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RESUMO

Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um sistema robótico para a 
estimação da pose de um objeto com faces planas em um ambiente não estrutura-
do, assumindo que o sistema também deverá realizar atividades de mapeamento, 
localização e navegação. Para alcançar o objetivo proposto foi desenvolvido um 
sistema estruturado em 3 módulos: a)  exploração e planejamento de trajetórias; b) 
mapeamento e localização; c) estimação da pose de um objeto com faces planas.

Para a exploração e planejamento de trajetórias de trajetórias adotamos uma 
arquitetura híbrida que assume aspectos baseados em planejamento para trajetó-
rias globais e um sistema baseado em comportamento para trajetórias locais.

Na tarefa de mapeamento e localização foi utilizado o CoreSLAM, um método 
baseado em sensor laser, que prioriza operações inteiras na integração das leituras 
do sensor ao mapa, e utiliza filtro de partículas para estimação da pose do robô.

Para a estimação da pose do objeto, foi desenvolvido um sistema para a esti-
mação robusta de uma transformada homográfica H fazendo uso dos algoritmos de 
Transformação Linear Direta (DLT) e RANSAC. Pares de pontos extraídos através 
de características SURF (Speed-Up Robust Feature) da cena observada pelo robô 
e das imagens das faces do objeto são utilizados como entrada para o RANSAC. 
Com H satisfatoriamente estimada alcançamos a rotação através da decomposição 
homográfica e a translação através do sensor de profundidade do Microsoft Kinect.

Palavras-chave: Planejamento de trajetórias, mapeamento e localização, SLAM, 
estimação e decomposição homográfica.

ABSTRACT

This paper presents the development of a robotic system for estimating the 
pose of an object with flat faces in an unstructured environment, assuming that 
the system must also perform activities of mapping, localization and navigation. To 
achieve our objective we developed a system structured in three modules: a) ex-
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ploration and path planning; b) localization and mapping; c) pose estimation for an 
object with flat faces.

For exploration and path planning we adopted a hybrid architecture that has 
deliberative aspects to global path planning and a behavior based system to local 
path planning.

CoreSLAM was used in the task of mapping and location, it is a system based 
on laser sensor and prioritizes integer operations when integrating sensor readings 
to the map, it also uses a particle filter to estimate the robot’s pose.

In the object pose estimation stage, a system was developed for robust esti-
mation of a homography (H) using Direct Linear Transformation (DLT) and RANSAC 
algorithms. Couples of points extracted by SURF features of the scene observed by 
the robot and images of the faces of the object are used as input to RANSAC. With 
H satisfactorily estimated we decompose it and achieve the rotation, the translation 
is detected by the depth sensor of the Microsoft Kinect.

Keywords: Path planning, localization and mapping, SLAM, homography estima-
tion, homography decomposition.

INTRODUÇÃO

Atualmente robôs não se limitam apenas a realização de tarefas industriais e 
cada vez mais há uma maior interação desses sistemas com a sociedade. Porém 
para que tais agentes robóticos possam avançar nessa interação é necessário que 
eles estejam preparados para operar de forma autônoma em ambientes desestru-
turados. Em tais ambientes não há informação prévia sobre topologia e obstáculos, 
tanto estáticos quanto dinâmicos, o que dificulta o alcance da autonomia.

Para efeitos práticos, os sistemas autônomos não realizam apenas tarefas re-
petitivas, mas também interagem com seu ambiente, podendo explorá-lo e adaptar-
-se a mudanças, sempre visando executar uma dada tarefa com o mínimo de inter-
venção humana. É considerado autônomo um sistema robótico capaz de realizar 
tarefas como operações de busca e salvamento, transporte de objeto e pessoas, 
manipulação de materiais radioativos, entre outras, em ambientes desestruturados 
ou semiestruturados sem intervenção humana. Para realizar essas tarefas o siste-
ma deve, entre outras atividades: a) mapear o ambiente ao seu redor, b) planejar 
sua trajetória e c) manipular objetos do ambiente onde está situado (Murphy, 2000; 
Latombe, 1991).

O processo do planejamento de trajetórias permite que o robô partindo de uma 
posição e orientação (pose)  alcance uma pose , evitando colisões com obstáculos 
e respeitando as restrições cinemáticas do robô. Este processo está intimamente 
relacionado com o mapeamento e a localização em ambientes desestruturados, 
uma vez que é tanto o mapa quanto a pose do robô neste mapa são elementos 
básicos de qualquer método de planejamento de trajetória.

