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Resumo

Grandes esforços têm sido despendidos pela comunidade científica em tarefas de locomo-
ção de robôs móveis. Para a execução deste tipo de tarefa, devemos desenvolver no robô a
habilidade de navegação no ambiente de forma segura, isto é,sem que haja colisões contra
objetos. Para que isto seja realizado, faz-se necessário implementar estratégias que possibili-
tem a detecção de obstáculos. Neste trabalho, abordamos este problema, propondo um sistema
capaz de coletar informações sensoriais e estimar a possibilidade de ocorrência de obstáculos
no percurso de um robô móvel. Câmeras estéreo, posicionadasparalelamente uma à outra,
numa estrutura acoplada ao robô, são empregadas como o dispositivo sensorial principal, pos-
sibilitando a geração de um mapa de disparidades. Otimizações de código e uma estratégia de
redução e abstração de dados são aplicadas às imagens, resultando num ganho substancial no
tempo de execução. Isto torna possível aos processos de decisão de mais alto nível executar
o desvio de obstáculos em tempo real. Este sistema pode ser empregado em situações onde
o robô seja tele-operado, bem como em situações onde ele dependa de si próprio para gerar
trajetórias (no caso autônomo).

Palavras-chave: Robô móvel, detecção de obstáculos, visão computacional, visão estéreo



Abstract

Large efforts have been maden by the scientific community on tasks involving locomotion
of mobile robots. To execute this kind of task, we must develop to the robot the ability of
navigation through the environment in a safe way, that is, without collisions with the objects.
In order to perform this, it is necessary to implement strategies that makes possible to detect
obstacles. In this work, we deal with this problem by proposing a system that is able to collect
sensory information and to estimate the possibility for obstacles to occur in the mobile robot
path. Stereo cameras positioned in parallel to each other ina structure coupled to the robot
are employed as the main sensory device, making possible thegeneration of a disparity map.
Code optimizations and a strategy for data reduction and abstraction are applied to the images,
resulting in a substantial gain in the execution time. This makes possible to the high level
decision processes to execute obstacle deviation in real time. This system can be employed in
situations where the robot is remotely operated, as well as in situations where it depends only
on itself to generate trajectories (the autonomous case).

Keywords: Mobile Robot, obstacle detection, computer vision, stereovision
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CAPÍTULO 1

Introdução

A robótica há muito deixou de ser assunto somente das obras deficção científica. Ao longo

dos anos ela tem evoluído até chegar aos dias atuais, podendoser caracterizada como algo tan-

gível e aplicável. Um grande impulso para essa evolução foi oprocesso de industrialização.

Nesse contexto, o aumento da produção é o objetivo principale a robótica parece ser a ferra-

menta adequada. Um robô consegue executar tarefas especializadas e repetitivas com níveis

de falhas muito baixos se comparados aos dos seres humanos executando tarefas nas mesmas

condições e, além disso, o tempo de execução no primeiro casoé drasticamente menor. Um

exemplo prático ilustrativo dessa afirmação são as indústrias automobilísticas, onde as linhas

de produção utilizam os robôs nas várias fases da manufaturaem substituição a seres humanos.

Dentro do universo da pesquisa científica, a robótica configura-se como uma área de pes-

quisa recente, onde, a cada ano, centenas de novos artigos, dissertações, teses e relatórios são

publicados em jornais, revistas e conferências. Essa comunidade vem tomando algumas inicia-

tivas para aproximar os robôs do público leigo. A mais notável são as competições entre robôs

podendo-se se destacar entre elas a copa de futebol entre robôs (robocup). Robôs competindo

num jogo popular atraem atenção, além de proporcionar aos seus desenvolvedores testes reais

de desempenho que expõem pontos fracos dos projetos, tornando possível o seu conseqüente

aperfeiçoamento.

Comumente, na literatura científica, os robôs são classificados como robôs manipuladores

e robôs móveis. Os primeiros são montados numa base que não selocomoverá. Os últimos

são dotados de mecanismos que permitem a locomoção de todo o seu corpo em relação a um

referencial fixo. A mobilidade permite o emprego do robô em tarefas como patrulhamento,

inspeção, exploração de ambientes hostis ou insalubres, e exploração/operação de ambien-

tes/recursos remotos.

A locomoção de um robô móvel em um ambiente é uma tarefa não trivial por si só. A

locomoção ou navegação do robô dependerá do seu conhecimento a priori ou não do ambiente,

da sua capacidade em adquirir dados sensoriais do ambiente,e da capacidade de processar

esses dados, entre outros. Percebemos, desse modo, que a navegação é uma tarefa complexa,

exigindo a resolução de uma gama de problemas, que vão desde acaptura de sinais sensoriais,
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seu pré-processamento, sua integração de modo a obter medidas úteis, à construção de modelos

geométricos do ambiente a partir dos dados sensoriais e o usodestes modelos para localização,

planejamento e execução de tarefas.

Geralmente define-se autonomia como a capacidade do robô de realizar determinada tarefa

ou tarefas sem o auxílio de um operador. Diversos trabalhos científicos têm sido orientados

nesse sentido. Nos trabalhos que dizem respeito à navegação, procura-se principalmente dotar

o robô da capacidade de se locomover em um ambiente sem que haja choque com obstáculos.

Para alcançar esse objetivo, o robô necessita essencialmente de dados sensoriais obtidos do

ambiente para que possa determinar seu comportamento ao longo da locomoção.

O processamento em tempo real desses dados sensoriais brutos, os quais são obtidos de

sensores, em geral, tais como encoders, sonares, câmeras, lasers, etc. ) é um problema ainda

em aberto, pois a capacidade de processamento computacional embarcada geralmente não é

o suficiente para dar conta do grande volume de informação fornecida pelos sensores. Assim,

para implementar aplicações reais de sistemas robóticos móveis, torna-se fundamental o desen-

volvimento de técnicas eficientes, que sejam capazes de processar um grande volume de dados,

de modo a obter informação que possa ser efetivamente útil naexecução das tarefas.

No presente trabalho, propomos um sistema para navegação segura de uma plataforma ro-

bótica, que pode ser autônoma ou tele-operada, baseado em técnicas de visão computacional.

Mais especificamente, o sistema proposto usa a técnica de reconstrução a partir de imagens

estéreo, ou mais simplesmente, a partir deste ponto,visão estéreo, além de redução e abstração

de dados, para conseguir processamento em tempo real. Dentro desse contexto, empregamos o

termonavegação segurano sentido de, a partir da percepção do ambiente através de informa-

ções sensoriais, uma plataforma robótica ser capaz de locomover-se evitando choques contra

obstáculos.

1.1 Motivação

Diversas aplicações utilizando robôs móveis são propostasna literatura. Entre elas algu-

mas utilizam câmeras digitais como sensores, mas somente umnúmero pequeno de aplicações

utiliza visão estéreo. Em comum entre todas essas aplicações, está a tarefa de perceber o am-

biente, e dele extrair informações para completar a tarefa de locomoção do robô. A utilização

de câmeras como sensores abre caminho para utilização de umavasta lista de algoritmos já

consagrados [GW00, Jai89]. Entre os algoritmos propostos,estão vários relacionados ao pro-

blema de visão estéreo. Eles são bastante adequados para auxílio em tarefas de navegação pela
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capacidade de fornecerem a profundidade (ou disparidade) como resposta. Esta pode ser usada

diretamente pelo robô para prever a distância a que um determinado objeto se encontra do robô

ou então na procura por espaços livres no ambiente.

Além disso, uma plataforma robótica que dentre seus sensores possua câmeras digitais traz

um benefício único se comparado a outras espécies de sensores. A informação bruta desses

sensores possibilita a um operador humano inferir informações do ambiente já que câmeras

promovem uma sensação semelhante ao sistema visual humano.Dessa maneira, equipar um

robô com um sistema de visão, além de auxiliar em tarefas de navegação, pode possibilitar aos

seres humanos enxergarem determinados ambientes do ponto de visão do robô. Esse ponto

poderá estar, por exemplo, a centenas de quilômetros de distância de um operador humano ou

então em um local onde esse operador não possa ir sem que seja ameaçada sua saúde.

Algumas aplicações usando este modelo sensorial podem ser propostas, tais como:

• robô guia em centros culturais; e

• robô explorador de ambientes remotos ou hostis.

Nessas aplicações, a plataforma robótica pode ser autônomaou então pode receber coman-

dos de um operador remotamente. Esta última configuração também pode ser referida pelo

termo de tele-operação. Em ambas as configurações, torna-senecessário desenvolver mecanis-

mos e políticas visando o seu controle e funcionamento adequado.

Um robô autônomo que navegue em um ambiente deverá perceber esse ambiente de ma-

neira a completar sua tarefa principal, que poderá ser simplesmente sair de um ponto inicial

e chegar a um final, explorar o ambiente procurando objetos específicos ou mesmo mapeando

um ambiente desconhecido. Dentro dessa tarefa principal, está implícita a tarefa de navegação

segura que é definir suas ações de movimentação evitando colisões com obstáculos.

Uma plataforma tele-controlada dependerá do operador paradecidir as ações de movimen-

tação no ambiente. No entanto, uma falha do operador ou do meio de comunicação pode

acarretar em danos na plataforma, na maioria das vezes cara,devido a choques com obstácu-

los. Pode-se assim inferir que um sistema capaz de funcionarem segundo plano zelando pela

integridade dessa plataforma é bastante útil.

1.2 Contribuições principais

É no contexto descrito acima que o presente trabalho se insere. Como contribuição princi-

pal, propomos e desenvolvemos um sistema baseado em uma arquitetura desoftwaree hard-
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warepara navegação segura de uma plataforma robótica móvel. Talsistema poderá ser aplicado

em sistemas robóticos autônomos ou tele-controlados para detectar possíveis obstáculos que in-

terfiram na tarefa de locomoção desses sistemas. Em particular, duas metas foram cumpridas,

que, somadas, contribuíram para que se obtenha um sistema denavegação segura para a plata-

forma de robótica móvelGalateia, um robô Pioneer 3AT, da ActivMedia Robotics, usado neste

trabalho. São elas:

• Identificação e desvio de obstáculos utilizando visão estéreo - Obter informações do

ambiente em três dimensões a partir de um par de imagens e assim possibilitar a identifi-

cação e o desvio de candidatos a obstáculos.

• Sistema para navegação segura- Utilizando informações do sistema de visão estéreo,

junto a possíveis outros sensores como sensores de toque e deultra-som, para que o robô

possa se deslocar em um ambiente evitando ou diminuindo os efeitos de choques contra

obstáculos.

1.3 Estrutura do Texto

Este texto encontra-se dividido da seguinte maneira. Nesseprimeiro capítulo foi apresen-

tada uma introdução do trabalho com a motivação e as principais contribuições. O segundo

capítulo discute alguns trabalhos que se relacionam com o tema desta dissertação, mostrando

o que tem sido feito pela comunidade científica na mesma linha. O capítulo 3 apresenta um

embasamento teórico importante para o entendimento do capítulo seguinte, onde será descrita e

proposta a metodologia que propiciou alcançar os objetivosdo trabalho. O capítulo 5 apresenta

experimentos demonstrando os resultados obtidos com a implementação dos módulos compo-

nentes do sistema proposto. Por fim, o último capítulo traz considerações finais sobre o que foi

discutido no decorrer desse documento.
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Trabalhos Relacionados

Neste capítulo, discutimos alguns trabalhos da literaturaque discorrem sobre técnicas de

visão computacional aplicadas a tarefas de navegação em sistemas robóticos. Nosso foco re-

cai principalmente no uso de visão estéreo. Serão descritasdiversas abordagens que ilustram

a gama de possibilidades imersas no uso de imagens como informação sensorial e como os

diversos autores as tratam na resolução de problemas de navegação.

