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Editorial
edição atual da RMCT, correspondente ao 2º trimestre 

de 2013, de certa forma enfatiza, como não poderia dei-

xar de ser,  seu viés de Defesa, apresentando dois artigos 

com aplicações sintonizadas com material de defesa ou 

procedimentos voltados para essa finalidade.

O primeiro artigo, de autoria de Figueira e Oliveira, 

apresenta uma abordagem de tratamento de imagem obtida por um veículo aéreo 

não tripulado (VANT) VT-15, em uso no Exécito Brasileiro, equipado com câmara 

de vídeo. No artigo seguinte, Antolin, Oliveira Cruz e Avillez investiga a formação 

da liga CdSxTe1-x  em células solares de CdS/CdTe em virtude do tratamento tér-

mico com CdCl, pesquisa de grande aplicação em células solares. A seguir, França 

et al apresentam alternativas para aumentar a imersão do usuário com ambientes 

virtuais através de módulos para manipulação e navegação, utilizando dispositivos 

sem fio e interação natural, reproduzindo de  forma  realista os movimentos da mão 

através de um rastreador da pose sem fio. No penúltimo artigo, no campo da robóti-

ca, Alves de Oliveira et al apresenta o desenvolvimento de um sistema robótico para 

a estimação da pose de um objeto com faces planas em um ambiente não estruturado, 

assumindo que o sistema também deverá realizar atividades de mapeamento, locali-

zação e navegação. Finalmente, com aplicação na área de Defesa, Lemos e Simões 

analisam a robustez de sistemas incertos via otimização não-diferenciável, propon-

do uma nova técnica baseada em otimização não-diferenciável para a obtenção dire-

ta de limitantes inferiores para o valor singular estruturado  e para o valor singular 

estruturado oblíquo, estudo aplicado na análise de robustez de controladores usados 

em aplicações militares, tais como mísseis.

Boa leitura.

Boa leitura.

A
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POSSIBILIDADE DE EMPREGO ÀS IMAGENS DO 
VANT VT-15

Nina M. Figueira*, Leonardo C. de Oliveira

Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Defesa, Instituto Militar de Engenharia, 
Praça General Tibúrcio 80, 22290-270, Rio de Janeiro (RJ), Brasil  
* nina_figueira@hotmail.com

ABSTRACT
This paper presents an alternative method of obtaining aerial images of high 

spatial resolution through the process videographic using Unmanned Aerial Vehi-
cle (UAV) VT-15 Brazilian Army and Super-Resolution (SR), that basically consists 
of a stage of registration followed a stage of reconstruction. This study was conduc-
ted considering the operational characteristics of the aircraft, as well as the techni-
cal specifications of its imaging sensor system, the Axis 233D video camera. From 
samples of images acquired in an experimental flight, it was possible to recons-
truct the geometry of image acquisition and to quantify the spatial resolution. Com-
paring the value of the estimated spatial resolution with the subjective, visual quali-
ty of the samples, significant loss of detail in the compression process is observed, 
making the accurate visualization of the imaged phenomena. This is a typical pro-
blem when working with sequences of video images. To improve the resolution of 
an image using the techniques of SR, given a sequence of video images, initially, 
it is necessary to register the images to rectify them relative to a reference. After 
rectification the reconstruction process is executed, which can be accomplished by 
several methods. In this paper we will focus on concepts involving the SR and the 
possible techniques to implement it.

Keywords: Super-Resolution, Unmanned Aerial Vehicles, imaging, videography.

INTRODUÇÃO

As imagens geográficas de alta resolução espacial, obtidas através de veículos 
aéreos não tripulados (VANT), têm grande potencial para monitorar a variabilidade 
espacial das alteraç�es no terreno (�uilter � Anderson, 2001). A utilização des-al das alteraç�es no terreno (�uilter � Anderson, 2001). A utilização des-
ses sistemas, que podem ser controlados remotamente ou totalmente automáti-
cos, pode suprir uma lacuna entre levantamentos de campos, aerolevantamentos e 
imagens de satélites orbitais tanto em cobertura espacial como no monitoramento 
contínuo (Hardin � Jackson, 2005).

A principal diferença entre as imagens obtidas por aeronaves, tanto tripuladas 
no caso do aerolevantamento quanto não tripuladas no caso dos VANTs, das ad-
quiridas por satélites está relacionada ao custo e aos diferentes níveis de resolução 
espacial que cada plataforma fornece. Enquanto a imagem do satélite Landsat-7 
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tem uma resolução espacial de 30 x 30 m de pixel as aeronaves podem apresentar 
resolução espacial que pode ser regulada pela altitude da aeronave, variando entre 
centímetros até alguns metros. No entanto, ao contrário do satélite, a resolução 
temporal das aeronaves permite a escolha do período de repetição do levanta-
mento, o que facilita o acompanhamento dinâmico dos alvos sobre uma região. 
Outra vantagem apresentada pelas aeronaves não tripuladas é não dependerem 
de interferência de nuvens na obtenção das imagens em regi�es de clima tropical 
e subtropical, também podem acoplar sensores de imagem cada vez mais moder-
nos, baratos e pequenos com resolução espacial da ordem de poucos centímetros. 
Além de um custo muito baixo de suas imagens quando comparados às imagens 
de aerolevantamento e de satélites de alta resolução (Ikonos, Quickbird), as aero-
naves não tripuladas podem operar em condiç�es impraticáveis para as platafor-
mas orbitais (alta frequência de aquisição, baixas altitudes) e não requerem meios 
humanos significativos de apoio (Newcome, 2004). 

A análise de imagens é fundamental para o sistema de planejamento de mis-
são de um VANT, possibilitando aç�es de reconhecimento, controle e mobilidade. 
O Centro Tecnológico do Exército possui o VANT VT-15 que se encontra realizando 
ensaios de voo e coletando e transmitindo dados de vídeo em tempo real (CTEX, 
2010). 

 A resolução espacial de uma imagem está associada ao tamanho do pixel, 
à qualidade sensor do sistema de aquisição e também à distância entre o sensor 
e o alvo. Várias técnicas melhoram a resolução espacial de um sistema de ima-árias técnicas melhoram a resolução espacial de um sistema de ima- a resolução espacial de um sistema de ima-
geamento, sendo uma delas a Super-Resolução (SR), que consiste basicamente 
de uma etapa de registro seguida de uma etapa de reconstrução. Uma vez que a 
banda passante para a transmissão de uma imagem, ou vídeo, mesmo codificado 
com algum padrão de compressão, é bastante alta, a idéia é adquirir/transmitir, em 
tempo real, imagens/vídeos com baixa-resolução (LR), consumindo assim menos 
bits, e utilizar as técnicas de SR para gerar as vers�es melhoradas em alta resolu-
ção (HR).

Este trabalho tem por finalidade apresentar um método alternativo de obten-
ção de imagens de alta resolução espacial, através de processo videográfico, utili-
zando amostras de vídeo da câmera embarcada no VANT VT-15.

ASPECTOS BÁSICOS
Videografia
A videografia consiste em um método de aquisição suborbital de dados. No 

Brasil um importante estudo videográfico em meio urbano foi desenvolvido em 
1997, em Manaus, utilizando aeronave tripulada, com planejamento similar ao re-
alizado no aerolevantamento, a fim de verificar a eficiência do sistema para docu-
mentar as áreas pesquisadas, como também para obter informaç�es biofísicas da 
floresta Amazônica que pudessem servir para calibrar dados orbitais. A técnica da 
videografia possibilita o levantamento de um grande volume de informaç�es de alta 
resolução, em curto intervalo de tempo e a baixo custo (Moreira, 2003).

�uanto às vantagens da videografia, conforme Pompermayer Neto (2002) 
pode-se citar:
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• Baixo custo;
• Disponibilidade das imagens em tempo real ou quase real, permitindo avaliação 

visual imediata ou processamento digital via computador;
• Agilidade de coleta, processamento e utilização dos dados, pois esse processo 

pode levar horas ao invés de semanas ou até meses, requeridos por outros sis-
temas.

•  Obtenção de grande quantidade de dados produzindo múltiplas visadas de um 
mesmo alvo;

• Simplicidade e facilidade de operação do equipamento;
• Possibilidade de identificação e correção de problemas com rota e obtenção das 

imagens, à medida que o operador acompanha o voo por um monitor;
• Grande quantidade de imagens adquiridas;
•  Integração com o Sistema de Posicionamento Global (GPS) e o Sistema de In-

formação Geográfica (SIG).
Recomenda-se em Watzlawick et al. (2001) que as imagens de vídeo não 

devem ser utilizadas para amplas áreas, devido ao intenso processo para a criação 
de mosaicos automatizados. Para áreas extensas, devem-se utilizar o aerolevanta-
mento clássico e as imagens de satélite. As imagens de vídeo são excelentes para 
prover inventários em áreas específicas.

Imagens digitais
A qualidade de uma imagem digital está associada às resoluç�es espacial e 

radiométrica. A resolução espacial depende, entre outros fatores citados anterior-
mente, do número e dimensão dos elementos sensores. A resolução radiométrica 
está ligada aos níveis de quantização empregados para amostrar a luminosidade 
refletida pela cena, o que depende do número de bits usados para armazenar a 
informação de brilho (ou cor) de cada pixel. É importante distinguir entre elemento 
de resolução, que é o tamanho do pixel (menor componente de uma imagem digi-
tal), e resolução espacial, que está relacionada à dimensão dos menores detalhes 
visíveis na imagem. A resolução espacial é a capacidade que um sistema de ima-
geamento possui de registrar feiç�es adjacentes na imagem e é dada em pares de 
linha/mm ou usando a Função Transferência de Modulação.

Para aumentar a resolução espacial, pode-se aproximar o sensor na direção 
do objeto, aumentando a escala da imagem, ou recorrer a um sensor com um maior 
número de elementos. No caso das imagens já estarem disponíveis, as técnicas de 
Processamento Digital podem melhorar a qualidade visual da imagem.

De acordo com Milanfar (2010) a imagem digital pode sofrer um processo de 
degradação de sua qualidade devido a alguns fatores, como por exemplo:
• Aberraç�es das lentes da câmara, que causam um efeito de borramento circular;
• Focalização incorreta, que ocorre quando o sensor não está corretamente posi-

cionado no plano imagem, atendendo à equação das lentes;
• Deslocamento do sistema sensor durante a aquisição da imagem, o que causa o 

chamado arrastamento;
• Deslocamento de um objeto da cena, o que causa um borramento equivalente ao 

arrastamento;
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• Deficiência ou excesso de iluminação;
• Espalhamento atmosférico.

Uma cena de vídeo natural é espacial e temporalmente contínua. A digitali-
zação de um vídeo requer a amostragem temporal, que divide o vídeo em uma 
sequência de imagens estáticas (quadros ou frames), e a amostragem espacial. 
A digitalização é exemplificada na Figura. 1. Cada pixel é representado como 
um número ou conjunto de números que descreve o brilho (luminância) e a cor 
(crominância) dessa amostra. A quantidade de pixels em cada imagem defi ne a re-pixels em cada imagem define a re-
solução espacial do vídeo, enquanto a quantidade de quadros por segundo define 
a resolução temporal.

Figura 1. Amostragem temporal e espacial de uma sequência de vídeo.

A amostragem típica de um vídeo em DVD, por exemplo, é de 720x576 pixels 
para cada imagem, sendo 25 quadros registrados/exibidos por segundo. Nessas 
condiç�es seriam necessárias 14 mídias para armazenar um vídeo de 2 horas, 
sem qualquer tipo de compressão. Esse fato exposto eliminaria o uso prático de ví-
deo digital. Para utilizar vídeos em formato digital, é necessário utilizar técnicas de 
compressão de sinais, o que significa representar uma informação em um menor 
número de bits (Figueira, 2011). 

O padrão de compressão de vídeo MPEG utilizado na câmara de vídeo Axis 
233D do VANT VT-15 é um dos mais utilizados atualmente por conseguir taxas de 
compressão bem elevadas. Na compressão de um vídeo, explora-se a correlação 
espacial (a semelhança entre pixels vizinhos em cada imagem) e a correlação tem-
poral (a semelhança entre quadros adjacentes) a fim de se obter um melhor desem-
penho de compressão, ou seja, a melhor relação taxa/distorção.

Atualmente, com a imensa capacidade de compressão de dados e com o au-
mento significativo das bandas de transmissão e dos espaços de armazenamento, 
os algoritmos de compressão necessitam ser cada vez mais eficientes para suprir 
a demanda crescente da quantidade de dados a ser comprimida. Este fato é agra-
vado se for considerado o grande avanço das tecnologias de registro de vídeo e 
sua convergência para dispositivos portáteis cada vez mais acessíveis e populares 
resultando no crescimento exponencial da produção de material multimídia. Junta-
mente com o avanço dessas tecnologias, surgiu uma nova necessidade dentro do 
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campo na compressão direcionada a esses equipamentos com menor capacidade 
de armazenamento, processamento e limitaç�es no que diz respeito a recursos 
energéticos, como é o caso dos VANTs.

�uanto maior a resolução espacial de um vídeo, maior o detalhamento e a 
acurácia em relação à cena original. Uma problemática quanto ao aumento da re-
solução engloba a elevação significativa da quantidade de dados a serem armaze-
nados e/ou enviados na transmissão, esbarrando, assim, em limitaç�es de disponi-
bilidade de espaço e de banda. Uma alternativa para contornar essas limitaç�es é 
utilizar todos os quadros com resolução mais baixa (consequentemente perdendo 
em detalhamento) e aplicar a técnica de processamento de imagens denominada 
Super-Resolução para obter imagens de alta resolução, como uma alternativa para 
o problema do limite da banda passante nos casos de necessidade de transmissão 
em tempo real.

Super-Resolução (SR)
É usado o termo SR para descrever o processo de obtenção de imagens de 

alta resolução a partir de um conjunto de observaç�es de baixa-resolução. Este 
conjunto de imagens de baixa-resolução pode ser formado por imagens decimadas 
(uma observação que apresenta aliasing da cena real) ou adquiridas por múltiplos 
sensores capturando uma mesma cena durante determinado período de tempo. 
Para cenas estáticas (Figuras 2a e 2b) as observaç�es são relacionadas por des-
locamentos globais em nível de subpixel (geralmente ocorrendo devido a posiç�es 
relativas das câmaras ou movimento do próprio sensor), enquanto que para cenas 
dinâmicas (Figura 3) elas são relacionadas a deslocamentos de subpixel devido a 
movimento local dos próprios objetos juntamente com deslocamentos globais. Em 
ambos os casos, o objetivo da SR é utilizar o conjunto de imagens de baixa resolu-
ção ou de quadros de uma sequência de vídeo para gerar uma imagem com maior 
resolução espacial (Milanfar, 2010).