No processo de mapeamento o robô tem de criar um mapa do ambiente com 
base em sua informação sensorial, para isso robô deve saber onde está localizado 
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já que os dados percebidos pelos sensores devem ser integrados ao mapa em uma 
dada posição e orientação. Por outro lado, um robô só pode calcular onde ele está 
localizado se este tiver algum tipo de mapa ou representação do mundo. Quando 
um robô está situado em um ambiente desconhecido, ele não tem um mapa inicial 
nem qualquer ideia de onde está localizado. Neste contexto, o robô deve criar um 
mapa e ao mesmo tempo localizar-se dentro deste mapa. Este processo é co-
nhecido como o problema do mapeamento e localização simultâneos, ou SLAM 
(Simultaneos Localization and Mapping), considerado um dos problemas mais de-
safiadores em robótica móvel e que é uma das primeiras etapas a serem resolvidas 
na concepção de robôs móveis autônomos, (Milford, 2008).

Já a manipulação de objetos é o meio pelo qual robôs modificam o estado do 
ambiente ao seu redor, mesmo quando consideramos a manipulação de objetos 
conhecidos, tal tarefa pode tornar-se complexa caso a informação que caracteriza 
esses objetos é incompleta ou está sujeita a ruídos, o que geralmente ocorre em 
ambientes desestruturados.

A estimação da pose dos objetos a serem manipulados é uma das principais 
etapas a serem vencidas na tarefa manipulação, mesmo em ambientes semiestru-
turados, como é o caso de ambientes inteligentes. Muitas vezes as informações for-
necidas por tais ambientes não apresentam a acurácia satisfatória para a execução 
da tarefa, como é o caso dos sistemas de localização de objetos apresentados em 
(López et al., 2011; Lorincz and Welsh, 2006; Stoleru and Stankovic, 2004; Yeda-
valli et al., 2005) que alcançam precisão de aproximadamente 2 metros relativa à 
posição do objeto, porém não apresentam nenhuma informação relativa a orien-
tação do objeto. Uma forma de contornar essa limitação é estimar a pose através 
de dispositivos de visão computacional, explorando as propriedades geométricas 
relacionadas às características extraídas do objeto a ser manipulado.

Associadas ao planejamento de trajetórias e ao SLAM, técnicas de visão 
computacional permitem a concepção de sistemas capazes de realizar tarefas de 
manipulação, onde o robô manipulador é capaz de capturar um objeto em uma 
determinada pose e entregá-lo em outra. O fato de em ambientes desestruturados 
as poses do objeto a ser manipulado e do ponto de entrega serem desconhecidas 
torna a realização de tais tarefas um problema interessante e com aplicações em 
diversas atividades, como por exemplo, a manipulação de materiais radioativos, o 
transporte de pessoas e operações de resgate.

Outra atividade bem alinhada com as tarefas desempenhadas por robôs autô-
nomos é o assistente robótico para a Casa Inteligente do Instituto Militar de Enge-
nharia (de Carvalho, 2008; Botelho, 2005; de Lima, 2005), as atividades realizadas 
por esse tipo de assistente envolvem basicamente atividades de “pick and place”, 
como por exemplo arrumação ou busca por itens requeridos pelos moradores.

Apesar de ambientes inteligentes possivelmente oferecerem sistemas que au-
xiliam robôs móveis no mapeamento/localização, no planejamento de trajetórias e 
na localização os objetos a serem manipulados é desejável que o robô assistente 
seja robusto a falhas em tais sistemas, usando essas informações como comple-
mentares e não como essenciais para a realização das tarefas.

Este trabalho tem como objetivo o desenvolvimento de um sistema robótico 
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para a estimação da pose de um objeto conhecido em um ambiente não estrutu-
rado, assumindo que o sistema deverá realizar atividades de mapeamento, loca-
lização, navegação e estimação da pose através de técnicas de visão computa-
cional. Para alcançar o objetivo proposto foi desenvolvido um sistema estruturado 
em 3 módulos: a) planejamento de trajetórias; b) mapeamento e localização; c) 
estimação da pose do objeto com faces planas.

TRABALHOS RELACIONADOS

Quando o aspecto observado é o planejamento de trajetórias e exploração, 
(Eder, 2003) e (da Costa Pereira, 2001) são trabalhos relevantes para o trabalho 
desenvolvido aqui. No primeiro o objeto de pesquisa foi um algoritmo de planeja-
mento de trajetória que visa conduzir um sistema robótico, baseado na plataforma 
Khepera, através de um espaço de configuração dinâmico e desconhecido até uma 
posição final desejada. O algoritmo apresentado foi baseado no método do campo 
potencial onde a trajetória é calculada através da resultante das forças repulsivas 
(obstáculos) e atrativas (posição objetivo), apesar de eficiente, tal método pode 
apresentar falhas uma vez que este não garante a ausência de mínimos locais.