2.1 Robôs Móveis e Visão Computacional

No trabalho de Souza e Kak [GA02], os autores dividem o uso da visão em robôs móveis

em duas frentes: navegação com o auxílio de visão para ambientes internos e navegação au-

xiliada por visão para ambientes externos. Em comum entre asfrentes (e em qualquer tarefa

de navegação), surgem alguns problemas considerados de baixo nível em visão computacional,

relacionados à aquisição de informação sobre o ambiente. Umdesses problemas é a definição

de um conjunto de elementos ou características de baixo nível que sejam suficientes para que

se possa realizar tarefas envolvendo navegação. Usar todasessas características em todas as

situações pode ser oneroso ao sistema. Assim, um outro problema é delimitar quais dessas

características, em um dado momento, são suficientes visando cumprir um determinado obje-

tivo. Obviamente, essa informação será importante na resolução de outros problemas de mais

alto nível como localizar o robô no ambiente, delimitar o ambiente, e detectar obstáculos que

impeçam a mobilidade deste robô em certas regiões.

O problema da localização consiste em determinar a posição do robô no ambiente. Uma

abordagem muito utilizada é fornecer previamente um mapa doambiente e procurar marcos no

ambiente real que estejam também neste mapa. Sabendo-se a posição desses marcos no mapa,

procura-se o seu correspondente no ambiente real e assim determina-se a posição absoluta do

robô. Essa abordagem é utilizada por Sugihara [GA02] com o auxílio de uma única câmera.

Aitya e Hager[AG93] exploram também essa técnica e desenvolveram um algoritmo em tempo

real para localização de robôs utilizando visão estéreo. A idéia básica é determinar a posição

e orientação do robô ao longo de seu deslocamento pelo ambiente a partir de um conjunto de
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marcos em posições fixas. Um conjunto de três marcos observados em ambas as imagens de

um par estéreo do robô determina um triângulo. Os valores do ângulo e segmentos formadores

desse triângulo são invariantes em relação à posição do robô, sendo assim suficientes para

identificar de forma única o conjunto de três pontos. Tendo-se informaçãoa priori acerca da

posição de vários desses conjuntos, pode-se proceder a correspondência entre esses e a imagem

adquirida. Determinar a posição do robô então passa a ser um problema de correspondência e

de triangulação.

Em uma aplicação real, surgem alguns problemas como a diferença no posicionamento

dos marcos, erros introduzidos pelo sensor, falsas correspondências entre os marcos. Aitya e

Hager[GA02] procuram resolver esses problemas modelando os erros tanto na posição das mar-

cas quanto na posição dessas marcas observadas na imagem através de intervalos. O resultado

dessa abordagem é satisfatório no que se refere a velocidadee simplicidade exclusivamente no

problema da localização. Porém, o problema de determinar obstáculos não foi considerado no

trabalho deles.

Em vários casos o custo computacional envolvido em calculara posição absoluta do robô

diminui a aplicabilidade dessa técnica. Um outro esquema delocalização então foi proposto na

literatura: a localização incremental. Pressupõe-se nesse caso que a posição inicial do robô é

conhecida ou conhecida em parte. A medida que o robô se move a posição do robô é atualizada

com base na medida de sua posição anterior e também de dados sensoriais.

No trabalho de Matthies e Shafer[MS87], os autores propõe umalgoritmo para calcular a

posição do robô tomando como entradas um conjunto de pontos no mundo em um referen-

cial centrado no robô, chamado de modelo local, e a posição inicial do robô em relação a um

referencial externo. Esses pontos são calculados por correspondência estéreo e servem como

marcos. Tomando-se um novo par estéreo as novas posições dospontos do modelo local são

encontradas. A partir dessas novas posições estima-se a locomoção do robô e assim sua nova

posição. O modelo local é então atualizado levando-se em consideração a mudança de coor-

denadas dos marcos. A principal contribuição deles é uma modelagem gaussiana para os erros

de determinação dos pontos do mundo no par estéreo, melhorando a estimativa da posição do

robô. Um ponto falho, no entanto, é que não é discutida a aplicabilidade desse método em

trajetórias curvilíneas.

O Trabalho de Christensenet al[CKKK93] utiliza um modelo CAD1 do ambiente para au-

xiliar na tarefa de localização. Um sistema estéreo binocular é responsável por captar imagens

do ambiente. Em seguida, as imagens são segmentadas em regiões. Ao redor dessas regiões,

são extraídas linhas. Uma projeção do modelo CAD é produzidade forma a se comparar as

1Computer Aided Design
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linhas desse modelo com as linhas extraídas do par estéreo. Apartir dessa comparação, é

possível determinar a posição do robô.

2.2 Detecção de Obstáculos

Detecção de obstáculos deve ser considerada como um dos principais problemas a ser tra-

tado na navegação em plataformas robóticas. Evitar que a colisão com objetos ocorra propor-

cionando navegação segura por entre obstáculos é um objetivo que vem sendo buscado pela

comunidade científica [BLH02]. Detectar um obstáculo nada mais é que calcular a posição

do obstáculo em relação ao robô móvel, a partir de informações providas por sensores. Sen-

sores como laser scanner, sonar (ultra-som) e câmeras são geralmente empregados para esse

fim. O uso de imagens providas por câmeras e técnicas de visão computacional para detecção

de obstáculos apresenta algumas vantagens em relação a métodos que utilizam outros senso-

res: é barato, possui baixo consumo de energia e relativamente não apresenta interferências na

presença de outros sensores [BRDH94].

2.2.1 Detecção monocular

Encontramos diversos trabalhos na literatura para detecção de obstáculos usando uma única

câmera [ZLSX, SH01, VT03, UN00]. No trabalho de Ulrich e Nourbakhsh [UN00], a detecção

de obstáculos é realizada utilizando a diferença entre as cores do solo do ambiente e de outros

obstáculos. Cada pixel que difere, em aparência, do solo é classificado como pertencente a um

obstáculo, o resultado final é uma imagem binária, mostrandopixels do solo e dos obstáculos.

Um problema neste tipo de técnica é que o solo deve ser uniforme, além de o método não ser

robusto a problemas de iluminação. Ou seja, o método não é tolerante a ruídos que alterem

significativamente a cor dos pixels (ou de uma região de pixels) na imagem capturada. Uma al-

ternativa a esta abordagem é, a partir de uma seqüência de imagens, detectar obstáculos usando

o fluxo ótico. No trabalho de Song e Huang [SH01], por exemplo,faz-se utilização desse re-

curso para se calcular o tempo para colisão e assim tomar decisões para evitá-la. Abordagens

semelhantes são descritas nos trabalhos de Vincent e Tjahjadi [VT03]. Zhu et al [ZLSX] apre-

sentam uma proposta para detecção de obstáculos usando visão estéreo obtida por um aparato

que usa uma única câmera e um conjunto de espelhos. O sistema proposto garante que as duas

imagens tenham exatamente as mesmos valores de brilho facilitando omatching.
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2.2.2 Detecção usando visão estéreo

A utilização de algoritmos baseados em visão estéreo aparece como uma das melhores

alternativas para detecção de obstáculos. A técnica de visão estéreo visa obter informação

tridimensional do ambiente a partir de imagens obtidas de pontos de vista diferentes. Sandini

et al [FFG+91], por exemplo, implementam uma arquitetura multinível para navegação de um

robô móvel baseado em visão estéreo. O nível mais primário dotrabalho consiste na detecção

e desvio de obstáculos comparando um mapa de disparidades dochão como referência e um

mapa do ambiente gerado a cada momento. Claro, se não houver textura suficiente no solo,

esta técnica pode ser prejudicada com falsas correspondências.

Badalet al. [BRDH94] utilizam um método passivo para navegação em tempo real, onde o

robô detecta e desvia de obstáculos. Através de um sistema estéreo, é calculada a disparidade

do par de imagens, sendo extraídos todos os pontos acima do nível do chão. A partir da proje-

ção destes pontos, é construído um mapa instantâneo de obstáculos. Este mapa é projetado em

um vetor unidimensional, que representa movimentos a seremrealizados para as direções de

desvio dos obstáculos. Gaëtan [Gaë98] constrói um mapa de ocupações utilizando um sistema

estéreo para detecção de obstáculos. Sua abordagem utilizaum sistema de visão estéreo de

maneira semelhante a um conjunto de sonares, de modo similarao usado no trabalho de Bo-

renstein e Koren [BK91]. Basicamente, uma grade de ocupaçãoé construída incrementalmente,

mostrando regiões livres e regiões ocupadas. Trabalhos como o de Murray e Little [mL98] e

o de Leeet al [LLC05] usam uma estratégia parecida, ao projetar a detecção de obstáculos

tridimensionais no plano do chão.

A utilização de visão estéreo em um veículos exploradores inter-planetários é um outro

exemplo da potencialidade neste tipo de aplicação [SKC+95, MAVHP99, SSS+00]. O veículo

Ratler Rover e todo seu aparato computacional é descrito porSimmonset al[SKC+95]. Os

autores levam em consideração a grande quantidade de tempo necessária para se realizar a

correspondência estéreo e propõe contornar isso utilizando resoluções mais baixas. Um mapa

de elevações e depressões do terreno lunar é construído e em seguida transformado numagrade

de 25 células, das quais o robô vai construir sua rota segura entre os obstáculos existentes.

A detecção de obstáculos figura também como um dos problemas abordados no contexto

de robôs bípedes, inspirados na maneira de andar dos seres humanos ou de animais. Trabalhos

recentes têm sido publicados demonstrando o uso da visão estéreo em robôs humanóides para

o planejamento de trajetórias seguras [GFF04, WJ04, SFG+04].

A fusão de informações obtidas a partir de um sistema de visãoestéreo com outras oriundas

de sonares é abordada nos trabalhos de Innocentiet al [IMRS94] e Menezeset al [SMD97]. A
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utilização de tipos diversos de sensores com o mesmo objetivo auxilia na diminuição do custo

computacional e na diminuição dos erros particulares de cada um (calibração, ruídos, etc).

O desempenho dos algoritmos é um outro fator importante a serconsiderado em sistemas

robóticos móveis. Ou seja, num sistema robótico móvel, não ésuficiente que se tenha um algo-

ritmo para detecção de obstáculos, mas sim os obstáculos temque ser detectados em tempo su-

ficiente para que ações de desvio possam ser executadas. Bernardino e Santos-Victor [BSV02]

propõem um algoritmo inspirado no sistema visual dos primatas. Neste, a área central da retina

contém a melhor definição da imagem e, a medida que se afaste docentro, essa definição vai

diminuindo. A partir dessa idéia os autores constroem um algoritmo para estimação do mapa de

disparidades utilizando amostragem log-polar. A figura 2.1, retirada do trabalho de Bernardino

e Santos-Victor [BSV02], mostra o mapa de disparidade obtido como resultado.

Figura 2.1 Mapa de disparidade obtido por Bernardino e Santos-Victor

O trabalho de Rabie [Rab99] é inspirado biologicamente no sistema visual de peixes. O

autor imita o conceito biológico defóvea, a região no centro da retina onde a definição da

imagem é mais nítida que a periferia, como forma de reduzir dados e aumentar a velocidade

do algoritmo estéreo para desvio de obstáculos. Diferente do trabalho de Bernardino e Santos-

Victor [BSV02], as resoluções são pioradas partindo-se da área central em níveis que abrangem

uma área quadrilátera e não circular como visto na figura 2.2,retirada do trabalho citado.

Em um artigo recente Sunyotoet al [SvdMG04] discutem a performance de algumas es-

tratégias estéreo consideradas comorápidas, implementadas em uma plataforma PC conven-

cional, enquanto alguns trabalhos deixam de lado os processadores de uso geral e partem para

arquiteturas dedicadas [MHK03, FHM+96, SSB00] como forma de conseguir aumentar o de-

sempenho de algoritmos de visão estéreo.
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Figura 2.2 Sistema defóveaproposto por Rabie

2.3 Visão estéreo em automóveis

Encontramos na literatura vários trabalhos para detecção edesvio de obstáculo com apli-

cação em pesquisas com automóveis ouveículos inteligentes[BMM +00, GTSN97, MLO+,

CIM94]. Os veículos, em sua maioria, são carros, jipes e caminhões adaptados. Apesar dos

projetos iniciais não serem configurados como projetos na área de robótica propriamente dita,

podemos considerá-los como plataformas robóticas, pois são capazes de executar navegação de

forma autônoma, baseados em informações processadas internamente e originadas de sensores,

respondendo ao ambiente em forma de ação.