Figura 2a. (esquerda) uma cena estática de uma sequência de vídeo é capturada com baixa luminosidade; 
(direita) após equalização de histograma a placa do automóvel continua ilegível devido ao ruído natural da 

imagem
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 (Kang et al., 2000).

Figura 2b. Legibilidade da placa como resultado da media do conjunto cada vez maior de quadros (Kang et 
al., 2000).

Figura 3. (esquerda) a região de interesse é capturada em uma cena dinâmica; (direita) a SR estima a cena 
subjacente a partir de 50 imagens. A reconstrução possui o triplo da resolução em relação à imagem original 

(Kang et al., 2000).

Uma alternativa para aumentar a resolução de imagens é utilizar a SR. O que 
torna a SR viável é justamente os deslocamentos em nível de subpixel como ilus-
trado na Figura 4. 

Figura 4. Deslocamento em nível de subpixel (Park, 2003). 

As informaç�es não redundantes contidas nas imagens de baixa resolução 
(LR) são normalmente oriundas do deslocamento subpixel entre elas. Estas mu- são normalmente oriundas do deslocamento subpixel entre elas. Estas mu-
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danças a nivel de subpixel podem ocorrer devido a movimentos descontrolados 
entre o sistema de imageamento e a cena, como por exemplo, os movimentos de 
objetos, ou devido a movimentos controlados, como por exemplo, o sistema de 
imageamento de satélites que orbitam ao redor da Terra com uma trajetória e ve-
locidade pré-definidas. Cada quadro LR é uma decimação, uma observação que 
apresenta aliasing (problemas na geração da amostragem) da cena real. A Super-
-Resolução (SR) só é possível se existir movimentos subpixel entre esses quadros 
LR, aumentando desta forma o condicionamento do sistema (Milanfar, 2010).

A Figura 5 apresenta um diagrama simplificado descrevendo a idéia básica 
da reconstrução através da SR. No processo de imageamento a câmara captura 
vários quadros LR, que são subamostrados da cena de alta resolução (HR) com 
deslocamento de subpixel (fração de pixel) entre si. A SR inverte este processo, ali-
nhando (registrando) as LR com precisão subpixel e os combina em uma grade de 
HR (Interpolação), superando desta maneira a capacidade de resolução do sensor. 

Figura 5.  Etapas da Super-Resolução (Park, 2003).

Do que foi apresentado anteriormente pode-se resumir então a estratégia ge-
ral que caracteriza a super-resolução em três grandes passos (Figura 5): 

1. Aquisição de imagens LR: aquisição de uma seqüência de imagens LR da 
mesma cena com deslocamentos geométricos não inteiros (em termos de distân-
cias interpixel) entre qualquer uma das duas imagens; 

2. Registro de imagem / compensação de movimento: estimativa da transfor-
mação geométrica subpixel de cada imagem de referência no que diz respeito à 
grade HR de referência desejável;

3. Reconstrução de imagens HR: solução do problema de reconstruir uma 
imagem de HR através dos dados disponíveis fornecidos pelas imagens fonte LR. 
Essa etapa também pode ser dividida em uma etapa de interpolação na grade de 
HR e acrescida à outra etapa de restauração para correção de foco e remoção de 
ruído. 

O problema SR é geralmente modelado como a reversão da degradação do proces-
so de aquisição. Este é um exemplo de um problema inverso, onde a imagem HR obtida 
através da SR é calculada a partir dos dados observados, imagens de baixa resolução 
(LR). Resolver o problema inverso geralmente requer primeiramente a construção da mo-
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delagem matemática descrita por Mirmedhi � Thillou (2007) a seguir. 
A maioria dos dispositivos de imagem pode ser descrita como uma lente de câmara e 

de abertura que produzem imagens desfocadas da cena contaminadas pelo ruído adicional 
de várias fontes: quantização de erros, sensor de medição ou erros do modelo. Então, para 
uma imagem HR “X”, de tamanho M x N e um conjunto de k imagens LR “Yk”, o modelo 
de observação pode ser expresso através do produto vetorial como sendo (Mirmedhi � 
Thillou, 2007):

                                      Yk= D*Bk* Wk* X + Nk                                               (1)

onde:  
*Wk é uma matriz de rotação e translação M x N que mapeia as coordenadas 

da imagem de alta resolução para as de baixa e representa o movimento que ocor-
re durante a aquisição;

*Bk é uma matriz M x N de deformação causada pelo sistema óptico, pelo 
movimento relativo durante o período de aquisição e pela função de espalhamento 
pontual (PSF) do sensor LR;

*D é a matriz de tamanho (M x N)²/(L x P) sendo L um fator de subamostragem 
na direção horizontal e P um fator de subamostragem na direção vertical;

*Nk é o ruído associado;
*D e Yk costumam ser os dados de entrada nos algoritmos de SR.
Através do reordenamento das colunas e das equaç�es resultantes, (1) pode ser 

reescrita, de acordo com Mirmedhi � Thillou (2007) como: 

                                                 Y =H*X + N                                                       (2)

onde H representa todas as degradaç�es, ou seja, H = D*Bk*Wk, para todo k. A equa-
ção (2) basicamente corresponde à aplicação consecutiva das três matrizes D, Bk, Wk.

Como mencionado anteriormente, SR é um problema inverso e é mal- condicionado, 
devido à evidente falta de quadros LR e o ruído adicional. Portanto a matriz H é subdeter-
minada e as técnicas de regularização podem ser usadas para solucionar este problema 
no processo de SR.

SR: Técnicas Existentes 
Os principais trabalhos de SR fazem referência ao algoritmo descrito por Tsai 

� Huang (1984). Eles descrevem um método no domínio da freqüência que é apli-
cada a imagens de satélite.

Uma boa visão geral dos atuais métodos de SR é dada por Borman � Steven-
son (1998). Ediç�es especiais sobre super-resolução de imagens foram publicadas 
em IEEE Signal Processing Magazine (2003) e no Journal EURASIP em Applied 
Signal Processing (2005). Também foram publicadas por Farsiu et al. (2004), Van-
dewalle et al. (2007), Gevrekci � Gunturk (2006), Zibetti (2007), Zhang et al. (2010), 
Takemura (2010), Telles (2008) e Almeida (2003), algoritmos e implementaç�es no 
ambiente Matlab com interface gráfica para o usuário (GUI) de Super-Resolução. 

Os métodos de SR são geralmente classificados em dois grandes grupos: 
•  Métodos no domínio da frequência: utilizam séries de Fourier e exploram 
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problemas na geração da amostragem (aliasing). Pode-se citar o Recursi-
ve Least Square (RLS) e o Total Least Square (LS).

•  Métodos no domínio espacial: utilizam séries de Taylor. O modelo de ob-
servação linear do domínio espacial abrange movimento global e não glo-
bal (local), borramento devido ao sistema óptico, borramento devido ao 
movimento do sensor, variabilidade espacial da função de espalhamento 
pontual (PSF), amostragem não ideal, artefatos oriundos do processo de 
compressão, etc. A reconstrução no domínio espacial possibilita a inclusão 
de restriç�es a priori, resultando em uma extrapolação da largura da banda 
no processo de reconstrução.

Observa-se na já citada Figura 5 que após a aquisição o registro de imagens 
é a primeira parte da maioria dos métodos de SR, podendo ser realizado tanto no 
domínio do espaço quanto no domínio da freqüência. Métodos de registro de ima-
gens foram pesquisados por Brown (1992), Fonseca � Manjunah (1996), Zitova � 
Flusser (2003). Estão descritas a seguir algumas das técnicas mais utilizadas no 
domínio espacial; posteriormente descreve-se os métodos mais utilizados para o 
registro no domínio da freqüência.

• Uma técnica muito utilizada é calcular os pontos característicos salientes 
é mapear as funç�es correspondentes em diferentes imagens (Capel � 
Zisserman, 2003; Irani � Peleg, 1991);

• Outra abordagem utiliza séries de Taylor para a aproximação das imagens. 
Os parâmetros de movimento são as incógnitas na aproximação e podem 
ser calculados a partir do conjunto de equaç�es que pode ser derivada 
a partir desta aproximação. Em virtude da série de Taylor fornecer uma 
boa aproximação apenas para pequenos deslocamentos, estes métodos 
de registro são geralmente aplicados iterativamente usando uma pirâmide 
gaussiana (Irani � Peleg, 1991; Keren et al. 1988);

• Outros métodos são baseados no cálculo de um campo de fluxo óptico 
(Galvin et al., 1998; Lucas � Kanade, 1981), que pode discriminar diferen-
tes padr�es de movimento em uma única imagem. 

Os métodos no domínio da freqüência são limitados ao movimento translacio-
nal em um plano paralelo ao plano da imagem. Pequenos deslocamentos planares 
podem ser modelados como deslocamentos de fase linear no domínio da freqüên-
cia, enquanto rotaç�es (no plano da imagem), no domínio espacial, correspondem 
a rotaç�es no domínio da freqüência. Além disso, os modelos de movimento mais 
gerais são mais dificeis de se modelar no domínio da freqüência. Entretanto, os mé-
todos de registro no domínio da frequência podem ser computacionalmente muito 
eficientes e oferecem boas ferramentas para modelar o aliasing. 

Se as imagens de entrada não são subamostradas, e se o movimento puder 
ser aproximado por um deslocamento planar, este deslocamento pode ser calcu-
lado como a diferença de fase linear entre as duas imagens (Vanderwalle et al., 
2007). 

A rotação no plano pode ser modelada no domínio da freqüência por uma ro-
tação sobre o mesmo ângulo. Estes parâmetros de deslocamento e rotação podem 
ser estimados separadamente porque o deslocamento afeta apenas a informação 
da fase, enquanto a rotação afeta tanto a fase quanto a amplitude da transformada 
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de Fourier. Reddy � Chatterji (1996) e Marcel et al.(1997) utilizaram esses concei-
tos em seu algoritmo de registro de imagens. Para estimar a rotação, eles transfor-
maram a imagem no domínio de Fourier em coordenadas polares, de tal forma que 
o ângulo de rotação é transformado em deslocamento.

Outro método de estimativa de rotação é apresentado por Lucchese � Cor-
telazzo (2000). Eles calcularam o ângulo de rotação pesquisando os cruzamentos 
(zero crossing) entre o espectro de uma imagem e uma versão espelhada do es-
pectro da outra imagem. Marcel et al.(1997) estimaram o deslocamento da mesma 
forma. 

Se as imagens de baixa resolução possuem aliasing, então essas relaç�es 
simples não possuem mais validade. Se parte do espectro (geralmente as baixas 
frequências) está livre do aliasing, os parâmetros de mudança ainda podem ser 
estimados utilizando apenas esta parte. O método para estimar a rotação baseado 
em baixas freqüências foi elaborado por Vandewalle et al (2005). Nesse caso, o 
aliasing pode ser considerado como (parte do) ruído. Se o aliasing não pode ser 
negligenciado em qualquer parte do espectro, devem ser aplicados outros métodos 
para que se consiga modelá-lo. Esses métodos foram apresentados por Vanderwal-Vanderwal-
le et al. (2007). 

A segunda parte dos métodos de super-resolução é a reconstrução, na qual 
uma imagem de alta resolução é reconstruída a partir do registro de imagens LR. 
Uma boa visão geral é dada por Park et al. (2003). Segundo o autor, primeiramen-
te há um conjunto de métodos de interpolação não uniforme que reconstrói um 
sinal de banda limitado em um conjunto de amostras irregulares. Como descrito 
anteriormente, existem os métodos no domínio da frequência que foram adaptados 
para modelar o ruído e o borramento.

Outra categoria de algoritmos de reconstrução baseia-se no método de Pro-
jeção no Conjunto Convexo – POCS. Estes são algoritmos iterativos nos quais a 
reconstrução ocorre sucessivamente em diferentes conjuntos convexos represen-ção ocorre sucessivamente em diferentes conjuntos convexos represen- em diferentes conjuntos convexos represen-
tando a informação prévia sobre a imagem HR. Depois de um número de iteraç�es, 
a imagem reconstruída converge para a imagem no cruzamento de diferentes con-
juntos (Patti et al., 1997). 

Da mesma forma, os algoritmos de Iterative Backprojection (IBP) usam um 
modelo do processo de imagens para estimar a imagens de baixa resolução, que 
seria criado ao capturar a estimativa de reconstrução em curso. A estimativa de 
alta resolução é então corrigida através de um termo relativo a diferença entre as 
imagens LR estimadas e as reais. 

Zomet et al. (2001) prop�em o algoritmo Robust Super Resolution, que é basi-
camente uma versão melhorada do Iterated Back Projection, onde a única diferença 
reside no fato de que ao somar todos os erros para a estimação da imagem de alta 
resolução, esse método utiliza como imagem gradiente a média de todos os erros.

Uma abordagem de máximo a posteriori (MAP) também pode ser usada para 
a reconstrução. Este método permite facilmente adicionar diferentes prioridades 
na imagem reconstruída no modelo. Farsiu et al. (2004) aumentou a robustez do 
algoritmo apresentado por Elad � Hel-Or (2001), substituindo a minimização da 
norma L2 pela minimização da norma L1. Eles também acrescentaram um termo 
de regularização para estabilizar a reconstrução. 



13 2o Trimestre de 2013 – 

O algoritmo Structure-Adaptive Normalized Convolution, proposto por Pham 
et al. (2006) usa convolução normalizada para reconstruir a imagem de alta reso-
lução. Duas opç�es podem ser habilitadas para esse algoritmo: robustez a ruídos 
(que basicamente analisa todas as imagens de baixa resolução e decide quais 
pixels podem estar ruidosos e não os considera no processamento) e um segundo 
processamento para realizar a correção de possíveis erros. Essa segunda etapa 
basicamente adapta o tamanho e a orientação dos filtros gaussianos na convolu-
ção normalizada. Isso pode resultar em uma imagem mais realçada. 

De acordo com o conteúdo apresentado anteriormente, existem inúmeras téc-
nicas de SR que podem ser aplicadas às sequências de imagens LR geradas por 
VANT’s em geral, possibilitando a otimização, dessa maneira, do processo video-
gráfico de vigilância e reconhecimento executado pelo veículo.