Já o trabalho de (da Costa Pereira, 2001), apresenta um algoritmo para a co-
operação entre robôs autônomos visando � exploração de ambientes desestrutura�à exploração de ambientes desestrutura- exploração de ambientes desestrutura-
dos. O ambiente foi representado por um grafo, onde o objetivo era visitar todos os 
nós no menor número de passos possível. Visando alcançar tal objetivo, os robôs 
trocavam informações sobre as trajetórias e sobre os obstáculos encontrados du-
rante a exploração.

Nenhum dos dois trabalhos citados acima relaciona o problema do planeja-
mento global e local de forma acoplada, esse foi um dos tópicos que abordamos 
em (de Melo Neto et al., 2011), além do problema da localização e mapeamento 
simultâneo (SLAM). Neste trabalho nós investigamos a exploração integrada de um 
ambiente com múltiplos veículos usando uma estratégia baseada em grades de 
ocupação e uma técnica SLAM. Assim como em (Burgard et al., 2005) a estratégia 
de exploração usa conceitos de custo e utilidade de células fronteiras e é adaptada 
tanto para um quanto para n veículos. Além disso, foi utilizado o método de plane-
jamento de trajetórias global A* para a tarefa de determinar os pontos entre a po-
sição atual do robô e a área alvo de exploração e o método VFH+ para navegação 
entre as células. Nesse trabalho tanto a atividade de SLAM quanto a exploração 
e o planejamento global são coordenadas por um agente central. Os resultados 
mostraram que quando dois veículos podem comunicar-se com um agente central, 
a tarefa de exploração torna�se mais eficiente do que a realizada com apenas um 
veículo, pois ela reduz o tempo de exploração mantendo ou melhorando a precisão 
na posição e orientação dos veículos com um igual número de partículas do filtro 
utilizado no método de SLAM adotado.

Considerando o aspecto da localização e mapeamento simultâneo (SLAM), 
continuamos com (de Melo Neto et al., 2011), onde usamos a técnica FastSLAM 
para localização dos veículos. O objetivo deste trabalho foi mostrar que podemos 
explorar um ambiente interno com dois veículos de forma eficiente quando estamos 
usando o FastSLAM (com a obtenção de marcos realizada pelo algoritmo SIFT) 



51 2o Trimestre de 2013 – 

para localizá-los.
Em um dos experimentos realizados em (de Melo Neto et al., 2011), foi percor- al., 2011), foi percor-), foi percor-

rido um caminho (Figura 1) em um ambiente contendo cadeiras, mesas, computa-
dores, etc., (Figura 2) com um sensor visual Kinect e, a cada passo, uma imagem 
e um arquivo contendo as distâncias dos pixeis em relação ao sensor foi obtido e 
armazenado para ser utilizado no algoritmo FastSLAM (com mapa comum e mapas 
dedicados), simulando veículos percorrendo o referido caminho.

Figura 1. Caminho (10 metros) em um ambiente (Figura 2) contendo mesas, cadeiras, computadores, etc., 
percorrido - de forma simulada - pelos veículos 01 (linha contínua) e 02 (linha tracejada). A coleta de dados 

com o sensor kinect ocorreu a cada 1 metro (de Melo Neto et al., 2011).

Os resultados mostraram que a estratégia de exploração coordenada reduziu 
o tempo utilizado na exploração em 30% na média, e que os veículos mantêm ou 
melhoraram a precisão em sua pose, tudo em relação a operação com um único 
veículo. No FastSLAM, a precisão na pose é melhorada porque a abordagem utiliza 
um mapa de características comum aos veículos, pela estrutura típica de um am-
biente interno e pela quantidade de marcos que podem ser obtidos com o algoritmo 
SIFT. Esta precisão é obtida com o uso de um mesmo número de partículas, que 
poderia ser mais elevado uma vez que o problema estimado é maior.

Figura 2. Imagens capturadas, (a) na pose (1,0,90) do veículo 1 e (b) na pose (-3,1,0) do veículo 2.
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O trabalho encontrado em (Burke and Brink, 2010) exemplifica o uso de homo-
grafias para a estimação da pose de objetos. Neste trabalho os autores apresentam 
uma técnica baseada em visão monocular para extrair informação de orientação de 
um torso humano para uso em um robô seguidor de humanos. Abordagens típicas 
para o problema de seguir humanos usam uma estimativa apenas da posição para 
a navegação, porém os autores argumentam que um melhor esquema de navega-
ção deveria incluir informação da orientação. Eles propõem que a pose da parte 
superior do corpo de uma pessoa andando indica a direção na qual ela pretende 
se locomover, e mostra que o simples encaixe de um plano na parte de trás de um 
torso humano contém informação suficiente para o propósito de inferir a orientação. 
Eles obtêm esse encaixe planar usando apenas pontos bidimensionais em imagens 
mesmo na estimativa da pose de um objeto não planar. Os resultados mostraram a 
eficácia desta abordagem, junto com os resultados do controlador incorporando a 
estimativa da pose para seguir pessoas.

