três experimentos foram realizados utilizando o
AR DRONE capturando imagens a uma taxa de 7 frames por segundo (fps).

Ao longo dos experimentos em questão, o VANT teve seu voo controlado de maneira bastante
rústica. O AR DRONE foi posicionado sobre uma cadeira com rodas a uma altura fixa do chão,
sua câmera foi ligada e a transmissão das imagens capturadas para o computador era iniciada. O
trajeto realizado pelo VANT ao longo do seu "voo"era então controlado pelo autor empurrando
a cadeira ao longo do percurso desejado. Dessa forma, foi possível ter ciência da trajetória real
percorrida pelo VANT, pois foi realizada a marcação de pontos específicos no trajeto nos quais
pode-se garantir que o veículo passou por eles.

4.4.1 Experimento 1: Trajetória simples

Este primeiro experimento foi feito no interior do laboratório de automação e robótica da
UnB (LARA) a Figura 4.7 apresenta vistas do local do experimento capturadas pela câmera do
VANT. O experimento consiste em estimar o trajeto realizado pelo AR DRONE durante um voo
utilizando o método proposto. O voo consistiu em dar uma volta em torno das mesas centrais
do laboratório, de forma que o trajeto real percorrido se assemelha a um retângulo. O ponto de
partida do voo foi considerado como a origem do sistema de coordenadas, e o ponto de parada do
voo deveria coincidir com o de partida. O valor correto da escala foi encontrado empiricamente.

A Figura 4.2 apresenta a trajetória do VANT no espaço representada graficamente. Como se
pode perceber, o método foi capaz de estimar a trajetória de acordo com o esperado. O ponto de
conclusão do voo diferiu um pouco da realidade, cerca de 81, 43 centímetros. Comparados com
o total do percurso, 13, 51 metros, o erro foi relativamente pequeno, 6, 02%. Pode-se perceber a
eficiência do método pelo erro quadrático médio da trajetória estimada em relação ao percurso
real. Em relação às coordenadas X, o erro quadrático médio foi de 0.064495015 ao passo que em
Y foi de 0.18654346.

As Figuras 4.3 e 4.5 apresentam o deslocamento em X e em Y do VANT a medida que cada
novo frame é capturado. As Figuras 4.4 e 4.6 apresentam o erro quadrático da estimação da
trajetória em relação ao deslocamento real em X e Y, respectivamente. A tabela 4.2 apresenta os
dados relativos ao experimento. As Tabelas 4.3 e 4.4 apresentam os erros quadráticos médios de
cada trecho percorrido (ver trechos na Figura 4.2).

Analisando as Figuras 4.2 à 4.6, bem como as Tabelas 4.3 e 4.4, é possível perceber os momentos
do voo em que se apresenta maior erro da estimativa da trajetória, bem como que as estimati-
vas referentes às coordenadas X foram, em geral, mais precisas que as estimativas referentes às
coordenadas Y.

É perceptível que o método foi eficiente no que diz respeito a sua capacidade de estimar a
trajetória percorrida pelo AR DRONE ao longo do experimento. É válido no entanto ressaltar
alguns fatos: Ao longo do experimento não ouve alteração da cena, isto é, todas as movimentações
dos pixels nas imagens se deram em razão da movimentação da câmera. O ambiente contava
com muitas possíveis características para as imagens assim como a iluminação estava muito boa
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durante todo o voo, elementos cruciais para o bom desempenho de um sistema de odometria visual
baseado em extração de características das imagens [9]. Percebe-se ainda que a movimentação
do VANT foi predominantemente para frente, existiram curvas suaves no trajeto, mas de forma
espaçada, o que vai de acordo com o melhor cenário para odometria visual de acordo com [30].
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Figura 4.2: Trajetória estimada da movimentação do VANT no experimento 1

Tabela 4.2: Experimento 1: Dados do experimento

Número de frames 229
Percurso total 13,51 m

Erro medido em relação
ao ponto final esperado

81,43 cm

Porcentagem do erro
em relação ao caminho

percorrido
6,02%

Tempo de voo 31,45 segundos
Tempo de execução do

método
24,00 segundos
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Figura 4.3: Deslocamento em X do VANT ao longo da chegada dos frames no experimento 1