VANT VT-15: Características e Aquisição de Imagens
 Em novembro de 2010 a empresa Flight Technologies, juntamente com  

Centro Tecnológico do Exército (CTEx), realizaram na Academia da Força Aérea 
(AFA), na cidade de Pirassununga - SP, uma participação na Operação Agulhas 
Negras (OPAN) com duração de 4 dias.

De acordo com o Estado Maior do Exército (EME), o objetivo desta participa-
ção foi auxiliar a Divisão de Exército (DE) no levantamento de dados de inteligência 
por intermédio das imagens do VANT VT-15 para auxílio à tomada de decisão do 
comandante da DE. A OPAN foi uma operação de adestramento de grande enver-
gadura que envolveu a participação de tropas estratégicas do Exército. O emprego 
do sistema VANT VT-15 foi de grande importância para o levantamento das posi-
ç�es inimigas.

As características do VANT fornecidas pelo CTEx foram: 
• Características operacionais
• Teto  3.000m
• Peso máximo de decolagem  75kg;
• Carga útil  12kg;
• Autonomia de voo  2h;
• Velocidade de cruzeiro  126km/h;
• Sistema autônomo ou remotamente pilotado;
• Gerador de energia/motor de partida;
• Estação de controle móvel;
• Decolagem manual.

Sistemas e Sensores instalados a bordo
• Receptor GPS;
• Sistema composto de câmara de vídeo Axis 233D  com transmissão em 

tempo real;
• Altímetro;
• Velocímetro (velocidade aerodinâmica);
• Sensor de temperatura;
• Sensor de atitude baseado em GPS.
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Inicialmente foi realizado pela equipe da Flight Technologies um planejamento 
da operação com a delimitação da área a ser sobrevoada (Figura 6), distância da 
estação de solo (link de comunicação), e plano de voo com base nos pontos que 
deveriam ser percorridos para o recobrimento do teatro de operaç�es.

Figura 6. Teatro de operações OPAN (CTEx, 2010).

Em virtude de não ser este o objetivo principal da operação, o voo não foi 
realizado com base em um projeto videográfico e somente imagens de vídeo LR 
foram geradas. Não foram coletados pontos de controle no terreno para posterior 
amarração dos modelos e dos mosaicos, nem foi realizado qualquer tipo de pro-
cessamento desse material, devido ao fato do emprego de VANTs para o MD estar 
restrito, por enquanto, apenas à operaç�es de vigilância e reconhecimento.

A seção de inteligência do Comando Militar do Sudeste (CMSE) elaborou o 
relatório da missão com base na gravação do vídeo gerado. Mediante autorização 
do EME, trechos desse vídeo foram disponibilizados pelo CTEx para dar subsídio 
a pesquisa realizada por Figueira (2011), sendo fornecidos também dados funda-
mentais (voo e configuração da câmara) para o cálculo da resolução espacial no 
terreno (Ground Sample Distance - GSD).

Foi realizado o cálculo do GSD para uma análise preliminar do material obtido. 
Foram fornecidos os valores da velocidade, a altura de voo, o Common Interme-
diate Format (CIF) (número de pixels na vertical e na horizontal em cada quadro). A 
distância focal e o FOV não foram fornecidos, portanto foram utilizados valores com 
base nas especificaç�es do fabricante mostradas na Figura 7. 

Figura 7. Especificações da câmara de vídeo Axis 233D do VANT VT-15
(AXIS, 2010).
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Na Figura 8 observa-se a geometria de aquisição das imagens. Para a esti-
mativa do GSD considera-se o triângulo formado pelo avião, o pé da perpendicular 
e o ponto limite do FOV, ou seja, D/2.

Figura 8. Geometria de aquisição das imagens VANT VT-15.

Assim sendo, pela Figura 8 obtém-se:

                                        tan (w/2) = (D/2)/H                                             (3)

Substituindo os valores do w e H em (3) obtém-se D =1.058,945m. Dividindo 
esse valor pelo número de pixels (CIF horizontal de 288px) obtém-se o tamanho de 
um pixel. Dessa forma, o GSD estimado para os dados em questão é de 3,67m, para 
o pior caso, ou seja, para a maior abertura da câmara (ângulo de visada de 55.8°).

Esse cálculo possibilitou a estimativa da ordem de grandeza da resolução 
espacial. Porém, pode-se observar, tendo por base a Figura 9 em comparação com 
uma imagem Ikonos de 5m de resolução espacial, que as amostras fornecidas não 
permitem a percepção de detalhes compatível com o valor obtido (inferior a 5m). O 
fato requer análise mais aprofundada sobre os métodos e sistemas de compressão, 
compactação, codificação, decodificação e sequenciamento de imagens de vídeo 
utilizadas no armazenamento e na transferência dos dados para a estação de solo. 
Essa análise não será realizada nesse contexto por não ser objetivo deste trabalho. 

Dada a concepção do sistema observou-se que é necessário transmitir grande 
volume de dados LR em tempo real, considerando o limite da banda passante. Em 
virtude da degradação aparente das amostras, sugere-se aplicar às sequências de 
imagens LR de vídeo que chegam à estação de solo as diversas técnicas de SR 
apresentadas anteriormente para o melhoramento das imagens. 
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Figura 9.  Amostras de imagens da câmara Axis 233D doVANT VT-15
 (CTEx, 2010).

Considerações Finais

Com a estimação do valor da resolução especial de 3,67m para a pior con-
figuração da câmara pode-se considerar viável a hipótese de um processo video-
gráfico completo utilizando o VANT VT-15. No entanto ao se analisar as amostras 
obtidas do sequenciamento do vídeo constata-se que houve perda significativa de 
detalhes, justificando dessa maneira a utilização de técnicas de SR apresentadas 
nesse trabalho para o melhoramento das imagens.

Com base no estudo de SR realizado pode-se observar que os métodos des-
critos no trabalho podem ser muito úteis para a reconstrução de imagens VANT. 
Essas imagens SR podem servir para aferir e calibrar imagens de sensoriamento 
remoto em regi�es de difícil acesso. 

Um dos fatores limitadores da ampliação do uso da tecnologia de sensoria-
mento remoto é a dificuldade de se confirmar a natureza dos elementos nas ima-
gens. Além dos problemas inerentes à tecnologia (resolução espacial) um fator 
relevante é a dificuldade de se gerar amostras significativas da superfície as quais 
possam ser correlacionadas com medidas extraídas de imagens. Nesse sentido as 
imagens SR obtidas seriam fundamentais para a composição dos bancos de ima-
gens previstos em sistemas de planejamento de missão do VANT VT-15.

Constata-se que a obtenção de imagens de alta resolução do VANT VT-15 
seria de grande importância para a concepção de um sistema de imageamento 
videográfico de baixo custo. 

Como vantagens desse sistema podemos destacar: 
• Miss�es planejadas em curto espaço de tempo e sem recursos específicos 

para o mapeamento;
•  Possibilidade de estudo de emprego de técnicas de SR a outras platafor-

mas não-métricas, tais como helicópteros do Exército Brasileiro em mis-
s�es de reconhecimento, Dirigíveis Aéreos Não-Tripulados (DANT);

•  Facilidade de uso; 
•  Rapidez compatível com miss�es de interesse militar;
•  Mínimo de dependência da tecnologia estrangeira.
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Vislumbra-se ainda gerar, a partir da aquisição dessas imagens, ortomosaicos 
SR em curto espaço de tempo para carga no banco de dados do Módulo C2 em Com-
bate, projeto do Comando e Controle Operacional Terrestre do Exército, com vistas à 
capacitação do Combatente do Futuro - COBRA.
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RESUMO

Este trabalho investiga a formação da liga CdSxTe1-x em células solares de 
CdS/CdTe em virtude do tratamento térmico com CdCl2. Foram utilizadas na carac-
terização da interface CdS/CdTe as técnicas de fotoespectroscopia, espectroscopia 
de fotoelétrons excitados por raios x e difração de raios x, onde foi utilizado o sof-
tware TOPAS, que faz uso do método de Rietveld, para o refinamento microestru-
tural. Os resultados mostraram a existência de interdifusão entre as camadas de 
CdS e CdTe em função das condiç�es do tratamento térmico com CdCl2. A amostra 
tratada a 415 ºC com CdCl2 foi a que apresentou a menor quantidade de macroten-
s�es. Nesta temperatura de tratamento térmico foi constatado que a espessura da 
liga era superior a 250 nm e sua composição era CdS0,1Te0,9. Estes resultados são 
discutidos e comparados com os reportados na literatura..

Palavras-chave: CdTe, interdifusão, células solares

ABSTRACT

This work characterizes the CdSxTe1-x alloy formed in CdS/CdTe solar cells 
due to the heat treatment in the presence of CdCl2. The CdS/CdTe interface was 
analyzed by optical spectroscopy, x-ray photoelectron spectroscopy, and x-ray dif-
fraction. Rietveld refinement method was carried out in the x-ray diffractograms, 
using the software TOPAS. The results showed the presence of a CdSxTe1-x layer 
as a function of the heat treatment parameters. A 250nm thick CdS0,1Te0,9 layer was 
formed at CdS/CdTe interface after CdCl2 heat treatment at 415 oC. Macrostresses 
that existed in the CdTe layer were also relieved after heat treatment at this temper-
ature. These results are discussed and compared with others found in the literature. 

Keywords: CdTe, interdiffusion, solar cells
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INTRODUÇÃO

O desempenho das células solares de CdS/CdTe é muito dependente dos 
parâmetros utilizados nas deposiç�es dos filmes e nos procedimentos subseqüen-
tes empregados, como tratamentos térmicos e formação dos contatos. A interface 
entre o sulfeto de cádmio (CdS) e o telureto de cádmio (CdTe) é considerada um 
dos principais fatores limitantes da eficiência destas células. Isto se deve principal-
mente ao grande desajuste entre as redes dos dois materiais (~9,7%), o que gera 
estados interfaciais que atuam como centros de recombinação, aprisionando os 
portadores de carga (Babkair, 2010; Rogers et al., 1999). Uma das maneiras de 
reduzir este descasamento entre as redes é provocar uma interdifusão entre as ca-
madas, dando origem a uma liga na região da junção entre os dois materiais. Esta 
interdifusão é ativada por um tratamento térmico em presença de cloreto de cádmio 
(CdCl2). Como a difusão do enxofre para a camada de CdTe ocorre em quantidade 
muito superior à difusão de telúrio para a camada de CdS, apenas a liga rica em 
Te (CdSxTe1-x) costuma ser abordada na literatura (Castro-Rodrígues et al., 1998, 
Metzger et al., 2006).

Os mecanismos físicos pelos quais esta camada interfacial é formada e as 
suas consequências para a eficiência dos dispositivos ainda são objeto de grande 
debate (Duenow et al., 2011). Desta forma, o entendimento e o controle dos proces-
sos envolvidos nesta interdifusão são de vital importância para a utilização em larga 
escala das células de CdS/CdTe. Por isso, este trabalho investigou e mensurou os 
processos interdifusivos entre as camadas de CdS e CdTe produzidas pela técnica 
de sublimação em espaço reduzido (CSS) no laboratório de filmes finos do IME 
(Panetto, 2009; Fernandes, 2009; Vieira et al., 2011).   

PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL

As amostras utilizadas possuíam a configuração vidro/In2O3:Sn/CdS/CdTe. 
Substratos de vidro borossilicato foram recobertos com filmes de In2O3:Sn (ITO), 
depositados por pulverização catódica, de acordo com o procedimento descrito 
em Vieira et al. (2011). Os filmes de ITO tinham espessura de aproximadamente 
300 nm e resistência de folha de 39,7 W/ . As deposiç�es das camadas de CdS e 
CdTe foram realizadas em um equipamento CSS, conforme descrito na literatura 
(Panetto, 2009). Na Tabela 1 podem ser observados os parâmetros utilizados na 
deposição das camadas de CdS e CdTe, que são a temperatura da fonte (Tf), a 
temperatura do substrato (Ts), o tempo de deposição (t) e a pressão de argônio (P). 
A espessura da camada de CdS foi de aproximadamente 450 nm e da camada de 
CdTe foi de aproximadamente 600 nm.

Tabela 1. Parâmetros de deposição de filmes de CdS e CdTe.

Deposição Tf (
oC) Ts (

oC) t (s) P (Torr)

CdS 700 540 90 1

CdTe 610 580 90 12
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O tratamento térmico com CdCl2 foi realizado via vapor no sistema CSS. As 
amostras foram tratadas por 5 min em uma atmosfera de 50 Torr de Ar. Os parâme-
tros de tratamento foram escolhidos com base em trabalhos anteriores (Panetto, 
2009; Fernandes, 2009). Nestes tratamentos, a temperatura da fonte foi mantida 
na mesma temperatura do substrato, de modo a evitar a deposição de CdCl2 sobre 
a superfície das amostras. As temperaturas de tratamento utilizadas foram 400 e 
415 ºC. A amostra não submetida ao tratamento térmico com CdCl2 foi denominada 
NT. Às demais amostras tratadas com CdCl2 foram atribuídas a sigla TT seguida da 
temperatura de tratamento utilizada. 

Medidas de fotoespectroscopia foram realizadas em um equipamento modelo 
Cary 5000, da Varian. Análises de espectroscopia de fotoelétrons excitados por 
raios x (XPS) foram realizadas em um equipamento de fotoemissão PHI5600, que 
utilizava como radiação monocromática o Al Ka. Para a obtenção de um perfil de 
concentração foi realizada a erosão das amostras com feixe de íons de argônio. A 
difração de raios x (DRX) foi realizada no laboratório de difração de raios x do IME, 
em um equipamento da marca Panalytical. Nestas medidas, utilizou-se a técnica 
de incidência rasante (GIXRD). A radiação utilizada foi a do Co, com ka = 1,7890 Å, 
sendo os ângulos de incidência utilizados nas análises iguais a 1º, 1,5º e 2º. O tem-
po de permanência dos raios x foi de 400 s em cada passo de 0,01º, na faixa de 26 
a 29º, com o intuito de se avaliar mudanças de posição no pico (111) do CdTe. Os 
resultados destas medidas foram analisados com a ajuda do software TOPAS (ver-
são acadêmica), que utiliza o método de Rietveld no refinamento dos difratogramas 
das amostras. Como em um difratograma, a largura à meia altura de um pico é 
influenciada pelo tamanho dos cristalitos e pelas microdeformaç�es presentes na 
amostra, além de uma contribuição instrumental, que advém das características do 
equipamento utilizado na medida (raio do goniômetro, perfil de emissão da fonte, 
largura das fendas etc), foi necessária a extração desta contribuição instrumental 
dos difratogramas. Isto foi obtido através da coleta das informaç�es do alinhamento 
do equipamento durante a medida, que possibilitou a elaboração de uma ficha que 
continha as informaç�es oriundas deste alinhamento e que foram incluídas no refi-
namento microestrutural dos difratogramas. 