FORMULAÇÃODO PROBLEMA E SOLUÇÃO PROPOSTA

O problema abordado neste trabalho é a estimação da pose de um objeto 
conhecido em um ambiente não estruturado, assumindo que a pose do robô que 
observa o objeto também é desconhecida. O desenvolvimento de um sistema para 
atacar tal problema começa pela escolha da arquitetura de controle a ser utilizada 
para a realização da tarefa.

Aqui adotamos uma arquitetura híbrida para as tarefas envolvidas na nave-
gação. Recentemente arquiteturas híbridas tem ganhado popularidade, elas ofere-
cem um compromisso entre arquiteturas reativas e baseadas em planejamento em-
pregando um sistema reativo para controle de baixo nível, geralmente relacionados 
a segurança do próprio robô, e um planejador para níveis mais altos relacionados a 
tomadas de decisões. Essas abordagens separam o sistema de controle em duas 
ou mais partes que se comunicam, com exceção de algumas partes independentes.

Uma visão geral da abordagem é apresentada no fluxograma da figura 3. Nes-
te processo as etapas de 2 a 7, com exceção da 4, compõem o módulo de navega-
ção, o passo de ``Atribuir destinos’’ é núcleo do processo de exploração, enquanto 
que os passos 5 e 7 são os núcleos do planejamento de trajetórias.
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Figura 3. Visão geral da abordagem utilizada neste trabalho.

A exploração é o centro de muitas aplicações em robótica. Esta tarefa con-
siste em determinar quais poses devem ser alcançadas pelo robô para que seja 
adquirida informação sobre áreas não conhecidas do ambiente em que este está 
situado, ou seja, o robô deve alcançar fronteiras entre regiões desconhecidas e o 
espaço já explorado. O objetivo da abordagem adotada aqui é que o robô se mova 
para a fronteira mais próxima, que também é a área desconhecida mais próxima. 
Para tal é necessário calcular o custo para alcançar tais áreas e optar por explorar 
a área que apresente o menor custo. O custo para atravessar uma célula é propor-
cional � distância entre o robô e a célula além da sua probabilidade de ocupação .

Para determinar o custo para o robô alcançar as células fronteiras, o caminho 
ótimo da posição do robô para todas as células fronteiras é computado. Esse passo 
é realizado através do algoritmo de interação de valor (value iteration) (Bellman, 
2003; Guzzoni et al., 1997). O caminho de custo mínimo é computado usando dois 
passos:
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1) Inicialização. A célula da grade que contém a localização do veículo é 
inicializada com 0, e todas as outras com ∞ 
 
    (1) 

2) Atualização. Para todas as células (x,y) fazer:

 

  (2) 

onde  é a probabilidade de ocupação máxima de uma célula que um veículo é 
capaz a atravessar. Esta técnica atualiza o valor de todas as células da grade atra-
vés do menor custo dentre todas suas vizinhas, mais o custo de mover para esta 
vizinha. Aqui, custo é a probabilidade  de que a célula esteja ocupada multiplicada 
pela a distância para a célula. A regra de atualização é repetida até a convergência 
e cada valor  resultante é o custo cumulativo para o veículo se mover de sua posi-
ção para a célula (x,y).

Tendo o estabelecido o custo de todas as células fronteiras da grade de ocu-
pação basta escolher a célula de menor custo e navegar até ela. Para isso é neces-
sário planejar a trajetória e garantir a segurança do robô neste trajeto.

Para o módulo de planejamento de trajetórias (etapas de 5 a 7 da Figura 3) 
adotamos uma arquitetura híbrida que assume aspectos baseados em planeja-
mento para trajetórias globais ao passo que para trajetórias locais optamos por um 
sistema baseado em comportamento, VFH+ (Vector Field Histogram Plus) (Ulrich 
and Borenstein, 1998). Mais especificamente o módulo de navegação/exploração 
utiliza uma grade de ocupação para representar a conformação topológica do am-
biente, além do conceito de custo e utilidade de células fronteiras para determinar 
qual célula será a célula alvo do passo de exploração, o caminho (trajetória global) 
até essa célula é determinado pelo algoritmo D* Lite (Koenig and Likhachev, 2002) 
e a transição entre essas células (navegação local) é realizada através do método 
VFH+.