No trabalho de van der Mark e Groen [vdMG01], por exemplo, emprega-se um jipe equi-

pado com sensores laser, sonares, gps, odômetros, além de umpar de câmeras estéreo para

explorar e navegar em ambientes não estruturados. Já Katoet al [KTT96] apresentam um au-

tomóvel capaz de se auto guiar numa estrada plana sem buracosbaseado em distinção da faixa

da estrada e na detecção e desvio de outros automóveis.

No trabalho de Tarelet al [LAT02], a detecção de obstáculos é realizada a partir da constru-

ção de um mapa denominado de v-disparidade. Esse mapa, calculado a partir de um mapa de

disparidade convencional, provê um sumário em duas dimensões de toda informação que é ne-

cessária para rapidamente detectar e robustamente estimara posição de obstáculos até mesmo
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na presença de oclusão e ocorrência de erros na correspondência. Os trabalhos de Labayrade

e Aubert [LA03] e de Alixet al [ALCA03] exploram também a v-disparidade para detecção

de obstáculos. Haritiet al [HRK04] apresentam um método estéreo multi-nível. Esse método

calcula a correspondência em arestas em diferentes níveis,partindo do nível mais significativo

para o menos significativo. O algoritmo é validado em uma tarefa envolvendo detecção de

obstáculos em tempo real.

Figura 2.3 Veículo Rascal

O veículo autônomo RASCAL(figura 2.3) usa um conjunto de duascâmeras na parte fron-

tal do veículo, responsáveis por detectar obstáculos e faixas laterais delimitando o percurso.

Em cada imagem, é aplicado um algoritmo para detectar segmentos de reta utilizando o fil-

tro mediana, logaritmos e a transformada de Hough. Um mapa dedisparidade é então gerado

para determinar-se a posição das faixas em relação ao veículo. O cálculo da transformada de

Hough pode tornar o método complexo, em caso de um robô pequeno. O trabalho de Cabaniet

al [CTB05] apresenta um sistema para detecção de veículos em condições de visibilidade re-

duzidas. O algoritmo extrai arestas para detecção de obstáculos e detecta veículos utilizando as

cores (ou intensidade luminosa) dos faróis. Dang e Hoffmann[DH05] apresentam um método

para detectar obstáculos a partir de doisframes. No primeiro passo, um mapa de disparidades

detecta possíveis candidatos a obstáculos. No segundo passo, essas estimativas de obstáculos
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são segmentadas usando a similaridade demotioncomo critério. Apesar de apresentar bons

resultados de detecção, o algoritmo é muito custoso computacionalmente.

O veículo mostrado no trabalho de Queket al [QIGL05] utiliza um sistema trinocular. Esse

sistema é responsável por construir um mapa de disparidade que por sua vez é a entrada para

um algoritmo de detecção de terreno. Os obstáculos então sãodeterminados pelas regiões de

disparidade que não correspondem a regiões do terreno.

Alguns trabalhos priorizam a preservação da integridade depedestres. Como exemplo,

Suardet al [SGRB05] apresentam um método para detecção de pedestres auxiliados por visão

estéreo e comparação de grafos. As imagens são segmentadas ea disparidade é computada.

Essa segmentação mantém a forma dos obstáculos potenciais,eliminando a imagem de fundo.

Fernándezet al [FPSR06] utilizam estéreo para eleger candidatos a pedestres e uma máquina

de vetor de suportes para determinar se o candidato é ou não umpedestre.

2.4 Discussões

Vários aspectos de processamento da atenção visual podem ser observados em tarefas en-

volvendo navegação em robôs, como atenção coberta versus descoberta (covert× overt), aten-

ção de baixo para cima versus de cima para baixo (bottom-up× top-down). No caso de um

robô autônomo, espera-se que obstáculos no caminho ocorramda formabottom-up, isto é, os

obstáculos aparecem sem que o robô esteja esperando por elesou guie seus atuadores para os

mesmos. No caso de um robô tele-operado, o processotop-downpode ocorrer, por exemplo,

se o operador remoto intencionalmente desejar que o robô choque-se com um obstáculo. Note

que em ambos os casos, os obstáculos devem ser detectados pelo sistema de visão de forma

inequívoca, permitindo ao mesmo tomar decisão de forma autônoma, impedindo, por exemplo,

o robô de executar a requisição enviada pelo operador remoto, de se chocar intencionalmente

com o obstáculo.

Por esta ótica, a metodologia que propomos usar no presente trabalho difere dos trabalhos

apresentados acima em vários aspectos. O primeiro é a possibilidade de executar em um PC

comum em tempo real (apenas alguns milisegundos são necessários para calcular o mapa de

disparidade e estimar áreas livres). Ainda, a arquitetura proposta é mais geral, podendo ser

aplicada a outros tipos de robôs, com outras capacidades sensoriais e motoras (humanóides,

por exemplo). Neste caso, um novo conjunto de características pode ser definido e usado,

dependendo das tarefas que o mesmo deva executar. Ainda, nãoencontramos na literatura um

processo de estimação de obstáculos e de áreas livres similar. Não fazemos segmentação de
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backgrounde objetos, bem como não nos atemos a que as câmeras guardem umadeterminada

geometria em relação ao solo. Os experimentos que realizamos (vistos adiante) mostram a

eficiência do método em encontrar áreas livres ou então pararo robô em caso iminente de

colisão.





CAPÍTULO 3

Visão Estéreo

Tradicionalmente, a aplicação de algoritmos de visão estéreo demanda um alto custo com-

putacional. Visando diminuir este custo, desenvolvemos umalgoritmo para redução e abstração

de dados, de maneira a melhorar substancialmente o desempenho. Uma melhora no desempe-

nho possibilita a aplicação de visão estéreo para detecção de obstáculos em uma plataforma

robótica equipada com baixo recurso computacional. Assim,descrevemos neste capítulo o fer-

ramental teórico envolvido com visão estéreo, bem como a forma encontrada para reduzir sua

complexidade.

3.1 Fundamentos

O objetivo principal da visão estéreo é a determinação da estrutura tridimensional de uma

cena a partir de pelo menos duas imagens tomadas de pontos de vista distintos. Isso é con-

seguido partindo-se do fato que um mesmo ponto 3D na cena do mundo real é projetado nas

imagens capturadas em localizações diferentes. Então se, dadas duas imagens, for possível

localizar em cada uma delas as projeções correspondentes aomesmo ponto da cena, então será

também possível determinar a localização 3D desse ponto no espaço físico [BBH03].

Há três problemas básicos a serem solucionados para se obtera solução completa do pro-

blema de reconstrução a partir de imagens estéreo (ou visão estéreo): calibração, correspon-

dência, e reconstrução.

O problema da calibração constitui-se em determinar os parâmetros extrínsecos e intrín-

secos que relacionam o modelo adotado do sistema de visão como sistema real disponível.

Essa etapa é necessária para relacionar informações expressas empixelsa um sistema de co-

ordenadas de mundo. Diversos métodos para calibração podemser encontrados na literatura

[DJK02, BM95, Zha96].

A figura 3.1 ilustra a configuração de um sistema estéreo utilizando duas câmeras. A linha

T que une os centros óticosOR e OL é chamada de linha base. Esse tipo de configuração

onde a linha base é paralela ao eixoX das câmeras, e esses por suas vez são alinhados, é

conhecido como um sistema sem vergência ou sistema paralelo. Assim, um mesmo pontoP de

15



16 CAPÍTULO 3. VISÃO ESTÉREO

mundo será projetado em ambas imagens em uma mesma linha horizontal. Apesar de estarem

numa mesma linha, as coordenadas desses pontos nas imagens serão diferentes. A diferença

de posição entre as coordenadas da projeção do ponto de mundoentre uma imagem e outra

é conhecida comodisparidade. O conjunto de todas as disparidades entre o par de imagens

produzirá o que se chama de mapa de disparidade. Claro, só é possível determinar disparidade

se o ponto de mundo estiver presente (projetado) em ambas as imagens. Quando um ponto

aparece em apenas uma imagem, dizemos que ocorreu umaoclusão.

Figura 3.1 Geometria de um Sistema Estéreo

Dada a posição da projeção de um ponto no mundo numa das imagens (um determinado

pixel), o problema de correspondência (oumatching) é justamente determinar qual opixel da

outra imagem que é a projeção do mesmo ponto. Note que omatchingsó pode ser determi-

nado caso não haja o problema de oclusão, descrito acima. A determinação domatchingpara

todos ospixelsde ambas as imagens é uma tarefa complexa. Envolve a busca porregiões ou

pixelssimilares em ambas as imagens, geralmente implementado através do cálculo de valores

de correlação. Isto se traduz em muitas operações de convolução, na implementação. Ainda,

problemas de iluminação podem produzir falsos correspondentes. Assim, dificuldades como

oclusão, ruídos e a explosão computacional envolvida na pesquisa de pontos correspondentes

nas imagens fazem com que diversas abordagens sejam usadas tentando contornar estes pro-

blemas. Essas abordagens levam em conta restrições para resolver o problema dematching,

tais como as dadas pela geometria epipolar, assunção de constância do brilho nas imagens, e
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suavidade na curvatura das superfícies captadas nas imagens [BBH03].

O problema da reconstrução tridimensional consiste em inferir informação referente a posi-

ções e estruturas de objetos na cena em coordenadas 3D a partir de uma mapa de disparidades

do ambiente e baseado na geometria do sistema estéreo. A profundidade de um ponto no es-

paçoP visto por duas câmeras com centros óticosOL e OR é definida pela interseção dos raios

que vão dos centros óticos através das respectivas imagens deP, p, e p′. Dada a distância entre

OL eOR, chamada linha baseT, e a distância focalf das câmeras, a profundidade de um ponto

P pode ser calculada usando similaridade de triângulos, chega-se a (equação 3.1):

Z = f
T
d

, (3.1)

onded é a disparidade no ponto, definida pord = x−x′, depois de ser convertida em unidades

métricas, e sendox e x′ as coordenadas do ponto nas imagens esquerda e direita, respectiva-

mente.

Como auxílio para essa tarefa, pode-se obter informações dageometria do sistema estéreo

a partir da calibração do mesmo [TV98]. Na prática, é complexo fazer a reconstrução a partir

de um sistema estéreo sem vergência, como mostrado na figura 3.1. O que se faz é explorar

a restrição chamada derestrição epipolar. A figura 3.2 ilustra um modelo estéreo, visando

introduzir esta restrição. Na figura, um ponto no mundoP é projetado emp e p′ pelos centros

de projeção das câmeras esquerda e direita, respectivamente. As linhas de baseT, OLP e ORP

compõe um plano chamado de plano epipolar. A intersecção desse plano com os planos das

imagens formam as chamadas linhas epipolares e os pontos de interseção entre essas linhas e

a linha base,e e e′, são os epipolos. Os epipolos são a projeção (pelo menos virtual) do centro

ótico de uma câmera na imagem dada pela outra câmera. A restrição epipolar constitui-se na

observação de que a projeção do de um pontop na imagem direita estará localizado na linha

epipolar que passa porp′. Desta forma o espaço de busca do ponto correspondente dep na

outra imagem é reduzido para um linha, ao invés de se buscar naimagem toda.

3.2 Correspondência

Como visto acima, nos algoritmos de visão estéreo, a etapa dedeterminação da correspon-

dência nada mais é que, dado umpixelem uma das imagens, determinar o seu correspondente

na outra imagem.Grosso modo, as metodologias existentes para tratar este problema podem

ser divididas em duas categorias: os métodos locais e os métodos globais. Os métodos locais

podem ser muito eficientes, mas são mais sujeitos à produção de erros. Já os métodos globais
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Figura 3.2 Geometria de um Sistema Estéreo com Vergência

são menos susceptíveis a erros, mas são custosos computacionalmente.