Para as análises de incidência rasante, foi necessário o cálculo do ângulo crí-
tico (ac) do material, que corresponde ao ângulo abaixo do qual a reflexão interna 
ocorre. Isto foi obtido através da E�. 1 (Krishna e Dutta, 2004), onde r é a densi-
dade do CdTe em Kg/m3 e  é o comprimento de onda da radiação utilizada em 
Angstrom. O valor do ângulo crítico obtido para esta análise foi 0,227o.

       (1)

A profundidade de penetração (e) dos raios x no CdTe foi obtida da E�. 2 
(Cullity, 1978), onde: q é o ângulo de incidência do feixe de raios x e m é o coefi-
ciente de absorção linear do material para a radiação utilizada, no caso, cobalto (m 
= 2241 cm-1, conforme fornecido pelo software do difratômetro da Panalytical).  
             

       (2)
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

Caracterização Óptica
Os espectros de transmitância das amostras são apresentados na Figura 1. A 

partir destes espectros de transmitância foi possível obter os gráficos da Figura 2 que 
relacionam o coeficiente de absorção óptica (a) com a energia hu, de onde puderam 
ser obtidos os valores das energias de banda proibida das amostras (Hiie et al., 2006). 
O valor da energia de banda proibida da amostra NT foi (1,113±0,003) eV. Este va-
lor está muito distante do valor da banda proibida do material na forma volumétrica 
(1,5 eV), o que era esperado, visto que o CdTe como depositado é um material com 
uma alta densidade de defeitos (Rose et al., 1999). O tratamento térmico da amostra 
TT400 e TT415 melhorou sensivelmente a qualidade das amostras, elevando o valor 
da banda proibida para (1,402±0,004) e (1,415±0,001) eV, respectivamente, valores 
mais próximos ao da energia de banda proibida do CdTe. Isto se deve à redução de 
defeitos nos filmes de CdTe, a qual também pode ser observada na forma abrupta da 
inclinação da energia de banda proibida da amostra TT415.

Figura 1. Transmitância dos filmes de CdTe: (a) NT, (b) TT400 e (c) TT415.
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Figura 2. Determinação da energia de banda proibida dos filmes de CdTe: (a) NT, (b) TT400 e (c) TT415.

Caracterização Microestrutural

A partir da Equação 2 foi possivel calcular a profundidade de penetração do 
feixe de raios x no interior do filme de CdTe (Tabela 2). Como os filmes de CdTe 
tinham espessura de aproximadamente 600 nm, a Tabela 2 mostra que a análise foi 
realizada desde a superfície até uma região próxima à interface.   

Tabela 2. Profundidade de penetração no CdTe em função do ângulo de incidência dos raios x (fonte de Co)

Ângulo (graus) e (nm)

1 269

1,5 404

2 539

As análises de incidência rasante para amostra NT e para as duas amostras 
tratadas com CdCl2, a 400 e 415 oC, são apresentadas na Figura 3. A comparação 
entre as curvas da amostra NT e da amostra TT415 mostra que o tratamento térmi-
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co com CdCl2 promoveu deslocamentos de até 0,5 graus na posição do pico (111), 
o que implica em uma grande diminuição do parâmetro de rede das amostras. 

Figura 3. Difração do plano (111) com diferentes ângulos de incidência rasante em filmes de CdTe: (a) NT, (b) TT400 
e (c) TT415.

Os parâmetros de rede das amostras foram obtidos através da utilização do 
software TOPAS. Apesar de o método de refinamento Rietveld utilizar todos os 
picos do difratograma, apenas o pico do plano (111) foi utilizado na obtenção dos 
parâmetros de rede das amostras. Pode-se observar que a amostra NT possui um 
parâmetro de rede maior do que o CdTe na forma de pó (6,481 Å), o que se deve 
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a uma grande quantidade de macrotens�es neste filme. No entanto, com a realiza-
ção do tratamento térmico com CdCl2 a 400 ºC este valor diminuiu em direção ao 
valor do parâmetro de rede do CdTe na forma de pó, o que mostra um alívio destas 
macrotens�es. Com o aumento da temperatura de tratamento térmico para 415 ºC, 
são observados, para todos os ângulos de incidência, parâmetros de rede inferio-
res ao do CdTe na forma de pó. Este comportamento está associado ao processo 
de interdifusão entre as camadas de CdS e CdTe. A redução do parâmetro de rede 
pode ser explicada com base na diferença entre o raio atômico dos átomos de Te e 
S. Por ter um raio atômico menor, o S ao substituir o átomo de Te reduzirá o parâ-
metro de rede do CdTe em direção ao parâmetro de rede do CdS (5,83 Å).

A existência de alargamento assimétrico nos picos das amostras tratadas, 
principalmente próximo à superfície do CdTe, reforça a idéia de o tratamento com 
CdCl2 ter sido o responsável por tal efeito. Este efeito poderia estar associado à 
ocorrência de maclas nos filmes de CdTe (Scardi et al. 1999), que são defeitos pla-
nares muito comuns nestes filmes (Al-Jassim et al., 1998). Além disso, a redução 
do parâmetro de rede com o tratamento térmico é um indício de que o alto descasa-
mento entre as redes dos dois materiais foi reduzido. A partir do parâmetro de rede 
da amostra TT415 e da lei de Vegard (E�. 3), foi possível determinar a quantidade 
de enxofre que difundiu para o interior deste filme. Na E�. 3, a é o parâmetro de 
rede e x é a fração molar de enxofre presente no filme de CdTe (Adachi, 2009). Es-
tes valores aparecem listados na Tabela 3 e mostram que à medida que a distância 
da superfície do filme de CdTe aumenta, observa-se um aumento da quantidade de 
enxofre. Os resultados de incidência rasante mostram valores de fração molar de 
enxofre condizentes com os reportados na literatura (Gibson, 2002).
         (3)

Tabela 3. Parâmetro de rede e fração molar de enxofre, em filmes finos de CdTe, obtidos do refinamento dos 
difratogramas para diferentes ângulos de incidência rasante 

Amostra Ângulo de incidência (graus) Parâmetro de rede (Å) Fração molar de enxofre

NT

1 6,602

1,5 6,587

2 6,578

TT400

1 6,568

1,5 6,556

2 6,542

TT415

1 6,479 0,003

1,5 6,473 0,012

2 6,471 0,015
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Espectroscopia de Fotoelétrons Excitados por Raios X (XPS)

Um exemplo de um dos perfis obtidos nas análises de XPS é apresentado na 
Figura 4. Pode ser observado que a erosão das amostras ocorreu nas camadas de 
CdTe, CdS e ITO. Para a análise das camadas de CdS e CdTe foi adotado que a 
camada de ITO se iniciava no ponto onde a quantidade de oxigênio deixava de ser 
igual a zero.  

Como pode ser observado na Figura 4, a camada de CdTe possui uma quan-
tidade maior de Cd que de Te. Isto ocorre porque a espessura da camada de CdTe 
nestas amostras representa uma região muito próxima à interface. Este comporta-
mento é observado na literatura em perfis de concentração que utilizam uma pe-
quena espessura da camada de CdTe (Gómez-Barojas et al., 2006; Enríquez et al., 
2007). Caso a espessura do CdTe fosse maior, uma quantidade maior de Te que de 
Cd teria sido observada, como ocorre em um filme de CdTe do tipo p.

A Figura 5 mostra os perfis de concentração em função da profundidade. Para 
a conversão do tempo em profundidade, no eixo das ordenadas, utilizou-se a es-
pessura das amostras, visto que a taxa de pulverização catódica variou de uma 
amostra para outra. Além disso, assumiu-se que as taxas de erosão nas camadas 
de CdS e CdTe eram iguais. Pode-se observar que em todas as amostras, inclusive 
na amostra NT, ocorreu interdifusão entre as camadas de CdS e CdTe. Isto se deve 
às altas temperaturas envolvidas no processo de deposição destas camadas. 

Figura 4. Perfil de concentração, obtido por XPS, em filmes de CdTe tratados a 400 oC.

A posição da junção entre as camadas de CdS e CdTe foi definida para cada 
amostra da Figura 5 como sendo a região onde ocorre o encontro entre os perfis de 
concentração de Te e de S. Os resultados mostram que a realização do tratamento 
térmico com CdCl2 modificou a posição da junção entre os dois materiais, fazendo 
com que a mesma fosse deslocada para o interior da camada de CdTe com o au-
mento da temperatura de tratamento térmico. Isto ocorreu em virtude da maior di-
fusidade do S no CdTe em relação à difusidade do Te no CdS. A posição da junção 
pode ser observada na Figura 5 marcada com uma linha vertical.

Na Figura 5, também pode ser observada uma linha horizontal de comprimen-
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to L, que marca a camada intermediária formada entre o CdS e o CdTe. Esta cama-
da foi definida como sendo a distância entre a posição da junção e o ponto onde foi 
medida a última concentração de S na camada de CdTe diferente de zero. Pode-se 
observar que a espessura da liga CdSxTe1-x formada entre os dois materiais foi de 
aproximadamente 250 nm para a amostra NT. Já para as amostras tratadas com 
CdCl2, a espessura da liga seria superior a este valor, caso a espessura da camada 
de CdTe tivesse sido maior, conforme observado anteriormente por Enríquez et al. 
(2007), onde foi verificado que a espessura da liga aumentou de 240 nm na amos-
tra não tratada para 480 nm em amostras de 8 μm de CdTe depositadas por CSS 
e tratadas com CdCl2 com parâmetros similares a este trabalho. Isto mostra que 
ocorreu um crescimento da camada interfacial com a realização do tratamento tér-
mico com CdCl2, conduzindo a uma redução entre o descasamento entre as redes 
do material e consequentemente a um melhor desempenho para os dispositivos 
(Enríquez et al., 2007).
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Figura 5. Perfis de concentração, obtidos por XPS, em filmes de CdTe: (a) NT, (b) TT400 e (c) TT415.

A partir dos resultados obtidos na Figura 5 foi possível a construção da Tabela 
4, que mostra o coeficiente de difusão do enxofre na camada de CdTe obtido para 
cada amostra. Para a obtenção destes valores foi empregado um ajuste que utiliza-
va uma função gaussiana, tal como a E�. 4, onde foi considerado o CdTe como um 
meio infinito e o CdS como um meio finito (fonte finita), composto por uma quanti-
dade de a de soluto. Na E�. 4, D é o coeficiente de difusão e c é a concentração 
em um certo ponto. O valor de t foi adotado como sendo o tempo de deposição da 
camada de CdTe, em virtude de existir interdifusão na amostra NT. Os resultados 
mostram que o coeficiente de difusão do enxofre aumentou com a temperatura do 
tratamento térmico com CdCl2.

  (4)

Tabela 4. Coeficiente de difusão e fração molar de enxofre em função da distância da interface CdS/CdTe

Amostra
Coeficiente de difusão 

do enxofre (cm2/s)
Distância da interface 

à superfície (nm)
Fração molar de 

enxofre

NT 5,39 x10-12 550 0,04

TT400 7,6x10-12 210 0,14

TT415 9,6x10-12 228 0,10

Na Tabela 4 também pode ser observado o valor médio da composição de 
cada amostra, medida da superfície até a região da junção. Os valores indicam 
que a maior parte da difusão do enxofre na rede do CdTe de fato ocorreu durante 
o tratamento térmico com CdCl2. Os valores encontrados concordam com os re-
portados por Gibson et al. (2002) para amostras tratadas a 400 ºC com CdCl2 em 
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tempos de tratamento que chegaram a 60 min. Contudo, estes autores utilizaram 
uma atmosfera de oxigênio, que é um conhecido inibidor deste processo difusional 
(Mathew et al., 2012).

CONCLUSÕES

A interdifusão em células solares de CdS/CdTe foi quantificada e investiga-
da ao longo da junção. Os resultados obtidos pela técnica XPS indicam que a 
interdifusão ocorre em duas etapas do processamento destas células: durante a 
deposição do filme de CdTe, devido à elevada temperatura utilizada na deposição 
deste filme, e durante o tratamento térmico com CdCl2. O tratamento térmico com 
CdCl2 aumentou a quantidade de enxofre presente no CdTe e consequentemente 
a espessura da liga CdSxTe1-x. Os resultados de XPS mostraram que nas amostras 
tratadas com CdCl2 a liga tem espessura superior a 250 nm, o que concorda com 
os resultados da literatura. Contudo, a concentração do enxofre no CdTe foi muito 
superior à reportada na literatura e também àquela que foi obtida através da técnica 
de DRX. Isto provavelmente foi devido ao fato de que foi utilizado apenas um pico 
para se obter a concentração da liga CdSxTe1-x, tal como tem sido feito na literatura. 
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RESUMO

Este trabalho apresenta alternativas para aumentar a imersão do usuário com 
ambientes virtuais através de módulos para manipulação e navegação, utilizando 
dispositivos sem fio e interação natural, reproduzindo de forma realista os movi-
mentos da mão através de um rastreador da pose sem fio que estima a translação 
e rotação, além de uma luva de dados que capta a configuração dos dedos do 
usuário.

O módulo de navegação e manipulação utiliza interação natural, dispensando 
o uso de fios ou interfaces que requerem treinamento ou maior destreza do usuário. 
Este é baseado em movimentos articulados da mão, que são um meio natural para 
atuação em ambientes virtuais.  Para reproduzir com fidelidade a configuração dos 
dedos do usuário foi desenvolvido um módulo para calibração da CyberGlove em 
tempo de execução. Um protótipo de unidade de medida inercial e um sensor de 
visão estereoscópica foram utilizados para construir o módulo do rastreador, que é 
capaz de reproduzir a pose da mão com seis graus de liberdade no ambiente virtual.

Os módulos foram desenvolvidos de forma desacoplada, possibilitando sua in-
tegração em projetos futuros. Estes foram implementados como plugins para o fra-
mework de Realidade Virtual Instant Reality dando suporte aos dispositivos utilizados 
neste trabalho, podendo ser facilmente estendidos para dispositivos similares.