O algoritmo D* Lite é inspirado no D* original (Stentz, 1994), porém com uma 
implementação mais simples este alcança os mesmo resultados de seu antecessor 
e por isso tem um maior número de adeptos. Outras versões do D* tem sido am-
plamente aplicadas em robótica, com destaque especial para o carro vencedor do 
DARPA Urban Challenge 2007 (Urmson et al., 2007) e para os robôs de exploração 
de Marte da NASA, Spirit e Opportunity (Maimone et al., 2007; Carsten et al., 2009).

O D* Lite, assim como o D*, modela o planejamento de trajetória como um 
problema de busca em grafos. Em linhas gerais, o algoritmo recebe como entrada 
um grafo direcionado, os custos das arestas (que podem ser modificados), um nó 
inicial (ponto de partida do robô) e um nó objetivo (ou final). Após uma pesquisa 
inicial, o D* Lite determina um caminho pelo gradiente descendente da soma dos 
custos das arestas e suas funções objetivo g, ou seja, o algoritmo escolhe o próxi-
mo nó cujo valor g adicionado ao custo para chegar até esse nó é o menor dentre 
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todos os sucessores do nó atual. Este procedimento termina quando o robô atinge 
o objetivo ou detecta uma alteração no custo de uma aresta. Se isso ocorre, os 
custos das arestas são reparados e os valores rhs e g são atualizados para refletir 
essas mudanças. Uma vez que todas as mudanças são computadas, o algoritmo 
continua com gradiente descendente seguindo o caminho ideal.

Considerando a movimentação entre os nós no D* Lite, o planejamento de tra-
jetórias local pode ser entendido como o desvio de obstáculos em tempo real usan-
do informação sensorial. Nesse contexto, o VFH+ emprega um processo de quatro 
estágios para a redução dos dados provenientes de um sensor laser ou sonar com 
o intuito de computar a nova direção de movimentação. Nos primeiros 3 estágios, 
uma grade de ocupação é reduzida para histograma polares de uma dimensão () 
que são construídos em torno da localização momentânea do robô. No quarto está-
gio, o algoritmo seleciona a direção mais favorável para a movimentação baseada 
no histograma polar mascarado e em uma função custo.

O método VFH computa a nova direção de movimentação através do vale 
que está mais próximo da direção objetivo , mais especificamente, este seleciona 
uma nova direção dependendo do tamanho do vale. Já o VFH+ usa o histograma 
polar mascarado para saber quais direções estão livres de obstáculos e quais estão 
bloqueadas, e para selecionar as melhores candidatas dentre as direções livres.

Uma função custo que leva em consideração mais que apenas a diferença 
entre a direção candidata e a direção alvo é aplicada sobre as direções livres no 
histograma mascarado para determinar quais são as direções possíveis. A direção 
que apresentar o menor custo é então escolhida como a nova direção de movimen-
to , a função custo descrita em (Borenstein et al., 1997) é:

  (3)

   (4) 

O primeiro termo (μ1) da função custo  representa o custo associado com a 
diferença entre uma direção candidata (c) e a direção alvo (c). Quanto maior essa 
diferença, mais a direção candidata irá guiar o robô para longe de sua direção alvo 
(k_7), portanto maior é o custo para essa direção. O segundo termo (μ2) representa 
o custo associado com a diferença entre a direção candidata e a direção atual da 
orientação das rodas do robô . Quanto maior essa diferença maior é a mu-
dança requerida na direção de movimentação. Já o terceiro termo (μ3) representa 
o custo associado com a diferença entre a direção candidata e a direção de movi-
mentação previamente selecionada (kd,n-1). Quanto maior é essa diferença, maior é 
a mudança do novo comando de movimentação. Para garantir um comportamento 
orientado ao objetivo a seguinte condição deve ser satisfeita.

μ1> μ2+ μ3          (4) 
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Mais detalhes sobre os métodos VFH e VFH+ podem ser encontrados em 
(Borenstein and Koren, 1991a; Borenstein and Koren; 1991b; Borenstein and Ulri-
ch, 1997).

Para dar suporte ao planejamento de trajetórias foi implementado um sistema 
de mapeamento e localização simultâneos (etapa 8 da figura 3) baseado no CoreS-
LAM (Bruno Steux, 2010), este utiliza um sensor laser, prioriza operações inteiras 
na integração das leituras do sensor ao mapa e utiliza um filtro de partículas para 
estimação da pose do robô.