3.2.1 Métodos locais

Podemos subdividir os métodos locais em métodos baseados emregiões, métodos baseado

em regiões otimizados, e métodos baseados em elementos ou características, do inglêsfeatures.

3.2.1.1 Matching baseado em regiões

O matchingbaseado em regiões é de longe o método mais popular na área de visão estéreo.

Esse método procura estimar a disparidade de um ponto em uma imagem comparando uma

região ao redor desse ponto, também conhecida como janela outemplate, com uma série de

regiões na outra imagem. O ponto correspondente será dado pela janela que maximiza algum

critério de similaridade adotado em uma determinada região. Esse critério ou métrica é geral-

mente a medida da correlação entre ospixelsde janelas nas duas imagens. A seguir é mostrado

um algoritmo genérico paramatchingbaseado em regiões.

O resultado desse algoritmo é um vetor (ouarray) contendo as disparidades de cadapixelpl

da imagem esquerda para a direita. As disparidades podem serrepresentadas em uma imagem

de tons de cinza onde o valor da intensidade dopixelmais próximo do branco (o que equivaleria

a valor 255) denota uma disparidade maior e vice-versa, comopode ser visualizado na figura

3.3.
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Algoritmo 1 Matching em Regiões

Entrada: I l e Ir , imagens esquerda e direita respectivamente

Sejampl e pr pixelsnas imagens direita e esquerda
2W+1 a janela eR(pl) a região de busca
e ψ(u,v) uma função dospixels uev

Para cadapixelpl = [i, j]T na imagem esquerda.

1. Para cada disparidaded= [d1,d2]
T ∈ R(pl ) calcule

c(d) =
W

∑
k=−W

W

∑
l=−W

ψ(Il (i +k, j + l), Ir(i +k−d1, j + l −d2))

2. A disparidade depl é o vetord̄ = [d̄1, d̄2]
T que maximizac(d) sobreR(pl)

d̄ = arg maxd∈R {c(d)}

Saída: Mapa de disparidades.

Figura 3.3 Imagem esquerda e seu mapa de disparidades
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Alguns parâmetros devem ser levados em conta nesse algoritmo. O termoW, por exem-

plo, refere-se ao tamanho da janela a ser comparada segundo ocritério de similaridade. Esse

tamanho geralmente é escolhido empiricamente, mas será fator determinante da velocidade de

execução do algoritmo. O espaço de buscaR, a princípio, compreende a outra imagem inteira.

Uma busca nesses termos seria impraticável para cada pixel.Dessa maneira, essa região pode

ser limitada também empiricamente de acordo com as disparidades que se espera encontrar.

Além disso, o que se faz, no entanto, é a partir do conhecimento da geometria epipolar do con-

junto estéreo limitar essa busca a um segmento de linha da outra imagem. Mais detalhes sobre

o uso da restrição epipolar serão discutidos na seção 3.3.

3.2.1.2 Otimização

Métodos locais baseados em otimização procuram determinarpequenas disparidades locais

entre duas imagens formulando uma equação diferencial relacionando movimento (oumotion)

e intensidade luminosa (ou brilho). Pressupõe-se que o brilho em um ponto da cena é constante

nas duas imagens. Então, a translação horizontal de um pontode uma imagem para outra pode

ser computado pela seguinte equação diferencial (equação 3.2):

(∇xE)v+Et = 0 (3.2)

onde∇xE corresponde ao componente horizontal do gradiente,Et corresponde a derivada tem-

poral referente a diferença de intensidades entre as duas imagens, ev corresponde a translação

entre as duas imagens.

Geralmente, neste tipo de técnica, processos iterativos baseados no cálculo variacional são

aplicados, usando as restrições acima, para encontrar, a partir de um mapa inicial estimado, as

disparidades corrigidas para todos ospixelsnas imagens. Processos posteriores de minimização

de erros e interpolação podem ser aplicados visando determinar precisões a subpixel. Este tipo

de método é preciso, mas geralmente não se aplica de modo fácil a robôs, requerendo bastante

tempo de processamento.

3.2.1.3 Matchingbaseado em características

Esse tipo de método restringe a busca por correspondências aum conjunto de caracterís-

ticas. Ao invés de regiões, a comparação é realizada em descritores de características. Ao

invés de correlação a medida da distância pode ser o critériode correspondência. Assim, a
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correspondência entre dois elementos pode ser dada pela menor distância entre os candidatos.

O algoritmo a seguir descreve de modo genérico esta metodologia:

Algoritmo 2 Matching em características

Entrada: I l e Ir , imagens esquerda e direita respectivamente e um conjunto de descritores
de característica

SejaR( fl) a região de busca na imagem direita associada com o descritorfl
e d( fl , fr) a disparidade entre duas características,fl e fr

Para cadafl no conjunto de descritores da imagem esquerda:

1. Compute a similaridade entrefl e cada característica emR( fl)

2. Selecione a característica da imagem direita,fr que maximiza a similaridade

3. Salve a correspondência e a disparidade defl

Saída: Lista de características correspondentes e o mapa de disparidade

Esses algoritmos por limitarem as regiões não produzem mapas densos de disparidade o que

pode ser algo indesejável. Outro fator é a necessidade de segmentar a imagem em regiões onde

as características são encontradas. Tal tarefa não é trivial e pode elevar o custo computacional

do algoritmo estéreo.

3.2.2 Métodos Globais

Entre os métodos globais, destacamos dois métodos, o primeiro usando programação di-

nâmica, e o segundo método usando curvas intrínsecas. Há outros métodos globais, usando

minimização de conexões em grafos e difusão não linear que não serão discutidos aqui, pois

são extremamente custosos, computacionalmente.

3.2.2.1 Programação Dinâmica

A programação dinâmica tem por objetivo reduzir a complexidade computacional de um

problema subdividindo-o em uma série de subproblemas menores e mais simples. Para o pro-

blema da correspondência, a restrição epipolar permite queuma função de custo global seja

determinada como o caminho de custo mínimo através de um espaço de disparidades. O custo
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do caminho ótimo é a soma dos custos dos sub-caminhos obtidosrecursivamente. Esse espaço

de disparidades pode ser construído de duas maneiras distintas, como pode ser visualizado na

figura 3.4. Pode-se definir os eixos como as linhas epipolarescorrespondentes de cada ima-

gem ou pode-se usar um eixo das abcissas com informações da linha epipolar da imagem e

as ordenadas com valores de disparidade. No primeiro caso, aprogramação dinâmica procura

achar o caminho que leve do canto inferior esquerdo até o superior direito através do caminho

de menor custo, no segundo caso o caminho que leve de uma coluna mais esquerda até a do

extremo direito da figura.

Figura 3.4 Duas maneiras de se construir espaço de disparidades

3.2.2.2 Curvas intrínsecas

Um outro método global utiliza-se da representação do espaço de busca através de curvas

intrínsecas. Uma curva intrínseca nada mais é que uma representação vetorial de descritores

da imagem definidos pela aplicação de operadores nospixelsda imagem. ParaN operadores

p1, p2, . . . , pN, a curva intrínsecaC é definida emRN como

C = { p(x), x∈ R}, p(x) = (p1(x), p2(x), . . . , pN(x)) (3.3)

A figura 3.5 ilustra o conceito de curvas intrínsecas. Estão plotadas as intensidades versus

as derivadas. A correspondência deve estar definida, então,para os pontos onde as duas linhas

se encontram. Mas, como isso não acontece na prática, a correspondência pode ser dada pela

vizinhança mais próxima.
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Figura 3.5 Curvas Intrínsecas

3.3 Geometria Epipolar

A geometria de um sistema estéreo binocular, já ilustrada nas figuras 3.1 e 3.2, pode ser

visualizada com mais detalhes na figura 3.6. A figura mostra duas câmeras, seus centros óticos,

Ol eOr , e planos das imagens,πl eπr . As distâncias focais são representadas porfl e fr . Cada

câmera identifica um sistema de referência 3D, onde a origem coincide com o centro ótico

e o eixo Z com o eixo ótico. Os vetoresPl = [Xl ,Yl ,Zl ]
T e Pr = [Xr,Yr ,Zr ]

T referem-se ao

mesmo ponto 3D,P, pensados como vetores nos sistemas de referência das câmeras esquerda

e direita respectivamente. Os vetorespl = [xl ,yl ,zl ]
T epr = [xr ,yr ,zr ]

T referem-se as projeções

deP nos planos das imagens esquerda e direita, respectivamente, e são expressos no sistema de

referência de cada câmera correspondente.

Para todos os pontos da imagem, tem-se quezl = fl ezr = fr , de acordo com a figura 3.6.

Os sistemas de coordenadas das câmeras esquerda e direita são relacionados através dos

parâmetros extrínsecos. Esses parâmetros definem uma transformação no espaço 3D definida

pelo vetor,T = (Or −Ol ), e uma matriz de rotação,R. Dado um pontoP no espaço, a relação

entrePl ePr é

Pr = R(Pl −T) (3.4)

O termogeometria epipolaré usado devido aos pontos onde ocorre a interseção entre os

planos das imagens e a linha que conecta os dois centros óticos serem denominados deepipolos,

el eer na figura 3.6. Assim, o epipolo esquerdo é a projeção do centroótico da câmera direita e

vice-versa. No caso de um sistema estéreo paralelo, como o mostrado na figura 3.1, a linha que
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Figura 3.6 Geometria Epipolar

une os dois centros óticos e o plano das imagens são paralelos, estando os epipolos em pontos

localizados no infinito.

A relação entre um ponto no espaço 3D e sua projeção pode ser determinada pelas equações

3.5 e 3.6, a seguir, que representam uma projeção, em forma vetorial:

pl =
fl
Zl

Pl (3.5)

e

pr =
fr
Zr

Pr (3.6)

A importância da geometria epipolar está no fato do plano identificado porP, Ol e Or ,

referido comoplano epipolarna literatura, interceptar cada imagem em uma linha, chamada

linha epipolar. Dadopl , P pode estar em qualquer lugar no raio que parte deOl através de pl .

Mas, já que a imagem desse raio na imagem direita é a linha epipolar que atravessa o ponto

correspondente, pr , o matchingcorreto deve estar naquela linha epipolar. Essa propriedade é

conhecida comorestrição epipolar. Ela estabelece o mapeamento entre pontos da imagem

esquerda e linhas na imagem direita e vice-versa.

Dessa maneira, se é determinado o mapeamento entre pontos deuma imagem e as linhas

epipolares correspondentes na outra imagem, pode-se restringir a busca por um ponto a linha
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epipolar correspondente. Com isso limita-se a busca a uma única dimensão.

3.3.1 Calibração

Como mostrado na seção anterior a geometria epipolar é importante porque limita a busca

de correspondência de umpixel em uma imagem a uma linha na outra imagem. A geometria

epipolar pode ser caracterizada por parâmetros, a saber:

• Parâmetros Intrínsecos que estabelecem o mapeamento entre coordenadas de câmera e

coordenadas de imagem em cada câmera, são eles:

– Distâncias Focais com fatores de escala incorporadosfx e fy

– Centros das imagensOx e Oy

• Parâmetros Extrínsecos que descrevem a posição relativa entre as câmeras. São eles:

– Vetor de distância entre os centros óticos, ou linha base,T

– Matriz R que descreve a rotação entre os eixos óticos

Os métodos de calibração de câmera são responsáveis por estimar tais parâmetros. Os

parâmetros intrínsecos estão intimamente ligados aohardwareutilizado, existindo diversos

métodos para suas obtenções, não estando necessariamente ligados a visão estéreo (veja o livro

texto de Trucco [TV98, Zha96], por exemplo). No entanto, o grande interesse na geometria

epipolar é, como já mencionado, a restrição epipolar, ou seja determinar o mapeamento entre

pixels e linhas epipolares. Calibrar, então, pode ser visto como o processo que determina

essa propriedade não necessariamente necessitando determinar explicitamente os parâmetros

extrínsecos. Duas matrizes são importantes nesse processo: a Matriz Essencial e a matriz

Fundamental.