Palavras-chave: Realidade Virtual, Rastreador da Mão, Manipulador de Ob-
jetos Virtuais, Interação Natural, IMU.

ABSTRACT

 This work presents alternatives to increase the immersion in user interaction 
with virtual environments through modules for navigation and manipulation, using 
wireless devices and natural interaction, reproducing the movements of the hand’s 
pose realistically through of a wireless tracker that estimates the translation and 
rotation, and a data glove that captures the configuration of the user’s fingers. The 
navigation and handling modules uses natural interaction without wires or interfaces 
that require training or greater user skills, this are based on hand joint movements, 
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which are a natural way to work in virtual environments. To faithfully reproduce the 
configuration of the user’s fingers was developed a module we made use of a data 
glove calibrated on the fly. A prototype of inertial measurement unit and a stereosco-
pic vision sensor were used to build the module, which is capable of reproducing the 
pose of the hand with six degree of freedom. The modules were developed in a de-
coupled way enabling their integration in future projects. These were implemented 
as plugins to Instant Reality Framework supporting the devices used in this work, 
these plugins can be easily extended to meet similar devices.

Keuiords: Virtual Reality; Hand Tracker; Virtual Object Manipulation; Natural Inte-
raction; IMU.

INTRODUÇÃO

 A Realidade Virtual (RV) estabelece novos paradigmas de interface com 
usuário, nestes os indivíduos não estão apenas frente a monitores, mas sim, inte-
ragindo diretamente e sentindo-se dentro dos ambientes virtuais. Buscando esta 
imersão a RV tenta captar e reproduzir movimentos de partes do corpo do usuário, 
em geral braços, pernas e cabeça. Com este tipo de interface o conhecimento intui-
tivo do usuário, relacionado com a navegação e manipulação no mundo real, pode 
ser transferido para sua atuação em ambientes virtuais.

 A interação através dos dispositivos tradicionais, por exemplo joysticks, não 
favorece a imersão pois estes necessitam estar em mãos a todo momento muitas 
vezes exigindo atenção ou treinamento prévio. Este fato motiva o desenvolvimento 
de novos meios para navegação e manipulação no mundo sintético.

 Pensando em favorecer a imersão em sistemas de RV neste trabalho foram 
desenvolvidos módulos para navegação e manipulação. O módulo de navegação 
utiliza gestos sutis para locomoção do indivíduo em ambientes virtuais. Este nave-
gador utiliza interação natural através do sensor kinect, dispensando o uso de dis-
positivos tradicionais, fios ou outras interfaces que requerem treinamento ou maior 
destreza por parte do usuário.

 O módulo de manipulação é baseado em movimentos articulados da mão, 
que são um meio natural para atuação em ambientes de RV, porém a detecção 
destes movimentos não é uma tarefa simples. Para reproduzir com fidelidade a 
configuração dos dedos do usuário utilizamos uma luva de dados calibrada em 
tempo de execução. Já para a reprodução da postura (posição e orientação) da 
mão, com seis graus de liberdade, foi utilizado um protótipo de uma unidade de 
medida inercial (IMU) juntamente como sensor de visão estereoscópica kinect.

 A fim de descrever o desenvolvimento deste trabalho, na seção abordados 
alguns trabalhos relacionados. Já a seção 3 explana a abordagem proposta para 
o desenvolvimento dos módulos, descrevendo cada etapa realizada durante a im-
plementação do projeto. Na sequência, seção 4, são realizadas as consideraç�es 
acerca dos experimentos realizados em cada módulo. Para finalizar, na seção 5, 
são apresentadas as consideraç�es finais e sugest�es de trabalhos futuros.



35 2o Trimestre de 2013 – 

TRABALHOS RELACIONADOS

Gestos utilizando movimentos articulados da mão tem sido uma interface ino-
vadora e natural para interação homem computador (RAHEJA, 2010; FANG, 2007). 
O rastreamento da mão de usuários e a visualização 3D criam a sensação de imer-
são em ambientes  de RV. Atualmente, os dispositivos de rastreamento são cada 
vez mais acessíveis, com melhor tempo de resposta e precisão. Os parágrafos a 
seguir listam trabalhos relacionados com aquisição de dados relativos a configura-
ção dos dedos e postura da mão.

Os autores de (CAMERON, 2011) contribuem com um novo design para ras-
treamento da mão do usuário, para posterior renderização no ambiente virtual, 
possibilitando acompanhar os dedos e palma da mão. A reprodução virtual dos 
movimentos é feita em tempo real em um ambiente virtual desenvolvido em X3D. 
Os resultados experimentais indicaram que o sistema É capaz de detectar com pre-
cisão a interação do usuário com objetos no ambiente virtual. Porém o dispositivo 
de rastreamento limita o espaço de trabalho devido ao uso de fios que tem de estar 
ligados ao corpo do usuário. 

O trabalho mostrado em (JIN, 2011) apresenta um método baseado no re-
conhecimento de gestos da mão para a interação homem-computador. A meta do 
autor foi construir um mecanismo capaz de reconhecer os gestos da mão, para isso 
foi implementado um método de calibração para uma luva de dados utilizando uma 
rede neural do tipo Self-Organizing Map. Apesar de promissor, o processo proposto 
só é capaz de reconhecer a configuração dos dedos do usuário para a mão fechada 
ou aberta, todas as outras configuraç�es possíveis são consideradas inválidas, li-
mitando as possibilidades de controle. Outro fator que limita a utilização do sistema 
é a ausência de um método para acompanhamento da postura da mão.

Os trabalhos (CAMERON, 2011; JIN, 2011) apresentam limitaç�es quanto a 
determinação da pose da mão e redução do espaço de trabalho do usuário, essas 
limitaç�es nos motivam na busca por outras técnicas de estimação dos parâmetros 
da postura. Alternativas viáveis para solucionar tais problemas podem ser encon-
tradas em (MADGWICK, 2011; WONGWIRAT,2010).

Em (MADGWICK, 2011) foi apresentado um algoritmo de filtro de fusão de 
dados para fornecer a orientação estimada de um corpo, este foi projetado para 
suportar um sistema inercial de rastreamento do movimento humano para aplica-
ç�es de reabilitação. Ele é aplicável a unidades de medida inercial, constituídas por 
giroscópios e acelerômetros, ambos de três eixos. O algoritmo utiliza quatérnios 
para a representação da pose, permitindo que os dados dos acelerômetros sejam 
utilizados em um algoritmo de gradiente descendente analiticamente derivado e 
otimizado para calcular a direção do erro na medição do giroscópio.

Já em (WONGWIRAT,2010) os autores prop�e um método para controlar a 
pose de um robô móvel. Existem várias técnicas de controle que utilizam as coorde-
nadas x, y e a orientação para localizar a pose do robô no sistema de coordenadas 
global. No entanto, estas técnicas não têm a informação da orientação e posição 
relativa ao eixo z. Através da utilização de uma unidade de medição inercial de 
baixo custo é possível controlar a postura do robô móvel. Os experimentos con-
duzidos neste trabalho verificaram os resultados dos sinais da IMU embarcada no 
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robô móvel enquanto este se movimentava. Tais resultados indicaram que devido 
algumas limitaç�es da IMU de baixo custo é necessário o uso de métodos robustos 
para a estimação da pose do corpo que está sendo acompanhado, como o método 
proposto em (MADGWICK, 2011).

Um cenário favorável para utilização dos módulos propostos aqui é encon-
trado em (THOMAZ, 2010), este descreve a configuração e implementação de um 
sistema de controle para ambiente CAVE, apresentando imagens em um ambiente 
imersivo, através de uma máquina hospedeira e um hardware dedicado para ren-
derização. O sistema é capaz de suportar dispositivos não convencionais de intera-
ção com o usuário, como por exemplo luva de dados e rastreador de posição, além 
de dispositivos tradicionais como joystick e mouse 3D. Uma aplicação, na qual o 
usuário consegue mover um objeto virtual, através de uma luva de dados e rastre-
ador de posição com fio, foi desenvolvida para demonstrar os recursos do sistema.

Luvas de dados associadas a dispositivos de rastreamento sem fio e méto-
dos de interação natural possibilitam o desenvolvimento de aplicaç�es de RV mais 
realistas, flexíveis e usuais, permitindo também simulaç�es que exijam precisão 
elevada nos movimentos da interação. Mas a calibração, estimação e aplicabilida-
de destes métodos e dispositivos não é direta, é nesse sentido que trabalhamos.

SOLUÇÃO PROPOSTA

A proposta deste trabalho se concentra no desenvolvimento de 3 módulos: 
a) Navegador e Manipulador de Objetos Virtuais baseado em interação natural; b) 
Rastreador sem fio da pose da mão com 6 graus de liberdade (GDL); c) Calibração 
da CyberGlove em tempo de execução.

Para o desenvolvimento dos módulos foram implementados plugins para co-
municação com dispositivos de entrada, desta forma é possível trocar informaç�es 
com o ambiente virtual X3D desenvolvido no Instant Reality. Este é um framework 
com um abrangente conjunto de recursos para desenvolvimento de ambientes vir-
tuais, fornecendo uma interface de aplicação simples, e implementando interação 
com o usuário em 3D e tecnologia imersiva, através dos padr�esX3D (BRUTZMAN, 
2007) e VRML (CAREY, 1997).

Nas próximas seç�es são detalhados o desenvolvimento dos módulos pro-
postos.

NAVEGADOR MANIPULADOR INTERATIVO DE OBJETOS VIRTUAIS

A navegação interativa e a manipulação de objetos virtuais são obtidas atra-
vés da configuração dos eventos do módulo de interação natural, desenvolvido 
visando controlar o ambiente virtual de forma prática e intuitiva.

Neste módulo são utilizadas as coordenadas tridimensionais reais da mão 
para ativar eventos pré-determinados, utilizando o posicionamento de bot�es no 
ambiente virtual. 

A posição da mão pode ser extraída como auxílio do sensor de profundidade 
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do kinect, que mede o tempo de alcance de uma fonte de luz infravermelha pulsa-
da, determinando assim a distância de cada pixel dentro do seu campo de visão. 
Os dados do sensor foram manipulados e tratados com a utilização dos frameworks 
de interação natural OpenNI e NITE.

O módulo foi desenvolvido conforme o fluxograma visto na Figura 1. No bloco 
B1.1está o sensor de visão estereoscópica do kinect. Sua saída, S1.1, com os da-
dos de profundidade, é utilizada como entrada na etapa B1.2.

Figura 1: Fluxograma do Navegador e Manipulador Interativo.

O cálculo dos pontos de posicionamento (B1.2) é responsável por obter as 
posiç�es estimadas dos bot�es no ambiente. Neste processo são descartados os 
primeiros 100 quadros capturados pelo sensor de profundidade, visando adquirir 
uma posição estável após a execução do movimento de wave, gesto inicial efetu-
ado para sinalizar o posicionamento da mão no ambiente. Este consiste em mo-
vimentar a mão da esquerda para a direita algumas vezes e é reconhecido pelo  
framework NITE. 

Após o descarte, os 100 quadros seguintes são armazenados em um buffer e 
em seguida são utilizados para calcular o posicionamento base através das médias 
dos eixos. Neste processo o usuário deverá manter a mão parada por aproximada-
mente 5 segundos. O ponto inicial estimado é então utilizado para calcular os outros 
7 pontos de posicionamento do ambiente, que estão dispostos como na Figura 2.
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Figura 2: Ponto estimado e botões de posicionamento dispostos no gráfico.

 Os pontos de posicionamento são passados para o Plugin Instant IO (B1.3) 
através do fluxo S1.2, que é responsável pelo mapeamento dos dados, possibili-
tando a transmissão das informaç�es para o ambiente virtual X3D (B1.5). O plugin 
recebe os dados de profundidade (S1.1) com as coordenadas atuais de rastrea-
mento da mão e os pontos de posicionamento (S1.2). Estes são processados no 
bloco mais interno (B1.4), onde as coordenadas da mão são subtraídas dos pontos 
de posicionamento, obtendo um valor limite que será utilizado para estabelecer o 
acionamento de um determinado botão. Os limites dos bot�es foram estabelecidos 
empiricamente buscando obter precisão satisfatória nos movimentos, de forma que 
não houvesse interferência entre os bot�es. 

 O Ambiente Virtual (B1.5) recebe como entrada os estados dos bot�es atra-
vés do fluxo S1.3. O Instant Reality encaminha os estados dos bot�es para os 
Scripts de Controle, através do fluxo S1.4, para realizar o tratamento de eventos via 
JavaScript. 

 Os Scripts de Controle (B1.6) são responsáveis por identificar quais bot�es 
estão ativos no momento, retornando para o ambiente virtual (através do fluxo 
S1.5) uma determinada funcionalidade para cada botão ativo. As funç�es podem 
ser modificadas de acordo com a necessidade de controle do ambiente virtual. 
Com exceção da etapa de Cálculo de Pontos de Posicionamento, que é realizada 
apenas uma única vez, todas as etapas são calculadas em tempo real baseado nas 
coordenadas da mão no espaço do usuário. 

 Para obter o navegador interativo foi necessário atribuir as funcionalidades 
de rotação da câmera nos eixos Y e X e translação no eixo Z, estes eventos são 
acionados através dos bot�es de posicionamento dos seus respectivos eixos. 
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 O Manipulador de Objetos Virtuais foi configurado para efetuar translaç�es 
em um determinado objeto virtual nos eixos Z e Y através dos bot�es de posiciona-
mento dos seus próprios eixos, enquanto a rotação é realizada em torno do eixo Y 
com a utilização dos bot�es do eixo X. 

 O botão OFF, no eixo Z, é utilizado para desativar o Navegador ou o Mani-
pulador de Objetos, mas também pode ser utilizado como troca de funcionalidades. 
A Figura 3 mostra a navegação e a manipulação utilizando o módulo descrito nesta 
seção. 

Figura 3: Navegação na sala de cirurgia virtual (à esquerda) e manipulação do modelo de coração (à direita). 
Os círculos em ciano destacam os movimentos que controlam a aplicação

RASTREADOR DA POSE DA MÃO SEM FIO COM 6 GDL

O rastreador foi construído utilizando o sensor de visão estereoscópica kinect 
e um protótipo de uma IMU.  Neste trabalho foram utilizados o acelerômetro do Nin-
tendo Wiimote e o giroscópio do Wii Motion Plus, ambos de três eixos, para compor 
o protótipo da IMU sem fio, os dados são obtidos através da utilização da biblioteca 
Wiiyourself. 