Figura 4.4: Erro quadrático do deslocamento em X do VANT ao longo da chegada dos frames no
experimento 1
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Figura 4.5: Deslocamento em Y do VANT ao longo da chegada dos frames no experimento 1

Figura 4.6: Erro quadrático do deslocamento em Y do VANT ao longo da chegada dos frames no
experimento 1
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Tabela 4.3: Experimento 1: Erros da estimação em X

Trecho analisado Erro quadrático médio
Entre os pontos (0,0) e (3,0) 0.024974598
Entre os pontos (3,0) e (3,3) 0.120109617
Entre os pontos (3,3) e (0,3) 0.078627434

Entre os pontos (0,3) e (-1.8,3) 0.01146545
Entre os pontos (-1,8,3) e (-1.8,0) 0.012493233
Entre os pontos (-1,8,0) e (0,0) 0.187437235

Percurso completo 0.064495015

Tabela 4.4: Experimento 1: Erros da estimação em Y

Trecho analisado Erro quadrático médio
Entre os pontos (0,0) e (3,0) 0.014398202
Entre os pontos (3,0) e (3,3) 0.088495268

Entre os pontos (0,3) e (-1.8,3) 0.337961227
Entre os pontos (-1,8,3) e (-1.8,0) 0.62606004
Entre os pontos (-1,8,0) e (0,0) 0.044583632

Percurso completo 0.18654346
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(a) (b)

(c) (d)

Figura 4.7: Vistas do local do Experimento 1 obtidas com a câmera do VANT
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4.4.2 Experimento 2: Trajetoria complexa

O segundo experimento também foi realizado em ambiente indoor, mas desta vez no interior
da sala da equipe de robótica competitiva DROID, localizada no andar térreo do SG-11 da UnB,
a Figura 4.18 apresenta vistas do local do experimento capturadas pela câmera do VANT. Nova-
mente o experimento consistiu em estimar a trajetória percorrida pelo VANT utilizando o método
proposto. O voo para este experimento consistiu em um percurso que descrevia um oito. O ponto
de partida do voo foi considerado como a origem do sistema de coordenadas, e o ponto de parada
do voo deveria coincidir com o de partida. O valor correto da escala foi encontrado empiricamente.

A Figura 4.8 apresenta a trajetória do VANT no espaço representada graficamente. Como
é possível perceber, o método foi capaz de representar a trajetória de maneira relativamente
adequada, o erro medido em relação ao ponto final da trajetória real foi de 86, 86 centímetros
enquanto que o trajeto completo foi de 18, 25 metros. O trajeto como um todo sofreu mais
distorções do que o esperado, apresentando trechos da trajetória estimada com erros altos como
apresentam as Figuras 4.10 e 4.12.

As Figuras 4.9 e 4.11 apresentam o deslocamento em X e em Y do VANT a medida que cada
novo frame é capturado. As Figuras 4.10 e 4.12 apresentam o erro quadrático da estimação da
trajetória em relação ao deslocamento real em X e Y, respectivamente. A Tabela 4.5 apresenta os
dados relativos ao experimento. As Tabelas 4.6 e 4.7 apresentam os erros quadráticos médios de
cada trecho percorrido (ver trechos na Figura 4.8).

Analisando as Figuras 4.8 à 4.12, bem como as Tabelas 4.6 e 4.7, é possível perceber os
momentos do voo em que se apresenta maior erro da estimativa da trajetória. Nesta tentativa de
descrever o caminho em formato de oito, observou-se um significativo aumento do erro quadrático
médio em relação ao Experimento 1.
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Figura 4.8: Trajetória estimada da movimentação do VANT no experimento 2, tentativa 1

Tabela 4.5: Experimento 2 tentativa 1: Dados do experimento

Número de frames 259
Percurso total 18,25 m

Erro medido em relação
ao ponto final esperado

86,86 cm

Porcentagem do erro
em relação ao caminho

percorrido
4,76%

Tempo de voo 34,14 segundos
Tempo de execução do

método
21,41 segundos
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Figura 4.9: Deslocamento em X do VANT ao longo da chegada dos frames no experimento 2,
tentativa 1