O fluxograma da figura 4 traz, de forma concisa, a visão geral do sistema de 
SLAM implementado.  O bloco “Inicializar Mapa” atribui o valor padrão a todas as 
células da grade de ocupação, “Converter Leituras” traz a leitura do sensor laser 
de coordenadas polares para coordenadas cartesianas, além de adaptá-la a escala 
do mapa. “Estimava inicial de posição” leva em consideração a ação de controle 
aplicada sobre o sistema de odometria como o ponto inicial para a busca através 
do filtro de partículas. “Estimar posição” filtra as partículas de acordo com o a ação 
de controle, do modelo de movimento do robô e da função de semelhança ts_dis-
tance_scan_to_map. “Atualizar Mapa” integra a leitura no mapa através da função 
ts_map_update.

Figura 4. Fluxo do Sistema de Localização e Mapeamento Simultâneos, CoreSLAM.

A função ts_distance_scan_to_map, utilizada pelo filtro de partículas, atua 
como uma função de probabilidade de semelhança, usada para testar cada estado 
hipótese (partícula) do filtro. Sua interpretação matemática é dada por:

onde x, y, θ configuram a pose da partícula;  é conjunto de raios do sensor 
laser;  é distância máxima que pode ser lida pelo sensor laser; ljx, ljy e ljd são coorde-
nadas e a distância lida pela amostra lj ∈ L; c  é o número de raios que se chocaram 
com obstáculos.

Esta função consiste simplesmente em uma soma de todos os valores do 
mapa em todos os pontos de impacto do escâner laser (relativo à posição da par-à posição da par- posição da par-
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tícula). Esse procedimento é muito rápido, pois usa apenas operações inteiras, o 
que reduz a limitação do algoritmo quanto ao número de partículas quando este é 
executado em tempo real. Contudo, essa forma de estimar a semelhança implica 
em que o mapa deve ser construído especificamente para tal, e essa é a respon-
sabilidade da função ts_map_update, que integra cada raio do sensor laser em um 
mapa através da função ts_map_laser_ray.

A função ts_map_laser_ray é essencialmente o algoritmo de Bresenham para 
desenho de retas. Esta função executa apenas operações inteiras e evita divisões 
em suas partes críticas. Além de desenhar o segmento de reta, para cada raio do 
sensor laser, que parte da posição do robô até o obstáculo essa função altera os 
valores das células para criar os desníveis nos pixels próximos ao obstáculo de-
tectado. A criação desses “buracos” não é instantânea, e esses padrões evoluem 
conforme o número de observações do mundo integradas ao mapa aumenta, esse 
processo é realizado por um filtro alfa-beta (Penoyer, 1993), resultando na conver-
gência do mapa para um perfil que represente o estado mais recente do mundo ob-
servado. O modelo para a implementação das funções ts_distance_scan_to_map, 
ts_map_update e ts_map_laser_ray pode ser encontrado em (Bruno Steux, 2010).

A tarefa de estimar a pose de um objeto conhecido em uma cena, etapas de 
10 a 11 do fluxograma da figura 3, está totalmente relacionada com o reconheci-
mento de objetos em imagens ou sequência de imagens. O reconhecimento pode 
ser alcançado de muitas formas diferentes, os algoritmos mais populares consistem 
basicamente de 3 passos: a) Detecção de características; b) extração de caracte-
rísticas; e c) Classificação. Estas são as etapas de B1 a B5, com exceção de B4, 
do fluxograma da figura 5, a etapa “Aquisição de Imagens” é a etapa de captura da 
cena pelo dispositivo Kinect, no nosso caso, “Detecção e extração SURF” utiliza a 
técnica proposta em (Bay et al., 2008) para encontrar características locais na cena 
capturada. Os passos B3 e B5 são responsáveis pelo estabelecimento de pares de 
correspondência entre as características da imagem capturada as características 
das imagens das faces do objeto, essa correspondência é determinada por

      (10)
para dado um descritor  e um conjunto de descritores de características co-

nhecidas  onde  é a dimensão dos vetores dos descritores das características (128 
na implementação do método SURF utilizada), o vizinho mais próximo de  é o ponto  
com menor distância euclidiana .

Figura 5. Fluxograma do módulo de estimação da pose de objetos com faces planas.

Uma vez que as correspondências entre o objeto e a cena foram determina-
das, ou seja, o objeto foi reconhecido, é necessário utilizar a informação geométrica 
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do objeto para então estimar a pose do mesmo. Como no nosso caso o objeto tem 
faces planas estimamos uma homografia através do método RANSAC (RANdom 
SAmple Consensus), que é o núcleo do passo B4 do fluxograma da figura 3, utili-
zando como modelo a homografia determinada pela Transformação Linear Direta 
- DLT (Direct Linear Transformation) entre os pontos encontrados na cena e no 
modelo do objeto.