 A posição da mão pode ser extraída com o auxílio do sensor de profundida-
de do kinect como descrito no módulo anterior. 

 A Figura 4 representa um fluxograma do processo de obtenção da posição e 
orientação estimada de um rastreador sem fio para posterior utilização em ambien-
tes virtuais. 

Figura 4: Fluxograma do rastreador de posição da mão.
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 O bloco B2.1 representa a composição do protótipo da IMU, que possui duas 
saídas: Wiimote (B2.2) e Wii motion plus (B2.3). O fluxo S2.1 representa os valores 
do acelerômetro e o fluxo S2.2 são os valores dos eixos giroscópio, que são utili-
zados como entradas para o algoritmo do Filtro de Fusão de Dados (B2.5), que é 
proposto em (MADGWICK, 2011).

 A tarefa da filtragem é calcular uma estimativa única da orientação por meio 
da fusão ótima de mediç�es dos acelerômetros e giroscópios.

 No algoritmo de filtro de fusão de dados, o giroscópio mede a velocidade 
angular sobre os eixos x, y e z do sensor frame (quadro do sensor). Se estes pa-
râmetros são arranjados dentro do vetor  SW definido na equação (1), o quatérnio 
derivado,  , descrevendo a velocidade de alteração da orientação do earth frame 
(quadro da terra) em relação ao sensor frame pode ser calculada como a equação 
(2). O operador ⊗ representa a operação de produto de quatérnios e o acento ^ 
representa um vetor de unidade de comprimento normalizado. 

        
       (1)

     
       (2)

 A orientação do earth frame em relação ao sensor frame no tempo t, 
é calculada pela integração numérica do quatérnio derivado , como descrita 
pelas equaç�es (3) e (4), desde que as condiç�es iniciais sejam conhecidas. Nes-
tas equaç�es, sWt  é a medida da velocidade angular no tempo t, ∆t é o período de 
amostragem e  é a estimativa anterior da orientação. O subscrito w indica 
que o quatérnio é calculado da velocidade angular. 

        
       (3)

     
       (4)

O acelerômetro mede a magnitude e direção do campo de gravidade no sen-
sor frame composto por aceleraç�es lineares devido ao movimento do sensor. 

Na filtragem da orientação, inicialmente é assumido que o acelerômetro irá 
medir apenas a gravidade. Se o sentido do campo de gravidade da terra é conheci-
do no earth frame, uma medição da direção do campo no sensor frame vai permitir 
uma orientação do mesmo em relação ao earth frame. 

A representação do quatérnio é alcançada através da formulação de um pro-
blema de otimização onde a orientação do sensor, , é estabelecida com o ali-
nhamento da direção de referência predefinida do campo de gravidade do earth 
frame, , com a medição do campo no sensor frame, . Assim resolvendo (5) 
onde a equação (6) define a função custo. 
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       (5)

     
     (6)

 Existem muitos algoritmos de otimização, porém o gradiente descendente é 
uma simples opção para implementar e calcular. A equação (7) descreve o algorit-
mo para n iteraç�es que resulta em uma orientação estimada de  baseada 
em uma orientação inicialmente aleatória, , e uma variável � de taxa de apren-� de taxa de apren- de taxa de apren-
dizado. A equação (8) calcula a direção de erro na superfície da solução definida 
pela função custo, f, e sua matriz Jacobiana, J. 

      (7)

     (8)

   
        (9)

 As equaç�es (7) e (8) descrevem a forma geral da aplicação do algoritmo 
para um campo predefinido em alguma direção. Contudo, se a referência da dire-
ção do campo é definida apenas para ter componentes dentro de um eixo de co-
ordenada do earth frame, então a equação pode ser simplificada. Uma convenção 
apropriada é assumir que a direção da gravidade define o eixo vertical, z, como 
mostrado na equação (10). Substituindo  e as medidas do acelerômetro norma-
lizado  por  e  respectivamente, como visto nas equaç�es (10) e (11), é 
possível simplificar a função custo (12) e seu Jacobiano (13). 

         (10)

   
       (11)
   

      (12)

    

     (13)

Para otimizar a estimativa da orientação são necessárias múltiplas iteraç�es 
da equação (7) calculadas para cada nova orientação medida pelo sensor. Entre-
tanto, é aceitável calcular uma iteração por tempo de amostra fornecido, desde que 
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a taxa de convergência µ seja igual ou maior do que a taxa de alteração da orienta-
ção física. A equação (14) calcula a orientação estimada  no tempo t baseado 
na estimativa anterior  e o erro da função custo ∇f, que é definido pela medição do 
sensor  no tempo t amostrado. O ∇f é calculado de acordo com os valores atuais 
do sensor, como mostrado na equação (15). O subscrito ∇ indica que o quatérnio é 
obtido através da utilização do algoritmo de gradiente descendente. 

   
      (14)

    (15)

 Na prática,  pode começar a partir de uma condição inicial incorreta e 
habituá-se aos erros, devido aos ruídos de medição dos giroscópios e ao forneci-
mento de estimativa incorreta quando o acelerômetro não está parado. O objetivo 
do algoritmo de fusão é fornecer uma orientação estimada onde  é usado 
para filtrar erros de alta frequência em  para compensar o desvio na  e 
fornecer convergência para condiç�es iniciais. 

Uma orientação estimada do earth frame relativa ao sensor frame, , é ob-
tida através da fusão de dois cálculos de orientaç�es separados,  e , como 
descrito pela equação (16), onde  são pesos aplicados a cada cálculo da 
orientação.

Uma IMU sozinha pode realizar apenas mediç�es em relação à direção da gra-
vidade, que é suficiente para muitas aplicaç�es (LUINGE e VELTINK, 2004). Ao apli-
car o filtro (Algoritmo 1) é obtida a orientação representada por um quatérnio, que é 
utilizado no plugin Instat IO (B2.6) através do fluxo S2.4. No bloco mais interno, 2.7, 
o quatérnio é processado e convertido em uma matriz de rotação e as translaç�es 
do rastreador são calculadas a partir dos dados de profundidade (S2.5 e S2.6 para o 
ambiente virtual X3D (B2.8), desta forma a matriz de rotação e o vetor com as trans-
laç�es podem ser aplicados sobre a mão virtual, possibilitando que ela realize as 
rotaç�es e as translaç�es de acordo com os movimentos da mão do usuário.

 
   (16)
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O ganho do filtro Beta representa todos os erros de medida do giroscópico 
com média zero, expressos com a magnitude da derivada do quatérnio. As fontes 
de erro incluem: o ruído do sensor, sinal aliasing, os erros de quantização, erros de 
calibração, falha de alinhamento do sensor, não ortogonalidade do eixo do sensor 
e as características de resposta da frequência.

Utilizando o sensor de visão estereoscópica para transladar (3 GDL) e o protó-
tipo da IMU anexo mão do usuário para rotacionar (3 GDL), obtemos um rastreador 
da pose da mão sem fio com 6 graus de liberdade (Figura 5).

Figura 5: Rastreador da pose da mão utilizando sensor de profundidade e protótipo de uma IMU sem fio.

CALIBRAÇÃO DA CYBERGLOVE

Neste módulo é utilizado um modelo de mão virtual divido em 17 partes, pos-
sibilitando a aplicação dos valores sensoriais em cada uma das partes.

 A CyberGlove II Wireless (IMMERSION,2007) é uma luva de dados com 22 
sensores, conectada via bluetooth, capaz de captar os movimentos da mão e dos 
dedos. A luva possui três sensores de flexão por dedo, quatro sensores de abdu-
ção, um sensor de palma e sensores para medir a flexão e abdução do pulso. Cada 
sensor é extremamente fino e flexível sendo praticamente indetectáveis na luva.

 Para cada usuário é necessário calibrar a CyberGlove, e pensando em otimi-
zar este processo foi criado um arquivo de extensão .cal para armazenar as infor-
maç�es de calibração dos usuários em um único arquivo. Este armazena 22 linhas 
com nome, identificação, gain e offset referente a cada sensor.

 Uma aplicação em Java para calibrar os sensores da luva possibilita salvar 
e carregar as configuraç�es dos usuários, bem como atualizar os parâmetros de 
um modelo em tempo de execução. Na ferramenta temos um modelo da mão com 
todos os 22 sensores, onde é possível escolher o sensor e configurar os 2 parâ-
metros necessários: gain e offset . Estes são manipulados através do VirtualHand 
SDK.

 O processo de calibração da luva pode ser feito em tempo real através da 
visualização dos movimentos do modelo da mão dentro do ambiente virtual. A cali-
bração está detalhada no fluxograma da Figura 6.
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Figura 6: Manipulação de objetos virtuais utilizando a CyberGlove

Os sinais digitais (S3.1) enviados pela luva de dados (B3.1) são utilizados 
para fazer uma calibração inicial. Sabendo que para cada sensor seu ângulo é , seu 
o gain é g, seu offset é d e o sinal digital do sensor é raw, e que a relação destes 
parâmetros é:

          (17)

com o offset  obtido através da equação (18)

          (18)

a partir de dois ângulos distintos e seus respectivos valores digitais é possível 
obter a equação (19) através da igualdade.

          (19)
Desta forma, obtemos a equação (20) para encontrar o valor de gain.
   

         (20)
 Na calibração inicial os valores de    são definidos de forma empírica 

para os sensores da luva com exceção dos sensores de abdução, que receberam 
0 para os valores iniciais de gain e offset .

Os fluxos S3.2(gain) e S3.3 (offset ) são os parâmetros resultantes da calibra-
ção inicial, estes são passados para o Plugin Instant IO (B3.3). No bloco de proces-
samento de dados (B3.4) do plugin os valores iniciais de gain e offset  são armaze-
nados e enviados para a aplicação de calibração em tempo real (B3.5) juntamente 
com os sinais digitais dos sensores através do fluxo S3.4. Na calibração (B3.5) os 
valores de gain e offset  podem ser modificados manualmente pelo usuário e são 
utilizados para calcular os ângulos sensoriais através dos sinais digitais enviados 
a partir dos sensores da luva. Os dados atualizados (S3.5) são retornados para o 
plugin e este envia os ângulos atuais de cada sensor, através do fluxo S3.6, para o 
ambiente virtual (B3.6), que aplica os ângulos sensoriais as subpartes do modelo 
virtual da mão para movimentar suas articulaç�es.

 Com exceção do processo de calibração inicial (B3.2), que foi efetuado uma 
única vez, todas as etapas são realizadas em tempo real. Desta forma, a aplicação 
de calibração e o ambiente virtual ficam executando ao mesmo tempo, possibili-
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tando que o usuário altere os parâmetros da calibração e visualize o resultado em 
tempo real no ambiente virtual.

 Os resultados são exibidos em tempo real ao lado esquerdo da tela (Figu-
ra7). Ao terminar a calibração é possível salvá-la e utilizá-la em outras aplicaç�es, 
sendo possível também carregar e modificar calibraç�es já salvas.

Figura 7: Calibração da luva de dados em tempo real

EXPERIMENTOS
 

Os experimentos realizados com o Navegador e Manipulador de Objetos Vir-
tuais mostraram que os bot�es de posicionamento e o ponto de origem ficaram 
bem definidos no espaço virtual, não existindo nenhum tipo de interferência entre 
os mesmos, possibilitando realizar tarefas utilizando mais de um botão acionado 
ao mesmo tempo. Como por exemplo navegar em duas direç�es simultaneamen-
te. Durante os testes o botão OFF foi essencial para desativar a locomoção no 
ambiente de RV, já que o usuário nem sempre necessita da navegação, este pode 
desativá-la para realização de outras tarefas, sendo possível reabilitar a função 
através do gesto de ativação.

O navegador e manipulador mostram-se alternativas para incrementar a imer-
são na interação com ambientes virtuais. A facilidade de uso deste módulo favorece 
a utilização desta abordagem e outras similares, tornando a experiência do usuário 
mais próxima de contextos do cotidiano, sem a necessidade de aprendizado de 
procedimentos, comandos, linguagens ou dispositivos eletrônicos complexos.

O rastreador da pose da mão sem fio de 6 GDL foi avaliado através de um ex-
perimento onde o wiimote e o wii motion plus foram acoplados e utilizados anexo a 
mão do usuário através de duas presilhas. O sensor de visão estereoscópica kinect 
fica em frente a mão do usuário, com um limite mínimo de 70 centímetros para melhor 
captação dos movimentos.

O módulo do rastreador da pose da mão sem fio reproduziu os movimentos de 
translação e rotação em tempo real com precisão satisfatória, podendo ser utilizado 
em aplicaç�es de RV para manipulação de objetos virtuais.

A Figura 8 ilustra a integração do rastreador da pose da mão e da CyberGlove 
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após a calibração, alcançando a reprodução fiel tanto da postura quanto da confi-
guração dos dedos da mão do usuário, possibilitando a interação do usuário com o 
ambiente virtual de forma natural.

Figura 8: Integração do rastreador sem fio e da CyberGlove, os circulos em ciano destacam a pose e a confi-
guração da mão do usuário e estes parâmetros reproduzidos no modelo virtual.

CONCLUSÕES
 
Este trabalho apresenta alternativas para aumentar a imersão do usuário com 

o ambiente virtual. Foram abordadas as atividades de navegação, manipulação e 
reprodução  da mão fazendo uso de dispositivos sem fio, possibilitando maior fle-
xibilidade e conforto na movimentação do usuário.

 Os módulos foram desenvolvidos de forma desacoplada, com intuito de pos-
sibilitar sua integração em projetos futuros. Estes foram implementados na forma 
de plugins para o framework Instant Reality e dão suporte aos dispositivos utiliza-
dos neste trabalho, porém tais plugins podem ser facilmente estendidos para aten-
derem dispositivos similares, como é o caso de outras IMUs.

 Os dispositivos envolvidos no desenvolvimento deste trabalho são uma das 
vantagens da abordagem proposta, pois o custo e a precisão alcançada, pelo sen-
sor kinect e pelos acelerômetros e giroscópios do wiimote e wii motion plus, propor-
cionam o desenvolvimento de projetos de RV de baixo custo,

 a única exceção à afirmação é a CyberGlove e este é um dos pontos que 
deve ser atacado em trabalhos futuros. 

 Além disso, uma IMU com magnetômetro de três eixos reduziria o erro acu-
mulado por distorç�es magnéticas que podem afetar os outros sensores deste dis-
positivo. A construção de uma IMU com essa configuração substituirá o protótipo 
utilizado neste trabalho, com sensores padrão de mercado este dispositivo terá 
dimens�es inferiores 5cmx5cmx1cm, aumentando liberdade na movimentação do 
usuário.