3.3.1.1 Matriz Essencial,E

A equação do plano epipolar através de um ponto no mundoP pode ser escrita através da

condição de coplanaridade dos vetoresPl ,T, P - T, ou

(P−T)TT ×Pl = 0 (3.7)

usando a equação 3.4, obtém-se

(RTPr)
TT×Pl = 0 (3.8)
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Pode-se escrever o produto de vetores como uma multiplicação por uma matriz

T×Pl = SPl (3.9)

onde

S=







0 −Tz Ty

Tz 0 −Tx

−Ty Tx 0






(3.10)

Assim a equação 3.8 pode ser escrita como

PT
r EPl = 0 (3.11)

com

E = RS (3.12)

Dividindo-se a equação 3.11 porZrZl tem-se

pT
r Epl = 0 (3.13)

A matriz E é chamada de matriz essencial e estabelece a relação entre a restrição epipolar

e os parâmetros extrínsecos de um sistema estéreo.

3.3.1.2 Matriz Fundamental,F

SejamAl eAr matrizes dos parâmetros intrínsecos (ver equação 3.14) dascâmeras esquerda

e direita respectivamente.

A =







fx γ ox

0 fy oy

0 0 1






(3.14)

Sep̄l e p̄r são os pontos em coordenadas de imagem correspondentes ao pontospl epr em

coordenadas de câmera, tem-se que:

pl = A−1
l p̄l (3.15)

e

pr = A−1
r p̄r (3.16)
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Substituindo-se as equações (3.15) e (3.16) na equação (3.13), obtém-se

p̄T
r Fp̄l = 0 (3.17)

onde

F = A−T
r EA−1

l (3.18)

A matrizF é chamada de matriz fundamental. Similarmente à matriz essencial, ela também

mapeia pontos em linhas epipolares correspondentes. A diferença entre elas é que a matriz

fundamental é definida em coordenadas de imagem ( oupixels) enquanto que a matriz essencial

é definida em termos de coordenadas de câmera. Dessa maneira,se for possível estimar a

matriz fundamental de um número de pontos correspondentes em coordenadas de pixel, pode-

se reconstruir a geometria epipolar sem que seja necessárianenhuma informação acerca dos

parâmetros intrínsecos ou extrínsecos ([TV98]).

3.3.1.3 Algoritmo dos 8 pontos

Dentre os diversos métodos para estimar as matrizes fundamental e essencial, o método

dos 8 pontos é um dos mais citados e mais simples [TV98, LF95].Nessa seção, descrevemos

a idéia do algoritmo através do cálculo da matriz fundamental, o cálculo da matriz essencial

segue de forma análoga.

Assumindo-se que tenhamos estabelecidon pontos correspondentes, pode-se montarn

equações para as 9 variáveis da matriz fundamental,F . Essas equações então formarão um

sistema linear homogêneo. Se pelo menos 8 pontos forem fornecidos esse sistema poderá

apresentar uma solução para os nove elementos deF mas transformados por um fator de es-

cala [LF95]. Se mais que 8 pontos forem fornecidos o sistema torna-se sobre-determinado,

com solução através do método dos mínimos quadrados. Truccoe Verri[TV98] sumarizam o

algoritmo dos 8 pontos:

Apesar de simples, a implementação desse algoritmo deve sercuidadosa, devido a instabi-

lidades numéricas que podem surgir. Procedimentos como o detrazer a origem das imagens

para o centro destas e a normalização dessas coordenadas sãosugeridas por Trucco [TV98]

3.3.1.4 Retificação

A restrição epipolar torna o processo da busca pela correspondência mais simples por

limitá-la a uma busca unidimensional em uma linha epipolar.No entanto como pode ser visto

na figura 3.6 as linhas epipolares não estão alinhadas aos eixos das imagens. Levando-se em



28 CAPÍTULO 3. VISÃO ESTÉREO

Algoritmo 3 Algoritmo dos 8 pontos

Entrada: n pontos correspondentes, comn≤ 8

1. Construa o sistema dado pela equação (3.17) a partir dasn correspondências. SejaA a
matrizn×9 de coeficientes do sistema eA = UDVT a decomposição SVD deA

2. Os elementos deF são os componentes da coluna deV correspondentes ao menor
valor singular deA

3. Para forçar a singularidade, decomponha F:

F = UDVT

4. Iguale o menor valor singular na diagonal deD a 0; SejaD′ a nova matriz obtida

5. A correta estimativa deF, F ′, é dada por

F ′ = UD′Vt

Saída: A matriz fundamental estimada,F ′

consideração que uma imagem é representada digitalmente por um array bidimensional depi-

xels, o processo de matching continua, apesar da restrição epipolar que limita a área de busca,

sendo uma busca num vetor 2D onde variam-se suas duas dimensões.

A retificação procura contornar esse problema determinandoa transformação de cada ima-

gem tal que o par de linhas epipolares conjugadas torne-se colinear e paralelo a um dos eixos

das imagens, geralmente o eixo horizontal, como ilustra a figura 3.7. Dessa maneira, o proce-

dimento para determinar o correspondente de um ponto (i l , j l ) na imagem esquerda limita-se a

uma busca nos pontos da imagem direita que estejam na mesma linha, ou sejajr = j l .

Trucco e Verri, em seu livro texto [TV98], explicitam um método para retificação onde se

tem conhecimento a priori dos parâmetros extrínsecos e intrínsecos do sistema estéreo. Ele

consiste em quatro passos:

• Rotacione a câmera esquerda de maneira a alinhar o epipolo com as linhas horizontais da

imagem

• Aplique a mesma rotação à câmera direita para recuperar a geometria original

• Rotacione a câmera direita porR
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Figura 3.7 Retificação de um par de imagens estéreo

• Ajuste a escala em ambos referenciais de câmera

Outros autores como Zhang [Zha96], por exemplo, conseguem omesmo propósito ape-

nas pela estimação da Geometria Epipolar. Comum a qualquer método está o fato de o par

retificado apresentar diversas coordenadas não inteiras necessitando assim de tarefas de inter-

polação. Outra característica comum é o fato da imagem retificada muitas vezes não apresentar

no plano da imagem todos os pontos da imagem original necessitando ajustes no foco ou re-

dimensionamento das imagens. Um exemplo da operação de retificação é mostrado na figura

3.8.

3.4 Redução de Dados

A fim de prover redução de dados, essencial ao processamento posterior, deve-se utilizar

inicialmente algumas técnicas de processamento de imagenscom esta finalidade. A redução de

dados em estéreo explica-se principalmente pela necessidade dos algoritmos executarem ope-

rações nas imagens inteiras para que seja gerado algum resultado esperado. Sendo as imagens

representadas porarraysde pixelscuja dimensão pode variar, pode haver um grande esforço

computacional envolvido em cada operação. A operação de convolução sobre uma imagem,
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Imagem DireitaImagem Esquerda

Imagem Direita RetificadaImagem Esquerda Retificada

Figura 3.8 Exemplo de par de imagens retificadas

por exemplo, é uma ferramenta básica para operações de filtragem e essa ferramenta, por si só,

demanda grande esforço computacional. Levando em consideração que na maioria das vezes

a convolução é realizada não uma, mas diversas vezes sobre uma determinada imagem, o seu

emprego se torna bastante oneroso. Assim é interessante reduzir ao máximo o tamanho ou re-

gião da imagem em questão pois quanto menor o tamanho da imagem representada, menor será

o tempo necessário para se realizar uma convolução sobre ela. Obviamente, há que se cuidar

para não haver perda da informação essencial a determinadastarefas.

Como citado anteriormente, outro exemplo de alto processamento encontra-se nos algorit-

mos de visão estéreo. Tais algoritmos tratam não só de uma imagem, mas também da busca

pela correspondência em pelo menos duas imagens. Os algoritmos baseados emmatchingpor

área, por exemplo, chegam a apresentar uma complexidade deO(HWDn), ondeH eW corres-

pondem a altura e a largura da imagem respectivamente empixels, D a disparidade máxima e

n o tamanho dotemplate(janela de correspondência). Se essa operação deve ser realizada em

uma imagem de resolução 640x480, por exemplo, o custo computacional será altíssimo e sua

aplicabilidade em tarefas de tempo real, como a proposta nesse trabalho, torna-se nula.

Com o objetivo de melhorar o desempenho de algoritmos, alguns autores propõem uma

redução na quantidade de dados. Um dos esquemas de compactação muito usado é a pirâmide
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gaussiana, proposta por Burt e Adelson [BA83]. A pirâmide gaussiana parte do princípio de

que é uma característica comum em imagens,pixelsvizinhos serem altamente correlacionados.

Assim, ela tenta reproduzir a mesma informação da imagem original através de amostragens

em escalas menores dessa imagem diminuindo a quantidade debits necessários para a repre-

sentação. O resultado da construção da pirâmide gaussiana para a imagem daLenapode ser

observada na figura 3.9.

Figura 3.9 Pirâmide Gaussiana

Outras técnicas comowavelets[Jai89] também provêem boa redução de dados. Porém, há

um custo associado à construção destas estruturas, que podetornar sua construção em tempo

real inviável, a menos que se utilize de arquiteturas dedicadas para o processamento (não é o

nosso caso, devemos usar um PC comum).

Assim, no presente trabalho, utilizamos uma técnica de redução e abstração de dados com

características similares à pirâmide gaussiana, porém muito mais compacta, inspirada em tra-

balho anterior de Gonçalveset all [GOG+00]. No trabalho mencionado, uma estrutura deno-

minada de imagem em multi-resolução e multi-característica (MRMF) é proposta. O núcleo da

idéia de multi-resolução consiste em obter-se várias imagens de tamanhos reduzidos a partir da

imagem original, sendo que cada uma representa um nível de resolução melhor que a imagem

anterior, porém correspondendo a uma superfície menor da imagem original que a imagem

anterior (figura 3.10), diferentemente da pirâmide gaussiana.

A técnicasMRMF citada acima propõe redução na quantidade dos dados necessários para

representação de uma imagem, representando-a em escalas ouníveis diferentes de resolução.

Isso é importante em sistemas de tempo real, como num robô, pois permite diminuir drasti-

camente o tempo de processamento de dados. A diferença maiorestá no fato que aMRMF

representa regiões maiores ou menores em cada sub-imagem produzida e a pirâmide gaussiana

e decomposição porwaveletsrepresenta a cada nível a região inteira da imagem original.
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Figura 3.10 Imagens MRMF



CAPÍTULO 4

Sistema de Detecção de Obstáculos

Nesse capítulo, descrevemos a nossa proposta do sistema de detecção de obstáculos para

uma plataforma robótica. Serão descritas as partes que compõe esse sistema usando uma abor-

dagemtop-down.

4.1 Arquitetura Geral

Em tarefas de navegação, plataformas robóticas móveis empregam informações provenien-

tes de sensores para conhecer o ambiente que as cerca. Em nosso caso de estudo, tal conheci-

mento é importante para que a navegação seja realizada de forma segura, ou seja, a plataforma

deve se movimentar pelo ambiente evitando obstáculos. A figura 4.1 ilustra a arquitetura aqui

proposta para detectar obstáculos com auxílio de informações sensoriais.

Figura 4.1 Arquitetura do sistema
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Percebe-se que o sistema proposto como um todo encontra-se implementado em uma pla-

taforma robótica. Dessa maneira, é necessário que haja recursos computacionais embarcados

nesta. O avanço na tecnologia de fabricação de componentes de computadores contribui para

que esse não seja um problema tão grave como seria a algum tempo atrás. Há vários fabricantes

que comercializam plataformas robóticas com computadoresembarcados (figura 5.1).