Figura 4.10: Erro quadrático do deslocamento em X do VANT ao longo da chegada dos frames
no experimento 2, tentativa 1
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Figura 4.11: Deslocamento em Y do VANT ao longo da chegada dos frames no experimento 2,
tentativa 1

Figura 4.12: Erro quadrático do deslocamento em Y do VANT ao longo da chegada dos frames
no experimento 2, tentativa 1

46



Tabela 4.6: Experimento 2 tentativa 1: Erros da estimação em X

Trecho analisado Erro quadrático médio
Entre os pontos (0,0) e (-2,0) 0.034460744

Entre os pontos (-2,0) e (-2,-3) 0.420049291
Entre os pontos (-2,-3) e (0,-3) 0.968628361
Entre os pontos (0,-3) e (0,0) 0.747674895
Entre os pontos (0,0) e (2,0) 1.474829167
Entre os pontos (2,0) e (2,-3) 0.63276338
Entre os pontos (2,-3) e (0,-3) 0.045735622
Entre os pontos (0,-3) e (0,0) 0.003431153

Percurso completo 0.441983756

Tabela 4.7: Experimento 2 tentativa 1: Erros da estimação em Y

Trecho analisado Erro quadrático médio
Entre os pontos (0,0) e (-2,0) 0.089889461

Entre os pontos (-2,0) e (-2,-3) 0.329723059
Entre os pontos (-2,-3) e (0,-3) 0.13389412
Entre os pontos (0,-3) e (0,0) 1.623076012
Entre os pontos (0,0) e (2,0) 3.197449045
Entre os pontos (2,0) e (2,-3) 3.335524226
Entre os pontos (2,-3) e (0,-3) 1.830872545
Entre os pontos (0,-3) e (0,0) 0.393981906

Percurso completo 1.201412933

Em virtude dos resultados encontrados na primeira tentativa, foi realizada mais uma tentativa
de percorrer o oito no mesmo cenário mas dessa vez, com uma iluminação mais homogênea na
sala. A Figura 4.13 apresenta a trajetória do VANT no espaço representada graficamente. No-
vamente encontrou-se certa distorção da trajetória estimada em relação à real. As Figuras 4.14
e 4.16 apresentam o deslocamento em X e em Y do VANT a medida que cada novo frame é
capturado. As Figuras 4.15 e 4.17 apresentam o erro quadrático da estimação da trajetória em
relação ao deslocamento real em X e Y, respectivamente. A tabela 4.8 apresenta os dados relativos
ao experimento. As Tabelas 4.9 e 4.10 apresentam os erros quadráticos médios de cada trecho
percorrido (ver trechos na Figura 4.13).

Analisando as Figuras 4.13 à 4.17, bem como as Tabelas 4.9 e 4.10, é possível perceber os
momentos do voo em que se apresenta maior erro da estimativa da trajetória.

A realização do presente experimento foi de grande utilidade para se perceber um ponto fraco do
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método implementado. O cenário no qual foi realizado o experimento apresentava boa iluminação,
mas apresentava uma quantidade menor de possíveis características a serem encontradas do que
no caso do experimento 1. Além disso, o próprio percurso descrito pelo voo do AR DRONE era
composto por muito mais curvas e nem sempre tão suaves quanto no caso do experimento 1.

Apesar de ter apresentado trechos com erros relativamente elevados, o método se mostrou efi-
ciente para recuperar o formato de oito da trajetória em ambas as tentativas, estimando inclusive,
o ponto de parada do voo bem próximo do local real.

Figura 4.13: Trajetória estimada da movimentação do VANT no experimento 2, tentativa 2

Tabela 4.8: Experimento 2 tentativa 2: Dados do experimento

Número de frames 233
Percurso total 16,86 m

Erro medido em relação
ao ponto final esperado

1,17 m

Porcentagem do erro
em relação ao caminho

percorrido
6,93%

Tempo de voo 31,32 segundos
Tempo de execução do

método
19,12 segundos
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Figura 4.14: Deslocamento em X do VANT ao longo da chegada dos frames no experimento 2,
tentativa 2

Figura 4.15: Erro quadrático do deslocamento em X do VANT ao longo da chegada dos frames
no experimento 2, tentativa 2
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Figura 4.16: Deslocamento em Y do VANT ao longo da chegada dos frames no experimento 2,
tentativa 2