 A reprodução total dos movimentos da mão no ambiente virtual tornam as 
aplicaç�es muito mais realistas e intuitivas. Sendo assim, os objetivos do trabalho 
foram alcançados satisfatoriamente, e este está pronto para ser expandido para 
ambientes virtuais mais complexos.
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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 operaç�es 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 operaç�es 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 colis�es com obstáculos 
e respeitando as restriç�es 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. �uando 
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 informaç�es 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 aplicaç�es em 
diversas atividades, como por exemplo, a manipulação de materiais radioativos, o 
transporte de pessoas e operaç�es 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 informaç�es 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

�uando 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 à 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 informaç�es 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) 
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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 prop�em 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 decis�es. 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, comp�em 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.



54    – 2o Trimestre de 2013

Figura 3. Visão geral da abordagem utilizada neste trabalho.

A exploração é o centro de muitas aplicaç�es 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 regi�es 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 à 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 vers�es 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 funç�es 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 direç�es estão livres de obstáculos e quais estão 
bloqueadas, e para selecionar as melhores candidatas dentre as direç�es 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 direç�es livres no 
histograma mascarado para determinar quais são as direç�es 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). �uanto 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 . �uanto 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). �uanto 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 operaç�es 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 operaç�es 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 operaç�es inteiras e evita divis�es 
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 padr�es evoluem 
conforme o número de observaç�es 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 funç�es 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 equaç�es sobre os elementos de , 
que podem ser escritas na forma

    (15)

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

Apesar de existirem três equaç�es 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 equaç�es para a determinação das 
entradas de H e Ai passa a ter o seguinte formato

      (16)

As equaç�es 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 equaç�es 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 posiç�es 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. �uando 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 aplicaç�es 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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RESUMO

Este trabalho trata da análise de robustez de sistemas incertos via otimiza-
ção não-diferenciável. É proposta uma nova técnica baseada em otimização não-
diferenciável para a obtenção direta de limitantes inferiores para o valor singular 
estruturado  e para o valor singular estruturado oblíquo , duas valiosas ferramentas 
para análise de robustez de sistemas incertos.  e   podem ser usados na análise de 
robustez de controladores usados em aplicaç�es militares, tais como mísseis. Para 
algumas aplicaç�es desafiadoras, a técnica proposta pode fornecer limitantes infe-
riores menos conservadores quando comparada com as técnicas mais populares 
atualmente disponíveis. Exemplos numéricos, como o modelo de míssil discutido 
neste trabalho, mostram que em alguns casos os limitantes inferiores encontrados, 
tanto para  quanto para , são iguais aos seus valores verdadeiros. Para o cálculo 
dos limitantes é usado um algoritmo de otimização dotado de certificado de conver-
gência global e otimalidade local. 

Palavras-chave: análise de robustez, sistemas incertos, valor singular estru-
turado, valor singular estruturado oblíquo, otimização não-diferenciável. 

ABSTRACT 

This work deals with robustness analysis of uncertain systems by non-smooth 
optimization. It is proposed a new technique based on non-smooth optimization 
to directly compute lower bounds on the structured singular value  and the skew 
structured singular value , two valuable tools for robustness analysis of uncertain 
systems.  and  can be applied to the robustness analysis of controllers used in mili-
tary applications such as missiles. For some challenging applications the proposed 
technique can provide tighter lower bounds when compared with the most popular 
techniques currently available. Numerical examples, as the missile model discus-
sed in this paper, show that in some cases the lower bounds found for both  and  for 
are equal to their true values. For the computation of bounds is used an optimization 
algorithm endowed with a certificate of convergence and local optimality.

Keywords: robustness analysis, uncertain systems, structured singular value, 
skew , non-smooth optimization. 
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INTRODUÇÃO 

O valor singular estruturado  e o valor singular estruturado oblíquo  são duas 
valiosas ferramentas utilizadas para análise de robustez de sistemas incertos. Ori-
ginalmente desenvolvido para análise de robustez em estabilidade,  também pode 
ser utilizado para avaliação da robustez em desempenho via Teorema Principal 
de Malha (Main Loop Theorem) (PACKARD,1993). No entanto, alguns problemas 
mais complexos de análise de robustez só podem ser tratados através do caso 
mais geral, a análise . Podem ser citados como exemplos típicos, a avaliação do 
pior caso de desempenho , a maior incerteza permitida (FAN,1992) e obtenção da 
maior incerteza paramétrica aceitável na presença de dinâmicas negligenciadas 
(FERRERES,1996), todos apresentando grande relevância do ponto de vista da 
Engenharia.

 Uma abordagem possível para a obtenção de  consiste na resolução itera-
tiva de problemas  (SKOGESTAD,2005). Infelizmente, o cálculo de  não é uma 
tarefa trivial e foi provado que, em geral, trata-se de um problema NP-difícil (BLON-BLON-
DEL,2000). Para o caso de incertezas puramente reais até mesmo o cálculo de 
um valor aproximado de  é um problema NP-difícil (FU,1997). Em virtude disso, 
na prática obtém-se uma estimativa do valor de  a partir do cálculo de limitantes 
superior e inferior. Em contraste com o cálculo do limitante superior, que permite 
uma formulação convexa (FAN,1991; YOUNG,1992), o cálculo do limitante inferior 
representa um problema bem mais delicado. A obtenção de limitantes inferiores jus-
tos tem grande importância, uma vez que o limitante superior pode ser conservador 
(MEINSMA,1997), especialmente quando há presença de incertezas paramétricas 
repetidas. 

No caso puramente complexo, o algoritmo baseado no método das potências 
(PI, de power iteration) (PACKARD,1993) geralmente fornece bons limitantes infe-
riores com baixo tempo computacional. O método foi estendido para o caso em que 
há presença de incertezas mistas em (YOUNG,1997), mas infelizmente não forne-
ce bons resultados para algumas classes de problemas, incluindo o caso puramen-
te real (NEWLIN,1995). Algumas abordagens tem sido propostas na literatura com 
o objetivo de contornar as limitaç�es do algoritmo PI nos casos de incertezas pura-
mente reais ou mistas. O algoritmo GBLB (gain-based lower bound) (SEILER,2010) 
fornece limitantes inferiores melhores em alguns casos. 

Programação não-linear foi utilizada em (HAYES,2001; BATES,2004) para a 
obtenção de um limitante inferior para . No entanto, quando se utiliza técnicas de 
otimização diferenciável para se tratar um problema genuinamente não-diferenciá-
vel, nenhum certificado formal de convergência ou otimalidade pode ser fornecido. 

Poucos trabalhos tem sido propostos tratando do cálculo direto de um limitan-
te inferior para . Em (HOLLAND,2005), o algoritmo PI foi estendido para problemas 
. Estratégias similares foram adotadas em (FERRERES,1996; GLAVASKI,1998). 
Infelizmente, todas essas técnicas enfrentam as mesmas dificuldades de conver-
gência do algoritmo PI original.

Nesse trabalho, será apresentada uma abordagem baseada em otimização 
não-diferenciável para o cálculo de um limitante inferior para . Para isso, um pro-
blema de otimização não-convexa, não-diferenciável e com restrição será resolvido 
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através de um eficiente algoritmo dotado de certificado de convergência e otima-
lidade local. É mostrado que para algumas aplicaç�es desafiadoras, como o mo-
delo de míssil que será tratado, a técnica de otimização não-diferenciável fornece 
limitantes menos conservadores quando comparada com as técnicas atualmente 
disponíveis. 

LIMITANTE INFERIOR VIA OTIMIZAÇÃO NÃO-DIFERENCIÁVEL 

Inicialmente, definiremos o valor singular estruturado . 

   
Figura 1: Estrutura  para análise 

Considere o sistema em malha fechada representado na Figura 1 (SKOGES-
TAD,2005). Nesse quadro de trabalho, tradicionalmente utilizado na análise de ro-
bustez de sistemas incertos, a matriz de transferência M(s) tipicamente representa 
o sistema nominal internamente estável. Já a transferência ∆ (s) reúne as perturba-
ç�es que afetam o sistema, tais como dinâmicas não-modeladas, incertezas para-
métricas ou ainda uma perturbação fictícia como no caso da análise de robustez 
em desempenho via o main loop theorem (PACKARD,1993). 

Deixe M denotar o valor de Mj(ϖ) calculado em uma dada frequência , como 
mesmo comentário valendo para . Sabe-se que a estrutura em blocos das incerte-
zas desempenha um papel fundamental na representação  acima. Defina-se, en-
tão, uma estrutura em bloco geral utilizando a seguinte notação padrão:

  (1)

Tipicamente, os escalares reais 
 
representam incertezas paramétricas en-

quanto que os escalares complexos  e blocos cheios complexos  represen-
tam dinâmicas não-modeladas ou negligenciadas. Os inteiros mr, mC e mC denotam 
o número de escalares reais repetidos, escalares complexos repetidos e blocos 
complexos cheios, respectivamente. 

Com as hipóteses acima, o valor singular estruturado  pode ser finalmente 
definido como se segue: 

     (2)

com μ (M) = 0 se não existe ∆ ∈ ∆ tal que det (I −∆M) = 0  . 
De modo semelhante à definição de μ, definiremos o valor singular estrutu-
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rado oblíquo ν. Aqui, deseja-se fixar a faixa de variação de algumas incertezas e 
determinar o quão grande podem ser as outras incertezas antes que instabilidade 
ocorra. O bloco de incertezas ∆ é dividido em dois sub-blocos, ∆f (bloco contendo 
as incertezas com faixa de variação fixa) e ∆v (bloco contendo as incertezas com 
faixa de variação livre) (Figura 2). 

Figura 2: Estrutura  particionada para análise 

Sejam ∆f e ∆v  com a mesma estrutura geral de ∆ (Equação 1).  A matriz de 
transferência M é particionada de acordo com as dimens�es de ∆f e ∆v. Como  será 
limitado em norma, define-se uma nova estrutura de bloco:

       (3)

A partir dessas consideraç�es, é possível definir uma nova estrutura geral para o 
bloco de incertezas que será utilizado no cálculo de ν :

     (4)

O valor singular estruturado oblíquo v(M)  é definido como se segue: 

     (5)

Agora, assuma momentaneamente que v(M) ≠ 0 para um dado . Considere, 
então, a seguinte estratégia para se calcular v(M) inspirada pela própria definição 
dada pela Equação 5. Primeiramente, o programa de otimização com restrição 
abaixo é resolvido:

     (6)
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Note que a restrição de desigualdade existente em (6) garante que ∆f ∈ B∆f. 
Logo, se  é uma solução factível para (6) minimizando , então pode-
-se facilmente calcular . Se, porém, nenhuma solução factível é 
encontrada, então estabelece-se v(M) = 0.

Se por um lado a abordagem acima soa natural, por outro lado solucionar (6) 
representa uma difícil tarefa. De fato, trata-se de um programa de otimização com 
função objetivo não-diferenciável e com uma restrição de igualdade que destrói sua 
convexidade. 

Na Seção 4, é apresentada uma técnica de otimização não-diferenciável que 
permite resolver eficientemente (6). O algoritmo não-diferenciável é dotado de 
certificado de convergência global e de otimalidade local. Otimalidade local significa 
que se  é uma solução factível para (6), então  é um minimizador 
local de . Consequentemente, 

 
representa um limitante inferior para .

 Uma vez que a abordagem proposta baseia-se em uma técnica de otimização 
local, a seleção do ponto inicial pode impactar o resultado, eventualmente resul-
tando em um limitante inferior mais conservador. Apesar dessa possível limitação, 
exemplos numéricos como o apresentado na Seção 5 confirmam o grande inte-
resse prático da técnica. De fato, em algumas aplicaç�es desafiadoras a técnica 
não-diferenciável proposta produz limitantes inferiores que são menos conserva-
dores do que os fornecidos pelas técnicas atuais. Graças à eficiência da técnica 
de otimização não-diferenciável, o método proposto pode ser aplicado mesmo em 
problemas com um número moderado de incertezas. A experiência também tende 
a indicar que a inicialização do algoritmo não-diferenciável não é crítica e que ela 
pode ser facilmente complementada por estratégias de múltiplos-começos. 

 Estratégia similar pode ser utilizada para o cálculo de , resolvendo-se o se-
guinte problema de otimização: 

      (7)

Note que o programa (7) representa um caso particular de (6) e, portanto, 
também pode ser resolvido pela técnica não-diferenciável apresentada na Seção 4. 

ABORDAGEM POR ESPAÇO DE ESTADOS

Resolvendo o programa (7) obtém-se um limitante inferior para μ para uma 
frequência particular ϖ. Todavia, o que os testes de robustez normalmente reque-
rem é o valor de pico de μ ao longo de todo o domínio de frequência. Na prática é 
estabelecida uma grade de frequências dentro de uma faixa previamente escolhida 
e, então, o programa (7) é resolvido para cada frequência da grade. Infelizmente, 
essa abordagem possui uma limitação bastante clara que é a possibilidade de per-
da de picos de μ se a grade não for suficientemente densa.

A abordagem por espaço de estados (SIDERIS,1992) permite eliminar essa 
pesquisa frequencial. A idéia é representar a transferência M(s) da estrutura M∆ (Fi-
gura 1) como uma LFT de uma matriz constante em relação à variável frequência. A 
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frequência passa então a ser enxergada como um parâmetro incerto real, variando 
dentro de um intervalo previamente escolhido , e é incluída no bloco 
das incertezas. 

Considere a representação por espaço de estados para representar a função 
de transferência nominal, isto é, M(s) = C (sIp – A)-1B+D , com . Fazen-
do ,  pode ser representada pela seguinte transformação linear fracional (SIDE-
RIS,1992), 
     (8)

onde  é constante,

       (9)

Deixe a frequência ser quantificada por:

      (10)
com

          (11)
e

          (12)
Equação 8 pode ser reescrita por:

      (13)

Seja a matriz  definida como:

          (14)
então

      (15)

onde

Reescrevendo a transferência nominal  com a expressão (17) é possível in-
cluir  no bloco das incertezas. Conforme ilustrado pela Figura 3, δϖ Ip  é definida uma 
perturbação aumentada, , de tal forma que  passe a 
desempenhar o papel do sistema nominal.