O sistema está dividido em três partes ou etapas: Sensores, Percepção e Reação. Os senso-

res são responsáveis por adquirir informações do ambiente no qual o robô está imerso. Nesse

trabalho destacam-se as câmeras como principal sensor, na figura 4.1 as câmeras são mostra-

das em destaque utilizando linhas cheias enquanto sensoresde toque e sonares são mostrados

utilizando linhas tracejadas. Está assim representado devido a este trabalho focar mais na parte

de visão computacional e também porque a plataforma robótica utilizada nos experimentos

(Figura 5.1) ter disponível esses três tipos de sensores.

A percepção é responsável por receber informações vindas dos sensores e enviá-las à parte

responsável pela reação. As informações sensoriais oriundas das câmeras nada mais são que

imagens captadas do ambiente. Essas imagens podem ser manipuladas de tal maneira que se

possa extrair grande quantidade de informações a respeito do ambiente. Como visto, aborda-

mos aqui a capacidade de extrair informações 3D a partir de imagens tomadas de pontos de

visão diferentes para diminuir a probabilidade de choques contra obstáculos. Os dados dos ou-

tros sensores compõem a última instância responsável por salvaguardar o robô, caso o sistema

de visão não consiga detectar um obstáculo. Dentro do contexto de percepção, o módulo de

visão é o responsável por realizar todo o tratamento inicialnas imagens e fornecer mapas de

disparidade à etapa seguinte, de reação.

Na parte de reação, as informações provenientes da percepção são utilizadas para gerar as

ações tomadas pela plataforma robótica. O termo reação é aqui utilizado justamente porque

toda e qualquer ação tomada pelo módulo de controle de ações deve ser criticada pelo módulo

de detecção de obstáculos. Esse módulo recebe informações da etapa de percepção e procura

determinar se existe algum obstáculo que possa interferir na locomoção do robô. Essa infor-

mação poderá ser utilizada pelo controle de ações de pelo menos duas maneiras distintas. A

primeira refere-se a tarefas de autonomia, isto é, o robô, por si só, determina como deverá

se guiar e confia no módulo de detecção para evitar colisões. Asegunda maneira refere-se à

capacidade do controle de ações ser executado por um operador humano. A detecção de obstá-

culos pode manter-se executando como forma de evitar que a inabilidade ou a má intenção do

operador possa vir a determinar movimentos que danifiquem a estrutura do robô.

Um exemplo onde essa última idéia foi empregada é o trabalho de Rudsonet al [Dan05]

onde procura-se prover a usuários remotos a sensação de telepresença. A telepresença é pro-
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posta pela mistura entre cenários virtuais e reais. Um robô móvel equipado com câmeras e

capaz de ser tele-controlado pelos usuários é o responsávelpor enviar informações dos cená-

rios reais, promovendo a sensação de telepresença.

4.2 Visão

Esse módulo da etapa de percepção é responsável por fornecerà etapa seguinte um mapa

de disparidades denso, dado um par de imagens recebidas de umconjunto de câmeras estéreo

paralelo. Esse processo encontra-se dividido em sub-módulos, cujas atribuições vão desde

retirar distorção até o cálculo domatchingpropriamente dito. A subdivisão desse módulo pode

ser visualizada através da figura 4.2.

Figura 4.2 Modulo de Visão
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4.2.1 Pré-processamento

A etapa de pré-processamento consiste de duas etapas, a primeira realizadaofflineé a etapa

de calibração das câmeras. A calibração fornecerá os parâmetros intrínsecos das câmeras que

serão utilizados na segunda etapa. Essa etapa será realizada a cada ciclo de captura das câmeras

e tem por objetivo retirar a distorção barril causada pelas lentes das câmeras.

Diversos métodos para calibração e remoção de distorção podem ser encontrados na lite-

ratura. Um que apresenta facilidade na implementação além de bons resultados é o método

de Zhang [Zha96]. Neste método, são empregadas imagens de umpadrão plano tomadas de

pelo menos 3 pontos de visão diferentes. Relacionando um ponto no plano imagem com o seu

correspondente em coordenadas de mundo tem-se (Equação 4.1):

sm̃= A[R T]M̃ (4.1)

ondem̃= [u,v,1]T e M̃ = [X,Y,Z,1]T são, respectivamente, as coordenadas na imagem e no

mundo de um pontoP representadas por vetores aumentados es um fator de escala.

A partir de um conjunto de equações do tipo da Equação 4.1, pode ser montado um sistema

de equações sobre-determinado que fornecerá as matrizes deRotaçãoR e vetores de transla-

çãoT também conhecidos como parâmetros extrínsecos. Esses não serão importantes neste

trabalho.

Os parâmetros intrínsecos estão representados ao final na matriz A:

A =







fx γ ox

0 fy oy

0 0 1






(4.2)

ondeox e oy são as coordenadas do centro da imagem em pixels,fx e fy os fatores de escala

nos eixos x e y respectivamente, eγ a distorção do ângulo formado pelos eixos [Nog05].

O método de Zhang também fornece os coeficientes de distorçãoque modelam a deforma-

ção em formato de barril nas imagens reais. Esse modelagem pode ser analisada na Equação

4.3:






xp

yp

1






= A







xd

yd

1






(4.3)

Essa equação descreve a coordenada em pixels dada pelo vetor[xp yp 1]T em função da

matriz de parâmetros intrínsecosA e do vetor[xd yd 1]T .
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Esse último vetor representa a coordenada distorcida da projeção de um pontoP= [Xc Yc Zc ]T

em coordenada de câmera.







xd

yd

1






=
(

1+k1r2 +k2r4)
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Yc
Zc

1






(4.4)

ondek1 ek2 são os coeficientes de distorção que são calculados pelo método de Zhang e

r2 =

(

Xc

Yc

)2

+

(

Yc

Zc

)2

(4.5)

r4 = (r2)2 (4.6)

.

A partir dessas equações, é possível calcular a distorção esperada e a partir desta corrigir

a distorção das imagens vindas das câmeras. Tal cálculo torna-se possível pelo conhecimento

dos parâmetros intrínsecos obtidos no módulo de calibração. Essa etapa onde se calcula os

parâmetros necessários não afeta, no entanto, o desempenhojá que é feitaoffline. E como se

trata de parâmetros que dependem exclusivamente dohardwaredas câmeras, pode ser obtida

em um outro PC utilizando ferramentas já disponíveis na internet. Neste trabalho, utilizamos

como base um kit de calibração implementado em Matlab®e disponível na Internet [Bou].

4.2.2 Multiresolução

Como citado, um sistema de processamento de imagens estéreonormalmente requisita

grande poder e tempo de processamento. Isso acontece devidoà própria natureza dos algo-

ritmos empregados e também devido ao grande volume de dados que um par de imagens de

dimensões elevadas carrega. Tais restrições dificultam a tarefa de realizar visão estéreo em

tempo real. A redução dos dados é uma das chaves para diminuição do tempo exigido para

o processamento de um par de imagens estéreo. O sistema aqui exposto propõe realizar essa

redução quebrando uma imagem individual de dimensões H×W pixels em cinco imagens de

dimensões w×h pixels, representando a imagem original em diferentes resoluções. Dá-se o

nomemultiresoluçãoà técnica de obter imagens de múltiplos níveis de resolução,o que pode

ser observado na figura 4.3.

A imagem de maior resolução corresponde à região central da imagem real (equivalente

à fóvea) e a de menor resolução captura uma região maior da imagem real (incluindo toda a
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Figura 4.3 Construção de Imagens em multiresolução

periferia da visão). No nível de maior resolução, o processode obtenção da imagem reduzida

é simplesmente a extração direta da porção central da imagemoriginal. Para os demais níveis

de resolução, isso é feito de maneira diferente. Cada imagemreduzida será formada por um

processo de amostragem de pixels combinada a uma operação demédia sobre alguns dos pixels

da vizinhança do escolhido. Isso é feito deslocando-se uma máscara de dimensõesh×h pela

região de interesse a intervalos deh pixels na horizontal eh pixels na vertical. Na primeira

amostragem, centra-se a máscara em um pixelP1, na próxima amostragem, em um outro pixel

P2 distante horizontalmenteh pixels deP1 e assim por diante, até que se obtenha a imagem

nesse nível. Para evitar o efeito indesejado de ruídos na aquisição da imagem reduzida, faz-se

uma média entre o pixel-alvo (P(x,y)) e os pixels de sua vizinhança horizontal (P(x + subh, y)

eP(x - subh, y)) e vertical (P(x, y - subh)eP(x, y + subh), ondesubhé o piso de um terço do

valor da dimensãoh.

Ao utilizar a técnica de multi-resolução apresentada acimapara a tarefa de detecção de

obstáculos, conjecturamos que o interesse neste tipo de tarefa deva se concentrar nos níveis de

resolução mais grosseiros, que retratam porções maiores dacena, de preferência o nível mais

grosseiro retratando toda a cena. Note que isso implica que,neste nível de resolução, a percep-

ção de detalhes seja muito ruim. A base dessa conjectura podeser explicada de forma simples
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e é inspirada de certa forma no sistema visual humano. Ou seja, apesar dos outros níveis (mais

próximos ao centro da retina) apresentarem partes da cena com uma riqueza maior de detalhes,

eles representam porções menores da cena, ficando, portanto, limitados para a tarefa de detec-

ção de obstáculos aplicada à navegação. Neste tipo de tarefa, quanto mais ampla for a visão do

ambiente, maior será a probabilidade de encontrar regiões livres, principalmente se esta estiver

na periferia do campo visual. E, como se trata de um robô com umcerto porte, regiões livres de

um certo porte devem ser buscadas. Note que a perda de um objeto no meio do caminho pode

ocorrer. Porém, quando o robô chegar a uma determinada distância deste, o mesmo certamente

ocupará uma região grande o suficiente para poder ser detectado. A importância do método de

multi-resolução, no contexto desse trabalho, encontra-sena redução de dados e assim na redu-

ção do custo computacional, além do fato que, ao diminuir a resolução da imagem, diminuem

as áreas sem textura melhorando substancialmente os resultados do algoritmo estéreo.

4.2.3 Matching e Filtragem

Nesse módulo, as imagens agora reduzidas são utilizadas para calcular um mapa de dispa-

ridade estéreo. Esse mapa é calculado determinando-se a correspondência entre pixels e pode

ser gerado de diversas maneiras como discutido na seção 3.2.Como visto, geralmente se divide

os métodos de correspondência estéreo em métodos locais e métodos globais. Para a tarefa de

detecção de obstáculos mapas de disparidade só serão factíveis se métodos locais forem usados

([SMM04]). Esses métodos empregam algoritmos que associamvalores de disparidade a cada

pixel baseando-se em critérios de similaridade na vizinha desse pixel. Tais algoritmos apre-

sentam uma estrutura regular de execução, o que permite que sejam implementados métodos

computacionais de modo eficiente. Os critérios de similaridade mais comumente encontrados

são mostrados na Tabela 4.1.

Por sua vez, os algoritmos que implementam métodos globais conseguem calcular dispa-

ridades minimizando uma função de custo global e conseguem produzir mapas de disparidade

mais precisos se comparados ao métodos globais como é provado no trabalho de Scharstein,

Szeliski e Zabih [SSZ01]. Entretanto, essa classe de algoritmos globais executam grande quan-

tidade de cálculos de alta complexidade o que torna o seu custo computacional alto inviabili-

zando sua utilização em tarefas em tempo real.

A escolha por algoritmos locais é então natural. E dentre os algoritmos locais, escolhemos

aqueles baseados em área por fornecerem um mapa de disparidade denso ao contrário dos algo-

ritmos baseados em características. Os algoritmos baseados em otimização foram descartados

pela facilidade de implementação que os algoritmos baseados em área apresentam. Neste traba-
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lho, aplicam-se os algoritmos estéreo locais baseados em área em um par estéreo capturado na

forma padrão, ou seja, os eixos óticos são paralelos e as linhas epipolares são paralelas ao eixo

horizontal do sistema de referência das imagens. Caso essa proposição não possa ser aceita, o

procedimento de retificação do par estéreo pode ser realizado como descrito na seção 3.3.1.4.