Figura 4.17: Erro quadrático do deslocamento em Y do VANT ao longo da chegada dos frames
no experimento 2, tentativa 2
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Tabela 4.9: Experimento 2 tentativa 2: Erros da estimação em X

Trecho analisado Erro quadrático médio
Entre os pontos (0,0) e (-2,0) 0.126532298

Entre os pontos (-2,0) e (-2,-3) 0.070628983
Entre os pontos (-2,-3) e (0,-3) 0.680653649
Entre os pontos (0,-3) e (0,0) 0.277709579
Entre os pontos (0,0) e (2,0) 0.073048937
Entre os pontos (2,0) e (2,-3) 0.263335221
Entre os pontos (2,-3) e (0,-3) 0.357488123
Entre os pontos (0,-3) e (0,0) 0.033269119

Percurso completo 0.188368126

Tabela 4.10: Experimento 2 tentativa 2: Erros da estimação em Y

Trecho analisado Erro quadrático médio
Entre os pontos (0,0) e (-2,0) 0.176895311

Entre os pontos (-2,0) e (-2,-3) 0.778294249
Entre os pontos (-2,-3) e (0,-3) 0.348051002
Entre os pontos (0,-3) e (0,0) 0.635159741
Entre os pontos (0,0) e (2,0) 2.691734554
Entre os pontos (2,0) e (2,-3) 2.64647435
Entre os pontos (2,-3) e (0,-3) 0.526636811
Entre os pontos (0,-3) e (0,0) 0.317043391

Percurso completo 0.953641302

51



(a) (b)

(c) (d)

Figura 4.18: Vistas do local do Experimento 2 obtidas com a câmera do VANT
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4.4.3 Experimento 3: Trajetoria de alta complexidade

O terceiro e último experimento realizado para apresentação do presente relatório também
foi realizado em ambiente indoor, dessa vez, voltou-se ao laboratório de automação e robótica da
UnB (LARA), a Figura 4.24 apresenta vistas do local do experimento capturadas pela câmera
do VANT. O experimento novamente consiste em estimar o trajeto realizado pelo AR DRONE
durante um voo utilizando o método proposto. Desta vez o caminho percorrido pelo VANT
dentro do laboratório não descrevia um retângulo ou outra figura de fácil compreensão. O trajeto
na verdade consistiu em percorrer onde era possível dentro do interior do laboratório. O valor
correto da escala foi encontrado empiricamente.

A Figura 4.19 apresenta a trajetória do VANT no espaço representada graficamente. O re-
sultado encontrado foi excelente. Conseguiu se perceber exatamente o formato geométrico da
trajetória desempenhada ao longo do percurso pelo laboratório. As Figuras 4.20 e 4.22 apre-
sentam o deslocamento em X e em Y do VANT a medida que cada novo frame é capturado.
As Figuras 4.21 e 4.23 apresentam o erro quadrático da estimação da trajetória em relação ao
deslocamento real em X e Y, respectivamente. A tabela 4.11 apresenta os dados relativos ao expe-
rimento. As Tabelas 4.12 e 4.13 apresentam os erros quadráticos médios de cada trecho percorrido
(ver trechos na Figura 4.19).

Analisando as Figuras 4.19 à 4.23, bem como as Tabelas 4.12 e 4.13, é possível perceber os
momentos do voo em que se apresenta maior erro da estimativa da trajetória.

Mais uma vez, diante dos excelentes resultados, é necessária uma reflexão. Novamente foi
realizada uma trajetória em ambiente bem iluminado e rico em possíveis características, condição
ideal para o bom funcionamento do método proposto. Além disso, foi constatado novamente o
predomínio do deslocamento frontal do VANT, tornando as curvas espaças no tempo e no espaço.
Ainda sobre as curvas, apenas a última (no zigue zague) apresentou movimentos mais bruscos, as
demais foram suaves e tranquilas.
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Figura 4.19: Trajetória estimada da movimentação do VANT no experimento 3