Com a manipulação acima a análise μ original é transformada em um proble-
ma v com é, . Note que a abordagem por espaço 
de estados também pode ser aplicada em problemas originalmente v, nesse caso o 
bloco de incertezas com faixa de variação fixa é dado por diag . 
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Figura 3: Teste μ  – espaço de estados

TÉCNICA DE OTIMIZAÇÃO NÃO-DIFERENCIÁVEL

Considere o programa de otimização com restrição (6) reescrito numa forma 
mais adequada:

     (19)

com . O vetor  de variáveis de decisão é formado pelas 
partes reais e imaginárias dos elementos não-identicamente nulos de ∆. A título de 
exemplo, suponha que compreenda um escalar real  e um escalar complexo , que 
podem ser repetidos ou não . Então neste caso. A dimensão de   δ é 
dada por  , com mr, mc e mc  definindo ∆.

Uma técnica de penalização exata é utilizada para se encontrar um minimi-
zador local para (19). As condiç�es de otimalidade envolvidas e o algoritmo de 
penalização nelas baseado foram propostos inicialmente em (POLAK,1997) consi-
derando uma classe mais simples de funç�es objetivo.

Seja

       (20)
a função de violação de restrição para (19). Considere, então, a função de 

penalização exata  definida como:

         (21)
com . Note que  não-diferenciável mesmo quando 

 são diferenciáveis. Mostra-se que sob as condiç�es apropriadas um 

minimizador  da função será também um minimizador  local de 

(19). Então, ao invés de se abordar o problema original (19) diretamente, o seguinte 

problema de minimização sem restrição é resolvido: 
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          (22)

Abordagens de penalização exata como (21) e (22) são interessantes porque 
soluç�es para o problema original podem ser obtidas com uma única execução 
com um valor fixo para o parâmetro de penalização, evitando-se assim o mal-con-fixo para o parâmetro de penalização, evitando-se assim o mal-con- para o parâmetro de penalização, evitando-se assim o mal-con-
dicionamento inerente das técnicas de penalização clássicas para valores assimp-
tóticos do parâmetro de penalização. 

   (23)
Por definição,

           (24)

           (25) 

Analogamente, seja

Na sequência, uma aproximação quadrática convexa de primeira-ordem para  
 é introduzida:
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A função de otimalidade  apresenta algumas propriedades bem interes-
santes. Primeiramente, =0 é uma condição de otimalidade para o programa 
original (19) que pode ser utilizada na prática como condição de parada. Segundo, 
uma vez que   é uma direção de descida para  , ela pode ser usada 
em um algoritmo de descida. A próxima iteração será então , ou pos-
sivelmente  para um passo adequado ρ ∈ (0,1) encontrado por uma 
pesquisa linear de Armijo (DENNIS,1996). A condição de Armijo garante a conver-
gência do algoritmo para um mínimo local de (19). 

Na prática, o seguinte procedimento iterativo é utilizado para se determinar 
um mínimo local de ƒπ(.). Suponha que a iteração atual δ é tal que =0, o que im-
plica que é possível reduzir ƒπ(.) em uma vizinhança de δ, ou seja, encontrar δ+ 

tal 
que ƒπ(δ+) < ƒπ(δ). Substituindo-se δ por δ+, o procedimento é repetido. A menos 
que qπ(δ+) =0, e neste caso um ponto crítico foi encontrado, é possível novamente 
encontrar um δ++ tal que ƒπ(δ++) < ƒπ(δ+), etc. A sequência δ, δ+, δ++, ... assim gerada 
converge para o mínimo local  procurado de (22). 

         A chamada função-teste para ƒπ(.) definida por

       (32) 

é utilizada para se determinar adaptativamente um valor finito satisfatório para 
o parâmetro de penalização π . 

O algoritmo de penalização exata para o programa (19) é sumarizado a seguir. 
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EXEMPLO NUMÉRICO

Na presente seção trataremos do sistema de controle de voo longitudinal para 
o modelo de míssil apresentado originalmente em (WISE,1990). A aerodinâmica do 
míssil foi linearizada para um ângulo de ataque de 16 graus, Mach 0,8 e uma altitude 
de 4000 pés. O modelo de corpo rígido da estrutura do míssil compreende 4 esta-
dos: ângulo de ataque (α), taxa de elevação (q), deflexão da barbatana (β) taxa de 
deflexão da barbatana (β). A entrada da planta é o comando de deflexão da barbata-flexão da barbata- da barbata-
na  (βc) (rad) e as saídas são a aceleração vertical (η) (ft/s

2
) e a taxa de elevação (q) 

(rad/s). Assume-se que os valores da velocidade do míssil (V=886,78 ft/s), do amorte-
cimento (ζ = 0,6) e da frequência natural (ϖn =113 rad/s) do atuador sejam conhecidos 
precisamente. Os valores nominais das derivadas aerodinâmicas de estabilidade 
são Zα= –1,306 1/s, Zβ= – 0,2142 Mα = 47,7109 1/s

2 
Mβ = 104,8346 1/s

2 
. O modelo nominal é 

instável em malha aberta, mas um controlador de segunda ordem estabiliza o siste-
ma em malha fechada. As entradas do controlador são o erro da aceleração vertical 
(ηc – η)(ft/s

2
) e a taxa de elevação (– q)(rad/s), a saída é o comando de deflexão da 

barbatana (βc)(rad). 

                              Figura 4: Diagrama de blocos do míssil. 

           (33)

As matrizes da representação por espaço de estados da planta do míssil são 
dadas por: 

                 (34)
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As matrizes da representação por espaço de estados do controlador são da-
das por: 

onde os parâmetros são conhecidos, Ka = – 0,0015, Kq = – 0,32,  e az=2,0.

Considere inicialmente o seguinte problema de análise. Suponha que não 
existam incertezas nas derivadas de estabilidade Zα e Zβ. Para que faixa de valores 
das derivadas de estabilidade  Mα e

 
Mβ  o sistema em malha fechada mantém-se 

estável? Apesar de sua aparente simplicidade, enfrentar este problema através da 
análise- é difícil, tal como especificado a seguir. 

Figura 5: Limitantes de : limitante superior (LS), limitante inferior via      gain-based (LI GB), limitante inferior 
via otimização não-diferenciável com grade de frequências (LI ND-GF) e limitante inferior via otimização não-

-diferenciável com abordagem por espaço de estados (LI ND-EE) .

A Figura 5 mostra os limitantes de μ obtidos por diferentes técnicas: limitante 
superior (LS) proposto em (FAN,1991; YOUNG,1992), limitante inferior pelo algo-
ritmo gain-based (LI GB) (SEILER,2010), limitante inferior via otimização não-dife-
renciável com grade de frequências (LI ND-GF) e limitante inferior via otimização 
não-diferenciável com abordagem por espaço de estados (LI ND-EE). LS e LI GB 
são calculados através de rotinas disponíveis na toolbox de controle robusto do 
Matlab, versão R2010b. A estrutura  envolve um sistema nominal M(s) de ordem 6. 
O bloco de incertezas  é composto por 2 escalares reais não-repetidos nos casos 
LS, LI GB e LI ND-GF: 

         (36)
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No caso LI ND-EE, ∆aum é composto por um escalar real repetido 6 vezes (fre-
quência) mais 2 escalares reais não-repetidos (derivadas de estabilidade): 

        (37)
A solução é obtida com a reformulação do problema com a técnica , con-

forme discutido na Seção 3, com ,  e . Os fato-
res de ponderação utilizados na representação das incertezas para Mα e

 
Mβ são 

selecionados como 100%.
Note na Figura 5 que µ apresenta um pico estreito seguido por uma des-

continuidade na frequência. Como enfatizado na Seção 3, abordagens baseadas 
em grade de frequências podem ser inapropriadas quando há ocorrência de pi-
cos. Na verdade, um ponto crítico pode ser facilmente perdido se a grade não for 
suficientemente densa, podendo acarretar imprecis�es na estimação da margem 
de estabilidade. Para resultados mais precisos, a grade pode ser adensada na re-
gião previamente identificada como crítica. 

O algoritmo ND-EE detecta o valor de pico 1,5389 na frequência crítica de 
5,5598 rad/s. Frequências logaritmicamente espaçadas são selecionadas para for-
mar a grade de frequências usada pelas técnicas LS, LI GB e LI ND-GF. Para um 
número crescente de pontos da grade, o limitante superior e o limitante inferior ob-
tido pelo algoritmo NDGF se aproximam do valor de pico encontrados pela técnica 
ND-EE na freqüência crítica referida. Para cerca de 1000 ou mais pontos na grade, 
os três limitantes LS, LI ND-GF e LI ND-EE praticamente coincidem para 5,5598 
rad/s, sugerindo que 1,5389 representa o valor de pico verdadeiro de µ. Note que 
a frequência crítica (5,5598 rad/s) obtida pela técnica ND-EE foi incluída na grade 
de frequências usada na Fgura 5 a fim de ajudar a verificação da consistência dos 
resultados. 

Como conclusão, a análise- discutida indica que o sistema em malha fechada 
permanece estável se as derivadas de estabilidade  e  não apresentarem variação 
maior que 64,98% (100%/1,5389) em relação aos seus valores nominais. A Figura 
6 mostra LS e LI ND-EE de  para uma nova configuração com ponderação de 
64,98%. Os valores de pico encontrados pelas duas técnicas, na frequência crítica 
de 5,56 rad/s, praticamente coincidem em 0,999, sugerindo que este seja o verda-
deiro valor de pico de µ. 
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Figura 6: Limitantes de  para a nova configuração: limitante superior (LS) e limitante     inferior via otimização 
não-diferenciável com abordagem por espaço de estados (LI ND-EE) .

Outro fato que cabe ressaltar é que mesmo com o pequeno número de parâ-
metros incertos, o limitante inferior obtido com a técnica GB é bastante insatisfató-
rio. O desempenho do algoritmo PI (power iteration) é ainda pior e, portanto, não foi 
incluído na Figura 5. O algoritmo GB gastou 69 segundos no cálculo de um limitante 
inferior de µ para uma grade com 1000 pontos. O algoritmo ND-EE com 10 pontos 
iniciais e 3 intervalos de frequência gastou 62 segundos. 

Considere agora o seguinte problema de análise com maior grau de complexi-
dade. Suponha que há incerteza nas quatro derivadas de estabilidade. Em particu-
lar, assuma que as derivadas de estabilidade Mα e Mβ não tenham variação maior 
que 60% em relação aos seus valores nominais. Assim, para qual intervalo de va-
lores de Zα e Zβ o sistema em malha fechada mantém-se estável? Este é um típico 
problema de análise-ν discutido na Seção 2. Limitantes de ν obtidos por diferentes 
técnicas são mostrados na Figura 7: limitante superior (LS) (FERRERES,1997) e 
limitante inferior (LI PI) obtidos pelo método das potências (FERRERES,1999), im-
plementados com as rotinas mixed_mu_ub e mixed_mu_lb da toolbox SMT (FER-
RERES,2004), limitante inferior via otimização não-diferenciável com grade de 
frequências (LI ND-GF) e limitante inferior via otimização não-diferenciável com 
abordagem por espaço de estados (LI ND-EE). 
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Figura 7: Limitantes de ν: limitante superior (LS), limitante inferior por power iteration (LI PI), limitante inferior 
via otimização não-diferenciável com grade de frequências (LI ND-GF) e limitante inferior via otimização não-

-diferenciável com abordagem por espaço de estados (LI ND-SS) .

Agora, o bloco de incertezas Δc é composto por 4 escalares reais não-repeti-
dos nos casos LS, LI PI e LI ND-GF: 

         (37)

com

         (38)
e

         (39)

No caso LI ND-EE, ∆aum é composto por um escalar real repetido 6 vezes (fre-é composto por um escalar real repetido 6 vezes (fre-6 vezes (fre-
quência) e por 4 escalares reais não-repetidos (derivadas de estabilidade):
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Os fatores de ponderação foram selecionados como 60% para Mα e
 
Mβ e 100% 

para Zα e Zβ . 
Para que faixa de valores das derivadas de estabilidade  O algoritmo PI gas-O algoritmo PI gas-

tou 11 segundos no cálculo de um limitante inferior de  para uma grade com 100 
pontos, mas não conseguiu convergir para a maioria das frequências da grade. 
A técnica ND-EE determinou um valor de pico de 1,5305 na frequência de 3,214 
rad/s, levando 35 segundos com a utilização de 3 pontos iniciais para cada um dos 
3 intervalos. 

Com uma grade de frequências com 100 pontos logaritmicamente espaçados, 
tanto o limitante superior quanto o limitante inferior obtidos pela técnica ND-GF 
subestimam, ligeiramente, o valor de pico fornecido pelo algoritmo ND-EE. Aumen-
tando o número de pontos da grade, ambos os valores, LS e LI ND-GF, convergem 
para o valor de pico encontrado por ND-EE. Mais uma vez, o valor praticamente 
idêntico de LS, LI ND-GF e LI ND-EE na frequência crítica (3,214 rad/s) sugere que 
o valor de pico determinado pela abordagem ND-EE é realmente igual ao verdadei-
ro valor de pico de . Isso significa dizer que se a variação das derivadas de estabili-
dade Zα e Zβ não for maior que 65,33% (100%/1,5305) em relação aos seus valores 
nominais, o sistema em malha fechada mantém-se estável. A Figura 8 mostra LS e 
LI ND-EE µ de  para uma nova configuração com ponderação de 65,33%. Os valo-ção com ponderação de 65,33%. Os valo- com ponderação de 65,33%. Os valo-
res de pico encontrados pelas duas técnicas, na frequência crítica de 3,403 rad/s, 
praticamente coincidem em 0,997, sugerindo que este seja o verdadeiro valor de 
pico de µ. 
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Figura 8: Limitante de µ para a nova configuração: limitante superior (LS), limitante inferior via gain-based (LI 
GB) e limitante inferior via otimização não-diferenciável com abordagem por espaço de estados (LI ND-EE) .

CONCLUSÃO

Foi apresentada uma técnica baseada em otimização não-diferenciável para 
o cálculo de limitantes inferiores para o valor singular estruturado  e para o valor 
singular estruturado oblíquo . Como corroborado pelo modelo de míssil discutido, 
em certas aplicaç�es a técnica proposta fornece resultados menos conservadores 
quando comparada com as principais técnicas atualmente disponíveis. Nesse caso 
particular, tanto na análise  quanto na análise , os limitantes inferiores obtidos pela 
técnica não-diferenciável praticamente coincidiram com os limitantes superiores 
(LS) sugerindo que os valores de pico verdadeiros de  e  foram encontrados. 
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