O módulo de filtragem descrito na figura 4.2 trabalha aplicando um filtro média a cada

par de imagens que chega. Esse filtro através de uma janela centrada em cada pixel captura

a intensidade dos pixels em sua vizinhança calculando o valor média de intensidade. Cada

imagem é normalizada subtraindo-se cada pixel pelo seu valor médio correspondente. Tal

operação permite compensar diferenças de iluminação do ambiente e também diferenças entre

as câmeras utilizadas.

As imagens normalizadas são então enviadas ao módulo dematching. Neste módulo, é

aplicado o algoritmo de correspondência estéreo utilizando como critério de similaridade a

função SAD. Essa função foi escolhida por seus resultados, numa fase de testes, apresentarem

equilíbrio entre resultados confiáveis e custo computacional baixo. Não obstante outras fun-

ções podem ser utilizadas como SSD, NCC e funções não paramétricas como Rank e Census

[SMM04] referenciadas na tabela 4.1.

Os algoritmos de filtragem ematchingcitados podem ser encontrados na literatura cientí-

fica [GW00, Jai89] onde são descritos com um nível maior de detalhes. Claro, notamos que os

algoritmos podem ter melhor performance se algumas otimizações simples forem realizadas.

Critério de Similaridade Definição

Correlação Cruzada Normalizada (NCC) ∑u,v(I1(u,v)−Ī1).(I2(u+d,v)−Ī2)
√

∑u,v(I1(u,v)−Ī1)
2
.(I2(u+d,v)−Ī2)

2

Soma dos quadrados das diferenças (SSD)∑u,v (I1(u,v)− I2(u+d,v))2

SSD normalizada ∑u,v

(

(I1(u,v)−Ī1)
√

∑u,v(I1(u,v)−Ī1)
2
−

(I2(u+d,v)−Ī2)
√

(I2(u+d,v)−Ī2)
2

)2

Soma absoluta das diferenças (SAD) ∑u,v|I1(u,v)− I2(u+d,v) |

Rank ∑u,v(I ′1(u,v)− I ′2(u+d,v))

Census ∑u,v(HAMMING(I ′1(u,v) , I ′2(u+d,v)))

I ′k = BITSTRINGm,n
(

I ′k(m,n) < I ′k(u,v)
)

Tabela 4.1 Critérios de similaridade utilizados em algoritmos estéreo locais
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4.2.3.1 Otimização do código implementado

O cálculo da função SAD é a tarefa que consome mais tempo no módulo estéreo. Algumas

estratégias propostas por Stefano, Marchionni e Mattoccia[SMM04] podem ser aplicadas para

evitar cálculos redundantes e assim melhorar o desempenho nesse módulo.

SejaSAD(x,y,d) o cálculo da função SAD entre uma janela de tamanho(2n+1)×(2n+1),

cujo centro está nas coordenadas(x,y) da imagem esquerda e cuja janela correspondente na

imagem direita está centralizada em(x+d,y):

SAD(x,y,d) =
n

∑
i, j=−n

|L(x+ j,y+ i)−R(x+d+ j,y+ i)| (4.7)

Pode-se inferir queSAD(x,y+1,d) pode ser obtida deSAD(x,y,d) como segue

SAD(x,y+1,d) = SAD(x,y,d)+Ω(x,y+1,d) (4.8)

com

Ω(x,y+1,d) =
n

∑
j=−n

|L(x+ j,y+n+1)−R(x+d+ j,y+n+1)|

= −
n

∑
j=−n

|L(x+ j,y−n)−R(x+d+ j,y−n)| (4.9)

representando a diferença entre a linha superior e a inferior da janela dematching. A função

Ω(x,y+1,d) também pode ser obtida deΩ(x−1,y+1,d) como

Ω(x,y+1,d) = Ω(x−1,y+1,d)

+|L(x+n,y+n+1)−R(x+d+n,y+n+1)|

−|L(x+n,y−n)−R(x+d+n,y−n)|

−|L(x−n−1,y+n+1)−R(x+d−n−1,y+n+1)|

+|L(x−n−1,y−n) = R(x+d−n−1,y−n)| (4.10)

O resultado dessa otimização no algoritmo pode ser melhor entendido observando-se a

figura 4.4 que mostra em destaque os pixels envolvidos no processo.

Utilizando essas equações, torna-se possível melhorar o desempenho do algoritmo já que o

número de operações independe do tamanho da janela dematchingutilizada, já que apenas 4

operações elementares são necessárias para se obter a SAD emcada novo pixel.
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y+1
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Figura 4.4 Pixels da imagem esquerda envolvidos nomatching

Uma melhora na execução da filtragem também é possível. Considere a imagem esquerda,

e uma janela de arestaN = 2n+1 a média será dada por

µ(x,y) =
1

N2

n

∑
i, j=−n

L(x+ j,y+ i)

=
1

N2S(x,y) (4.11)

Então pode-se desenvolver

S(x,y+1) = S(x,y+1) = S(x,y)+ΩS(x,y+1) (4.12)

ΩS =
n

∑
j=−n

(L(x+ j,y+n+1)−L(x+ j,y−n)) (4.13)

ΩS = ΩS(x−1,y+1)+L(x+n,y+n+1)−L(x+n,y−n)

−L(x−n−1,y+n+1)+L(x−n−1,y−n) (4.14)



4.3. DETECÇÃO DE OBSTÁCULOS 43

O resultado dessa otimização para o cálculo da média de uma imagem pode ser melhor

visualizado na figura 4.5.

n x0 2n
0

n

2n

fim_area

y+1

fim_area

Figura 4.5 Pixels envolvidos no cálculo da média

4.3 Detecção de Obstáculos

De acordo com a figura 4.1, após o processamento realizado pelo módulo de visão, as

informações provenientes das câmeras são enviadas junto a informações dos outros sensores se

estes existirem para um módulo de detecção de obstáculos. Nesse trabalho, classificaram-se os

obstáculos em três categorias como mostrado na figura 4.6

O sistema de detecção usando visão estéreo preocupa-se principalmente com o tipo de

obstáculos 1. O tipo 3 apesar de também aparecer na imagem capturada não caracteriza risco

ao robô por estar em uma posição acima do ponto mais alto da estrutura do robô. Esse tipo de

obstáculo também não é muito comum em tarefas interiores (outarefasindoor) e muito menos

em tarefas exteriores (ou tarefasoutdoor). O tipo de obstáculo 2, no instante mostrado na

figura 4.6, não aparece na cena capturada. Mas se o robô estivesse se movimento seguindo uma

linha reta, por exemplo, no sentido de se aproximar do obstáculo este apareceria num instante

anterior ao do mostrado na figura.

Para contornar esse tipo de problema, o sistema de detecção de obstáculos confiará num

esquema paralelo/hierárquico de percepções a fim de proteger a integridade do dispositivo ro-

bótico no qual está implementado. Este esquema é bastante simples e pode ser resumido assim:
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3
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H

Figura 4.6 Tipos de obstáculos considerados

o topo das tarefas de detecção confiará em dados visuais vindos do módulo respectivo, en-

quanto isso os dados de sonar são constantemente monitorados a fim de proteger de falhas no

sistema visual, e se em último caso o choque ocorra, sensoresde toque determinarão que o robô

encontrou um obstáculo e enviará essa informação para o módulo de controle de movimentos

de modo que ação seja realizada, por exemplo desligar o robô afim de poupar energia ou tentar

deslocar o robô para um situação anterior ao choque.

O comportamento das ações de detecção utilizando sensores de toque é direta e não será dis-

cutida aqui. Os sensores de ultra-som são bastante empregados e o trabalho de Abner [Sou07]

serve como um bom exemplo de como eles podem ser utilizados.

Para detecção de obstáculo utilizando câmeras, é processada a entrada recebida do módulo

de visão. Essa entrada constitui-se num mapa de disparidadeem uma resolução diminuída

(nível mais grosseiro). Nesse mapa de disparidade, determina-se uma série de linhas paralelas

ao eixo X da imagem como mostrado na figura 4.7.

Referimo-nos a essas linhas como linhas determinantes. Tais linhas são extraídas reali-

zando operação de média na vizinhança de linhas escolhidas da metade inferior da imagem e

espaçadas igualmente até o final da imagem. A justificativa desta abordagem é que o centro das

imagens correspondem ao ponto mais alto do robô e dessa maneira só é necessário preocupar-

se com obstáculos até essa altura, como mostrado na figura 4.6. Os valores de disparidades

dessas linhas são extraídos compondo uma série de vetores que representam a profundidade da

cena na altura que aquela linha representa, como mostrado nafigura 4.8.

Às contribuições parciais de cada vetor são adicionados pesos, maiores para a linha mais
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H

Figura 4.7 Imagem contendo linhas Determinantes

linha1
linha2
linha3
linha4
linha5

Figura 4.8 Profundidade da cena nas linhas determinantes
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próxima da linha inferior da imagem e diminuindo a medida se afasta da base da imagem.

Então, estes valores são somados produzindo um vetor de estimativa de profundidade da cena

como ilustrado no gráfico da figura 4.9.

Estimativa de Profundidade

Figura 4.9 Estimativa da profundidade da cena

Neste gráfico, retirando-se as contribuições mais externasque não representam profundi-

dade (vide figura 4.4), pode-se determinar áreas onde a profundidade é mais alta. O mapa de

disparidade representa áreas mais distantes do ponto de observação com um nível em escala de

cinza mais baixo. Exemplo disso é a parte mais esquerda do gráfico mostrado na figura 4.9. O

restante, onde a profundidade é mais baixa, é considerados como possíveis obstáculos e essa

informação é enviada ao módulo responsável pelo controle demovimentação do robô.

A idéia defendida então é que o módulo de detecção de obstáculos funcione como um

auxiliar e um supervisor para o módulo de controle de movimentos. Seu funcionamento critica

as ações do módulo de controle de movimentos e o auxilia para que a integridade da estrutura

física do robô seja preservada na medida do possível evitando áreas onde possíveis obstáculos

são determinados.



CAPÍTULO 5

Experimentos

Neste capítulo, a estrutura descrita no capítulo anterior éverificada através da execução

de experimentos. Observe que pretendemos relacionar cada capítulo a uma parte do sistema.

Como plataforma de testes, utilizamos um robô comercial adquirido no mercado, descrito a

seguir.

5.1 A Plataforma Robótica

Galatéia é o apelido dado ao robô (ou “à” robô) modelo Pioneer3AT fabricado pela empresa

americada ActivMedia Robots e utilizado nesse trabalho. Sua plataforma é constituída de uma

base montada sobre quadro rodas. Internamente Galatéia possui um computador embarcado,

tipo PC, com processador Pentium III 850 MHz, com 128MB de RAM, processando sobre

uma placa mãe, incluindo placa de vídeo e de rede inernas (ouonboard). Galatéia também é

equipada com um placa de rede sem fio - Wireless CISCO.

Esse modelo de Robô é equipado com um sistema de odometria (usandoencoders) e com

sonares e sensores de toque funcionando como sensores primários. Possui 4 motores que acio-

nam as rodas como atuadores. Toda a informação sobre leituras desses sensores e comandos de

acionamento pode ser manipulada mediante uma interface de comandos, uma API (Application

Programming Interface), chamada Aria provida pelo fabricante. Essa API faz a interface entre

o alto nível do PC embarcado e um microcontrolador responsável pelo baixo nível dos sensores

e atuadores. O robô Galateia é mostrado na figura 5.1.

A arquitetura de software descrita nos capítulos anteriores, e base para a obtenção dos resul-

tados expostos neste, foi implementada no sistema operacional de código aberto GNU/Linux

previamente instalado no PC embarcado. Para essa implementação utilizou-se a linguagem de

programação C++ através do uso do editor de textos VIM e do compilador GCC. Para obten-

ção das imagens foi utilizado odriver de software livre SPCA não oficial para as webcams NX

Ultra da CreativeLabs além da API nativa do Video for Linux desse sistema operacional. A ge-

ração de gráficos apresentados neste documento foi obtida com o auxílio do aplicativo também

de software Livre GnuPlot.
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Figura 5.1 Robô Galatéia equipada com câmeras dispostas paralelamente

5.2 Correção de Distorção

A correção de distorção implementada no módulo de pré-processamento depende intima-

mente do cálculo dos parâmetros intrínsecos das câmeras utilizadas. Esses parâmetros são

calculados utilizando o método de Zhang para calibração. Nesse método uma série de imagens

de um padrão são capturadas, como mostrado na figura 5.2.