Tabela 4.11: Experimento 3: Dados do experimento

Número de frames 391
Percurso total 27,74 m

Erro medido em relação
ao ponto final esperado

1,00 m

Porcentagem do erro
em relação ao caminho

percorrido
3,60%

Tempo de voo 53,47 segundos
Tempo de execução do

método
41,61 segundos
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Figura 4.20: Deslocamento em X do VANT ao longo da chegada dos frames no experimento 3

Figura 4.21: Erro quadrático do deslocamento em X do VANT ao longo da chegada dos frames
no experimento 3
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Figura 4.22: Deslocamento em Y do VANT ao longo da chegada dos frames no experimento 3

Figura 4.23: Erro quadrático do deslocamento em Y do VANT ao longo da chegada dos frames
no experimento 3
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Tabela 4.12: Experimento 3: Erros da estimação em X

Trecho analisado Erro quadrático médio
Entre os pontos (0,0) e (-3,0) 0.031271397

Entre os pontos (-3,0) e (-3,-3.3) 0.037733386
Entre os pontos (-3,-3.3) e (1.8,-3.3) 0.10928741
Entre os pontos (1.8,-3.3) e (1.8,0) 0.384683413
Entre os pontos (1.8,0) e (6.9,0) 0.495529618

Entre os pontos (6.9,0) e (6.9,-3.6) 0.281002013
Entre os pontos (6.9,-3.6) e

(8.4,-3.6)
0.655988705

Entre os pontos (8.4,-3.6) e
(8.4,-8.1)

0.744027651

Percurso completo 0.334682517

Tabela 4.13: Experimento 3: Erros da estimação em Y

Trecho analisado Erro quadrático médio
Entre os pontos (0,0) e (-3,0) 0.040951374

Entre os pontos (-3,0) e (-3,-3.3) 0.324623033
Entre os pontos (-3,-3.3) e (1.8,-3.3) 0.187119491
Entre os pontos (1.8,-3.3) e (1.8,0) 0.009284696
Entre os pontos (1.8,0) e (6.9,0) 0.037830629

Entre os pontos (6.9,0) e (6.9,-3.6) 0.033336185
Entre os pontos (6.9,-3.6) e

(8.4,-3.6)
0.041945028

Entre os pontos (8.4,-3.6) e
(8.4,-8.1)

0.223379525

Percurso completo 0.118645883
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(a) (b)

(c) (d)

Figura 4.24: Vistas do local do Experimento 3 obtidas com a câmera do VANT
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4.5 Análise dos Resultados

Chega-se ao fim da série de experimentos realizados para a validação da metodologia proposta.
Antes de qualquer análise mais elaborada vale ressaltar que os resultados foram, de maneira geral,
muito bons, superando até as expectativas do autor, apresentando baixas taxas de erros (ver
Tabelas 4.3,4.4,4.6,4.7, 4.9,4.10,4.12 e 4.13) e finalizando a execução do método se estimando uma
posição final muito próxima da real.

Claro que existe muito espaço para melhoria ainda no âmbito da odometria visual pura, mas
analisando os trabalhos recentes que vem sendo publicados como [14] e [13] nos quais se utilizam
fusão sensorial do sensoriamento visual com o inercial (lido por uma UMI), percebe-se que a grande
melhoria que pode ser realmente implementada em um sistema de localização para robôs está nas
múltiplas estimativas com múltiplos sensores, e do fato de se saber extrair o melhor de cada um
deles.

Voltando para a odometria visual proposta na metodologia, percebeu-se que os resultados
foram melhores em situações nas quais os voos descreviam trajetórias com mais trechos em linha
reta. Curvas não apresentaram grandes problemas quando espacialmente e temporalmente bem
espaçadas, mas foram responsáveis pelo aumento significativo do erro da estimativa quando se
apresentavam em uma grande sequência, uma após a outra (ver Experimento 2). Percebeu-se
também que quanto mais iluminado for o ambiente melhor para o sistema de odometria visual,
além disso, quanto mais possíveis pontos chave ou características se podia perceber no ambiente,
melhor foi o desempenho do método, o que já era esperado.