A DLT pode ser usada para encontrar uma homografia entre correspondências 
2D . Dados dois conjuntos,  , 
de pontos correspondentes em coordenadas homogêneas 2D estes são relaciona-
dos por uma transformação projetiva planar representada por uma homografia H se 
existe solução para a equação

Tendo em vista que H possui oito graus de liberdade e é determinada em 
função de uma escala, e que a equação 11 envolve vetores H e  homogêneos, 
os vetores  e  não são necessariamente iguais, eles tem a mesma direção, porém 
podem diferir em magnitude por um fator de escala não nulo. Assim essa equação 
pode ser expressa em termos do produto externo , e isso transforma 
tal equação em um sistema linear de solução simples, pelo qual  pode ser deter-
minada. O produto externo dos vetores envolvidos nas correspondências pode ser 
escrito como

     (14)

já que  para , esse produto nos leva a três equações sobre os elementos de , 
que podem ser escritas na forma

    (15)

onde  é uma matriz e  é um vetor de nove dimensões corres-
pondentes aos elementos de H.

Apesar de existirem três equações na igualdade 15 apenas duas delas são 
linearmente independentes, já que a terceira linha é obtida, a menos de uma es-
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cala, de uma soma de  multiplicado pela primeira linha e  multiplicado pela 
segunda. Sendo assim cada ponto gera duas equações para a determinação das 
entradas de H e Ai passa a ter o seguinte formato

      (16)

As equações acima são aplicáveis para qualquer representação homogênea  
 de um ponto , em nosso caso consideramos a atribuição de , 

que  quer dizer que  são coordenadas medidas na imagem.
Se mais que quatro correspondências  estão disponíveis para a es-

timação da homografia, então o conjunto de equações Ah = 0  é superdeterminado 
(Am x 9| m > 9). Nesse caso, se a posição dos pontos for exata então a matriz A terá 
sempre posto 8 e sempre existirá uma solução exata para h. Esse não será o caso 
se a medição das coordenadas é ruidosa, nesse caso não existirá solução para o 
sistema Ah = 0 além da solução trivial 0.

Ao invés de exigir uma solução exata, a estimação de H  por DLT, encontra 
uma solução aproximada através da decomposição em valores singulares (SVD - 
Singular Value Decomposition) da matriz A

  A = SVDT         (17)
A solução h é o vetor singular que corresponde ao menor valor singular. Se os 

valores singulares em V estão em ordem decrescente h é a ultima coluna de D. A 
homografia H resultante é dada por h.

A estimação da homografia baseada em DLT é robusta a ruídos se a fonte 
deste ruído está na medição das posições das características. Porém, quando se 
extraem características em um ambiente real, conjuntos de correspondências livres 
de falsos positivos são praticamente inalcançáveis. Muitas vezes a entrada será 
corrompida com correspondências completamente falsas, o que significa que os 
pares de características nas imagens não correspondem às mesmas característi-às mesmas característi- mesmas característi-
cas no mundo real. Quando este cenário se apresenta é necessário recorrer a mé-
todos robustos para a estimação de quais correspondências explicam a transfor-
mada H, encontrada por DLT, e quais não explicam tal transformada. Na literatura, 
pares correspondentes que explicam H são conhecidos como inliers enquanto que 
pares ruidosos, que não explicam H, são conhecidos como outliers.

Um dos métodos mais utilizados para a estimação robusta de homografias 
é o RANSAC (RANdom SAmple Consensus), um método iterativo para estimar 
parâmetros de um modelo a partir de dados observados com outliers, em nosso 
caso a homografia estimada por DLT. A ideia do algoritmo é que amostras alea-
tórias  do conjunto de entrada (correspondências C) podem ser usadas 
para gerar hipóteses do modelo sendo estimado, H. Essas diversas hipóteses são 
validadas utilizando todas as correspondências presentes em C, a hipótese que 
alcançar o maior número de inliers representa a estimativa inicial para o modelo 
estimado. Por fim  H  é recalculada a partir de todas as correspondências do con-
junto de inliers.
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O Algoritmo 1 resume os passos da estimação robusta de homografias usan-
do RANSAC, esse algoritmo é inspirado em (Hartley and Zisserman, 2004). Uma 
vez que a homografia foi determinada os vários parâmetros de postura (pose), que 
mapeiam o sistema de coordenadas atual da câmera, após o deslocamento, em 
relação ao o sistema de coordenadas do modelo, podem ser recuperados a partir 
da decomposição (Faugeras and Lustman, 1988),

H =  K (R + tnT)k-1        (15)

onde K é a matriz de parâmetros intrínsecos da câmera, R é a matriz de rota-
ção, t é a translação e n é o vetor normal a superfície alvo.