Figura 5.2 Imagens utilizadas na calibraçãooffline

A outra tarefa executada pelo módulo de pré-processamento érealizada a cada vez que as

imagens são capturadas. As figuras 5.3 e 5.4 apresentam resultados obtidos com esse módulo.

Como pode ser observada, a correção é benigna no sentido de eliminar a distorção causada
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Figura 5.3 Imagem da cena 1 com distorção e após a correção da distorção

Figura 5.4 Imagem da cena 2 com distorção e após a correção da distorção
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no processo de captura das imagens, mas como efeito colateral alguns pontos que são mostrados

na figura com distorção são projetados fora do espaço da imagem corrigida.

5.3 Matching estéreo

O núcleo do sistema de detecção de obstáculos proposto encontra-se no processo demat-

chingestéreo. Como citado, neste trabalho, escolhemos o algoritmo local baseado na função

SAD para implementar. Como forma de testar o módulo dematching, nós aplicamos inicial-

mente o algoritmo à figura de referência utilizada nos trabalhos de visão estéreo (figura 5.5) e

obtivemos os resultados mostrados na figura 5.6.

Figura 5.5 Imagem de Tsukuba e seu mapa de disparidades

Figura 5.6 Mapa de disparidade usando como imagem de referência esquerda e direita respectivamente

Utilizamos então uma outra imagem muito referenciada em trabalhos envolvendo técnicas

de visão estéreo. Essa imagem, conhecida comomap, e seu mapa de disparidade são mostrados

na figura 5.7.
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Figura 5.7 Imagemmape o mapa de disparidades correspondente

Ao aplicarmos o algoritmo dematchingtomando como imagem de referência a imagem

esquerda obtivemos o resultado explicitado na figura 5.8.

Figura 5.8 Mapa de disparidade obtido usando algoritmo SAD sobre a imagemmap

Na seção (4.2.3.1) foram discutidas estratégias para melhorar o desempenho dos algoritmos

para calcularmatchinge a média sobre uma imagem. Para ilustrar o ganho no desempenho,

aplicamos a média sobre a imagem de Tsukuba na resolução de 384x288 utilizando vários

valores de raio. Os resultados obtidos podem ser vistos na figura 5.9.

Como discutido na seção (4.2.3.1), o ganho no desempenho garante que, independente

do tamanho do raio da máscara utilizada, o tempo de execução mantém-se estável. A tabela

5.1 justificativa essa afirmativa. Apesar do processo de medida do tempo ser influenciado

pelo escalonamento de processos do sistema operacional, osresultados estão de acordo com o

previsto.

5.4 Multi-resolução

Para testar o esquema da multi-resolução, aplicamos essa técnica a uma imagem numa

resolução de 294x294 gerando sub-imagens na resolução de 32x32. Depois, em cima de cada
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raio = 3

raio = 21

raio = 6 raio = 9

raio = 15 raio = 18

Figura 5.9 Filtros media aplicados a imagem de Tsukuba

raio tempo de execução (ms)
3 0,07
6 0,08
9 0,09
15 0,08
18 0,09
21 0,08

Tabela 5.1 Ganho no desempenho no cálculo da média
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nível de resolução foram aplicados filtros como ilustrado nafigura 5.10.

Figura 5.10 Filtragem sobre imagens em multiresolução

O tempo de execução de cada operação foi medido. A tabela 5.2 compara esses tempos com

o tempo necessário para realizar a mesma operação se a imagemoriginal fosse usada. Esses

resultados demonstram um ganho substancial de desempenho ao se utilizar a multi-resolução.

Etapa Multiresolução (µs) Original (µs)

Multiresolução 244 –
Gaussiano 584 10480
Gradiente 1169 21020
Laplaciano 579 10506
Movimento 62 5355
Total 2638 47361

Tabela 5.2 Resultados obtidos

5.5 Detecção de Obstáculos

Visando testar o módulo de detecção de obstáculos, foram realizados três experimentos,

que serão descritos a seguir. Um deles usa imagens sintéticas e outros dois com imagens reais,

fornecidas por Galateia.
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5.5.1 Experimento 1 de detecção de obstáculos

Neste primeiro experimento realizado, utilizamos um cenário virtual para os primeiros tes-

tes da arquitetura proposta. Na figura 5.11 apresentam-se imagens esquerda e direita de uma

cena virtual e o mapa de disparidades calculado em multi-resolução.

Figura 5.11 Imagens esquerda, direita e mapa de disparidade em multiresolução do experimento 1

As linhas determinantes são extraídas, como se pode observar na figura 5.12

disparidade

linha1
linha2
linha3
linha4
linha5

largura

altura

disparidade

Figura 5.12 Linhas determinantes extraídas experimento 1

A soma ponderada expressa a estimativa da profundidade comomostrado na figura 5.13.

Ao observar a figura, torna-se claro o contorno das superfícies dos obstáculos. Podemos assim

notar que a área mais à esquerda da figura representa o caminhomais seguro a ser seguido e

a área central é a área que deverá ser evitada, devido à presença de obstáculos ali. A decisão

então será tomada pelo controle de movimentos.
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pr
of

un
di

da
de

largura

Estimativa de Profundidade

Figura 5.13 Estimativa da profundidade do experimento 1

5.5.2 Experimento 2 de detecção de obstáculos

A figura 5.14 mostra imagens esquerda e direita, agora de uma cena real adquirida com as

câmeras de Galateia. É mostrado também na mesma figura o mapa de disparidades correspon-

dente, calculado em muti-resolução.

Figura 5.14 Imagens esquerda, direita e mapa de disparidade em multiresolução do experimento 2

As linhas determinantes são extraídas, como pode ser visto na figura 5.15

A soma ponderada expressa a estimativa da profundidade, como mostrado na figura 5.16.

Com essa estimativa, é possível visualizar a área central das imagens como potencial obstáculo

e informar isso ao controle de movimentos.

5.5.3 Experimento 3 de detecção de obstáculos

Nesse experimento mais uma cena é tomada em dois pontos de visão diferentes pela robô

Galatéia. A figura 5.17 apresenta essas imagens e o mapa de disparidades calculado em muti-

resolução.
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disparidade

linha1
linha2
linha3
linha4
linha5

largura

altura

disparidade

Figura 5.15 Linhas determinantes extraídas experimento 2

pr
of

un
di

da
de

largura

Estimativa de Profundidade

Figura 5.16 Estimativa da profundidade do experimento 2

Figura 5.17 Imagens esquerda, direita e mapa de disparidade em multiresolução do experimento 3
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disparidade

linha1
linha2
linha3
linha4
linha5

largura

altura

disparidade

Figura 5.18 Linhas determinantes extraídas experimento 3

As linhas determinantes são extraídas, como pode ser visto na figura 5.18

A figura 5.19 ilustra a estimativa da profundidade da cena em questão. Comparando-se

visualmente essa estimativa com as imagens, pode-se perceber que a estimativa está correta,

ao perceber na parte central da imagem um objeto mais próximoenquanto que na periferia

esquerda encontra-se a profundidade menor, denunciando o caminho mais seguro a ser seguido.

Essas informações são então enviadas ao módulo de controle afim de que uma decisão possa

ser tomada.

pr
of

un
di

da
de

largura

Estimativa de Profundidade

Figura 5.19 Estimativa da profundidade do experimento 3
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Conclusão e perspectivas

A utilidade da robótica e sua presença nos dias atuais são inqüestionáveis. A atração sobre

robôs passou dos contos de ficção científica, até chegar às indústrias, lares e outras aplicações,

graças aos esforços da comunidade científica. Essa comunidade costuma dividir sua atenção

sobre os robôs manipuladores e robôs móveis. Robôs manipuladores estão presos a um raio

de atuação limitado enquanto os robôs móveis conseguem navegar em um ambiente sem que

esteja atrelado a nenhuma base fixa. Essa característica justificou todo o interesse dessa dis-

sertação. Para atingir esse objetivo os robôs móveis dependem do conhecimento do ambiente

no qual está imerso. Esse conhecimento pode ser fornecido oucomputado pelo próprio robô.

As informações acerca do ambiente possibilitam que o robô selocalize, bem como determine

uma rota segura de um ponto a outro do ambiente. A essa navegação utilizando uma rota se-

gura chamou-se aqui de navegação segura. Para que esse objetivo seja atingido a tarefa de

determinar obstáculos é essencial.

6.1 Discussões e contribuições

Neste trabalho, abordamos o problema de navegação robusta,deixando à parte a tarefa

de localização. Localização é o escopo de outros trabalhos em andamento correntemente no

Laboratório Natalnet-DCA. Para isso, como contribuição principal deste trabalho, propomos

um sistema de navegação segura que se fundamenta numa estratégia gulosa, ou seja, levando

em consideração somente a informação atual, baseado principalmente em visão computacio-

nal estéreo. A visão estéreo possibilita a noção de profundidade calculada a partir de imagens

tomadas de uma mesma cena sob pontos de observação diferentes. Então, a detecção de obs-

táculos nada mais é que determinar pontos do ambiente muito próximos do robô, a partir do

produto principal das técnicas de visão estéreo, o mapa de disparidades.

Os algoritmos de visão estéreo, em geral, demandam grande poder computacional acarre-

tando problemas para que sua implementação fosse feita numaplataforma robótica. No sistema

proposto aqui, contornamos esse problema escolhendo uma classe de algoritmos estéreo locais,

por serem estes mais rápidos que os métodos globais. Dentre os algoritmos locais, usamos o
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método da Soma das Diferenças Absolutas (SAD) aplicado em cima das imagens normalizadas

através de média simples.

Os algoritmos de visão e de média foram implementados de uma maneira eficiente e, ainda

para aumentar a velocidade destes, as imagens foram submetidas ao método da multi-resolução,

por nós reimplementado, com otimizações, a partir da sua versão original [GOG+00]. Este mé-

todo gera sub-imagens em níveis de resolução diferentes e que, juntas, representam a imagem

original, mas com uma redução substancial no volume de informação armazenada.

A partir dos resultados dos experimentos realizados, foi possível constatar que a união de

algoritmos de visão estéreo com um algoritmo de redução e abstração de dados, como a multi-

resolução empregada no sistema proposto, torna factível a tarefa de detecção de obstáculos em

tempo real. Todo o processamento necessário, envolvendo desde a redução, cálculo estéreo,

até a detecção propriamente dita, pode ser realizado na janela de tempo de aquisição (entre

aquisição de um quadro e do próximo).

As partes de implementação computacional e escrita desse documento foram realizadas

utilizando-se somente software livre. Essa iniciativa mostrou-se eficaz podendo ser adotada em

outros projetos o que diminui o custo com aquisição de licenças de software proprietário.

6.2 Perspectivas

Diversas métricas deverão ser testadas para se efetuar um melhor estudo sobre o custo×

desempenho no processo dematchingestéreo usado. Deverão ser realizados mais experimen-

tos, variando o tamanho das imagens, as máscaras utilizadase o espaço de busca a fim de

conseguir um aumento na velocidade de execução aliado a uma melhor definição dos mapas de

disparidade.

Como sugestão para trabalhos futuros sugerimos a implementação dos algoritmos demat-

ching beneficiando-se das instruções SIMD (Single Instruction Multiple Data) presentes em

qualquer processador mais moderno. Essa implementação deverá ser feita em linguagemas-

semblypara se beneficiar do paralelismo que pode ser conseguido ao se usar algoritmos estéreo

baseados em área.

6.3 Publicações

No decorrer da pesquisa que culminou nesse documento foram publicados alguns artigos,

a saber:
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