Dentre as dificuldades encontradas para a realização dos experimentos estava, acima de tudo,
a falta de um equipamento em condições ideais, o AR DRONE utilizado apresentou problemas
durante o desenvolvimento e testes, apresentando falhas nas leituras de sua UMI (que poderia ter
sido utilizada para comparação com o método apresentado), hélices empenadas e bateria que não
estava mais retendo carga (o que gerou perda de tempo de desenvolvimento do projeto enquanto
se consertava o equipamento e ônus financeiro para o autor), e por vezes não pôde realizar os voos
como esperado. Mas mesmo com as dificuldades envolvendo o hardware, os resultados encontrados
foram realmente muito satisfatórios para o autor.
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Capítulo 5

Conclusões

Este trabalho apresentou a implementação de um método de odometria visual monocular que
foi aplicado para uso de um VANT de pequeno porte. Apresentou-se uma revisão bibliográfica
acerca do tema, cobrindo desde os primeiros artigos relevantes até as últimas publicações de grande
destaque e repercussão. Em seguida foi apresentado um esquemático do passo a passo do método,
cobrindo e detalhando as etapas executadas para que se possa atingir o objetivo.

Apesar de o método proposto ter sido aplicado a um VANT, nada impede que o mesmo sistema
seja utilizado por qualquer outra plataforma robótica a qual se deseja estimar a trajetória, para
isso, basta que se acople uma câmera calibrada ao corpo do robô. Espera-se que futuros projetos
aproveitem o que já foi desenvolvido para explorar a aplicação da odometria visual monocular
sobre outras plataformas.

Os resultados obtidos pelos experimentos realizados foram capazes de fornecer dados qualitati-
vos e quantitativos a respeito do desempenho do método, e com esses dados, foi possível constatar
que o objetivo do projeto foi alcançado e de maneira que superou as expectativas do autor, apre-
sentando resultados muito bons e satisfatórios. É válido observar que foram identificadas situações
e ambientes nos quais o método tem facilidade ou dificuldade. Por exemplo, a iluminação influen-
cia os resultados, bem como a quantidade de possíveis características (features) para se identificar
nas imagens das cenas, como já fora constatado em [9]. Além das condições do ambiente que influ-
enciam o desempenho do método, outro fator que se mostrou importante foi o tipo de movimento
realizado durante o voo. Voos que apresentavam curvas mais bruscas e em sequência, com pouca
movimentação em linha reta, foram os que apresentaram pior resultado (mas não foram resultados
ruins), ao passo que voos que descreveram trajetórias com maiores trechos retilíneos, com curvas
espaçadas e suaves, foram os que apresentaram resultados mais expressivos, como também já fora
previsto em [30].

Como primeiro trabalho futuro, se sugere a expansão do que foi aqui apresentado no que
diz respeito a estimação de pose a pose do VANT. No presente trabalho, a pose do VANT foi
simplificada para ser representada apenas pelas coordenadas X e Y da posição do veículo. Mas
aplicando-se as mesmas técnicas teóricas (com adição de algumas linhas de código e novos testes),
espera-se que seja possível a reconstrução da pose completa do VANT com seus seis graus de
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liberdade.

Apesar de ser possível se atingir bons resultados de estimativa de trajetória apenas com o
uso de um sistema de odometria visual, é bastante válido explorar outros sensores como meio
de melhorar as estimativas por fusão sensorial [4]. Técnicas estocásticas podem ajudar a fundir
os dados de sensores para que seja possível se obter melhores resultados [12], [13] e evitar que
os cenários ruins para cada tipo de sensoriamento atrapalhe contundentemente a estimação da
trajetória.

É na linha da fusão sensorial que se apresenta um dos possíveis trabalhos futuros complementa-
res a este. Sugere-se que se realize a integração sensorial com um módulo UMI do VANT (ou outra
plataforma com a qual se queria trabalhar) fazendo uso de um FKE e se analise os resultados,
comparando-os com os desempenhos de cada um dos sistemas trabalhando independentemente, o
visual e o inercial. Para finalizar, propõe-se ainda um outro projeto (talvez um pouco mais ela-
borado mas com grande aplicabilidade) com o objetivo se realizar um sistema de controle de voo
para VANTS quadrirrotores baseado nas informações da odometria visual fundidas com os dados
de uma UMI, a partir desse projeto, pode-se pensar em voos autônomos de VANTS baseados em
informações visuais.
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