EXPERIMENTOS E RESULTADOS

Para validar a abordagem proposta foram realizados experimentos utilizando 
a plataforma Pioneer 3DX e o mesmo robô simulado no Player/Stage. A figura 6 traz 
a plataforma e o ambiente simulado.
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Figura 6. (a) Plataforma Pioneer 3DX equipada com sensor laser SICK LMS-200 e cinturão de 8 sonares; (b) 
Plataforma simulada com o simulador robótico Player/Stage.

Com o intuito de ratificar a implementação dos métodos de exploração e pla-
nejamento de trajetórias foram realizados dois experimentos, o primeiro utilizando 
o ambiente simulado para validar a exploração por células fronteiras, o segundo 
utiliza a plataforma robótica para validar a navegação local com o VFH+. A figura 7 
mostra o ambiente simulado e a trajetória percorrida pelo robô na tarefa de explo-
ração, o robô parte do ponto (2.25,0.75) e alcança (19.75, 0.75).

Figura 7. (a) Ambiente simulado e (b) trajetória alcançada pelo método de exploração por células fronteiras e 
pelo algoritmo D* Lite.
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A figura 8 mostra o robô Pioneer 3DX desviando de dois obstáculos que se 
encontravam em sua trajetória, o robô encontra a melhor trajetória através da 
curva que passa pela abertura entre as caixas.

Figura 8. Plataforma Pioneer 3DX navegando entre dois obstáculos resultado do planejamento de trajetórias 
com VFH.

 
Validando o módulo de SLAM, foi realizado um experimento onde o robô simu-

lado vagava no ambiente da figura 7, nesse experimento os obstáculos detectados 
foram registrados em uma grade de ocupação tanto utilizando a pose do sistema de 
odometria do robô quando utilizando a pose estimada pelo CoreSLAM.
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Figura 9. (a) mapa de obstáculos resultante da navegação do robô no ambiente simulado da figura 7. (b) 
mapa resultante do CoreSLAM. (c) mapa de obstáculos gerado utilizando a pose estimada pelo CoreSLAM.

Além disso foram realizados experimentos com o sensor kinect, nesses expe-
rimentos os conceitos de visão computacional foram validados e tanto a homogra-
fia quando a pose de uma caixa foi determinada de forma satisfatória. A figura 10 
ilustra o quadros e a caixa reconhecida pelo módulo de visão computacional. Na 
primeira linha as imagens ilustram o acompanhamento da caixa e a robustez quan-
to a oclusão, pois a homografia continua sendo estimada mesmo quando parte da 
caixa se encontra fora do campo de visão da câmera.

Na linha inferior os dois primeiros quadros apresentam a homografia estimada 
de outra face, já o terceiro apresenta outra homografia que é estimada devido ao 
fato de que esta apresenta um maior número de inliers quando comparada com a 
face da imagem anterior que aparece muito distorcida devido ao efeito da rotação 
aplicada sobre o objeto. Sendo assim, os objetivos da abordagem foram satisfa-
toriamente alcançados, e esta está pronta para ser expandida para atividades de 
manipulação.

Figura 10. Homografia detectada pelo sistema de visão computacional.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho aborda três dos principais temas relacionados a aplicações ro-
bóticas. A exploração sempre está presente quando o ambiente de trabalho é semi 
ou não estruturado. O planejamento de trajetórias, o mapeamento e a localização 
são essenciais para a navegação robótica. Já a estimativa da pose de objetos é o 
primeiro passo para o sucesso em tarefas de manipulação.

Nesse trabalho a pose do objeto é estimada utilizando características extraí-
das do plano de imagem, porém tais características sofrem com a variação de lumi-
nosidade e com mudanças bruscas de escala ou rotação. Um interessante tópico 
de pesquisa, que pode ajudar a superar as dificuldades dessa tarefa, é a utilização 
de assinaturas dos sinais de profundidade do sensor kinect para extração de ca-
racterísticas que são invariantes quanto à luminosidade, uma vez que o sensor 
utiliza um esquema de visão estereoscópica ativa com uma câmera e um emissor 
infravermelhos, além da câmera RGB.

Como trabalhos futuros, pretende-se ainda integrar os módulos deste projeto 
em um manipulador móvel. Tal integração possibilitará a ampliação dos estudos 
relacionados a manipulação em ambientes complexos, com o objetivo de alcançar 
níveis mais altos de autonomia, como por exemplo a possibilidade da manipulação 
de objetos com pouca ou nenhuma informação geométrica ou semântica.
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